
DONEM : 19 CİLT : 18 YASAMA YILI : 2 

p-m 

TUTANAK 
© 

13 üncü Birleşim 

8 . 10 . 1992 JPerşembe 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Sayfa 

I .— GEÇEN TUTANAK.ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMALAR 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in, Kuzey Irak'ta Federe Kürt 
Devleti kuruluşunun açıklanmasına ilişkin gündem dışı konuşması 

2. — Zonguldak Milletvekili Avni Akyol'un, öğretmenlere, öğretim yılına 
başlamadan evvel ödenmesi gereken öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verilme
miş olmasına ilişkin gündem dışı konuşması 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, eğitim çağındaki Türk 
gençliğinin sorunları ile öğretmen tayinlerinin zamanında yapılmamasına iliş
kin gündem dışı konuşması 

391 
394 
396 

399,403 

399 

399:403 

403:412 

412:413 



T.B.M.M. B : 13 0 . 2 0 . 1 9 9 2 0 : 1 

Sayfa 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 421 

1. —Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, vermiş ol
dukları (10/13) numaralı Meclis araştırması önergelerinin genel görüşme öner-? 
gesine çevrilmesine ilişkin önergesi (4/74) 421:422 

V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 414 

1. — Birleşimi yöneten Başkanvekilinin gündem dışı söz alan konuşmacı
lara ayrılan süreleri takibe ilişkin tutumu konusunda usul görüşmesi 414:421 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 422 

1. — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı ICanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa 
Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. 
Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) ' 422:475 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 475 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 475 

1. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon-Şuhut Köyü, Ak-
yuva Göletine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'-
nin yazılı cevabı (7/235) 475 

2. —Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Edirne tli Merkez, Enez ve 
Lalapaşa ilçelerinde dolu yağışı nedeniyle zarara uğrayan çiftçilerin borçlarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'-
nin yazılı cevabı (7/259) 476:477 

e 

— 390 — 



_ T.B.M.M. . 1 1 : 1 3 İt . 10 . 1992 - 0 : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

İstanbul Milletvekili ismail Cem'in, Kuzey Irak'ta Federe Kürt Devleti kuruluşunun açık
lanmasına ve bu federe devletin bağımsız bir devlete dönüştürülmeyecegi konusunda Amerika 
Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın verdiği güvencelerin dış politikada herhangi bir bağ
layıcılığının bulunmadığına, 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in geleceğin Avrupasını kurma çalışmaları ile dün
yada değişen ve yeniden şekillendirilen güvenlik politikalarıyla ekonomik alandaki son geliş
meler ve bu değişiklik ve gelişmeler,karşısında Türkiye'nin izlemesi gerekli yeni politikalara, 

İlişkin gündem dışı konuşmalarına, Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin; 
Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek'in, Sinop'ta faaliyet gösteren ve kapatılmasına karar 

verilen bazı işyerlerindeki işlerinden çıkarılan işçilerin karşı karşıya kaldıkları ekonomik ve sosyal 
sorunlar ile bunların çözüm yollarına ilişkin gündem dışı konuşmasına da Ulaştırma Bakanı 
Yaşar Topçu; 

Cevap verdiler. 

izmir Milletvekili Halil Çulhaoğtu'nun TBMM Başbakanlık Divanı Kâtip Üyeliğinden; 
Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin Plan ve Bütçe, 
Trabzon Milletvekili AH Kemal Başaran ve 
Bartın Milletvekili Hasan Akyol'un, 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri, 
Komisyonları üyeliklerinden çekildiklerine ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine 

sunuldu. v 

Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin; 
(6/172) numaralı sözlü sorusu ile, 
24.10.1960 Tarihli ve 108 Sayılı Savunma Sekreterliği Kurulmasına Dair Kanunun Bazı Mad

delerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tekliflerini; 
Geri aldıklarına ilişkin teklifte imzası bulunan arkadaşlarıyla birlikte verdikleri önergele

ri okundu; sözlü soruyla, içişleri Komisyonunda bulunan kanun teklifinin geri verildiği bildirildi. 
Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Kooperatiflerinin uygula

dıkları fiyat politikası konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemde yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında ya
pılacağı açıklandı. 

10/6 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 8.10.1992 tarihin
den itibaren 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Komisyon Başkanlığı, 

Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş'in Kafkasya ve Orta Asya Türk cumhuriyetleriyle turizm 
ilişkilerini geliştirmek, işbirliği imkânlarını yerinde tespit etmek ve görüşmelerde bulunmak 
üzere bir heyetle birlikte 3-11 Ekim 1992 tarihleri arasında Azerbaycan, Özbekistan, Kazakis
tan, Türkmenistan ve Kırgızistan'a yapacağı resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletve
killerine ilişkin Başbakanlık, 

Tezkereleri kabul edildi. 
İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, 3.4.1992 tarih ve 3787 sayılı "Bazı Kamu 

Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı" Hakkında Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair (2/351), 
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Konya Milletvekili Mehmet Keçccilcr'in,: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Geçici Maddeler Eklenmesi hakkında, (2/291); 

Kanun tekliflerinin İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına iliş
kin önergelerinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilmediği açıklandı. 

Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 40 
mcı sırasında yer alan 71 sıra sayılı Kanun tasarısının bu kısmın 7 nci sırasına alınması ve 16 
ncı sıraya kadar olan tasarıların sırasının buna göre teselsül ettirilmesi; 54 üncü sırasında yer 
alan 148 sıra sayılı Kanun teklifinin 17 nci "sıraya, 17 nci sırasındaki 77 sıra sayılı Kanun teklifi
nin 18 inci sıraya alınması ve diğer kanun tasarı ve tekliflerinin de buna göre sıralanması; Ge
nel Kurulun 8.10.1992 Perşembe günü saat 10.00'da toplanarak, çalışmalarını, 10.00 - 13.00 
ve 15.00 -19.00 saatleri arasında sürdürmesi; Genel Kurulun 7.10.1992 Çarşamba günkü Birle
şiminde sözlü soruların görüşülmemesine; 

Gündemin Genel Görüşme ve Meclis Araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler kısmı
nın 66 ncı sırasında yer alan (8/19), 68 inci sırasında yer alan (8/20) ve 69 uncu sırasında yer 
alan (8/21) esas numaralı genel görüşme önergelerinin, birleştirilerek, öngörüşmelerinin Ge
nel Kurulun 7.10.1992 Çarşamba günkü Birleşiminde diğer işlerden önce yapılması; genel gö
rüşme açılması kabul edildiği takdirde, genel görüşmenin gündemin özel Gündemde Yer Ala
cak tşler kısmında yer alması ve görüşmelerin Genel Kurulun 13.10.1992 Salı günkü Birleşi
minde yapılması; görüşmelerde Hükümet ve gruplar adına yapılacak konuşmaların 30'ar da
kika olması; Genel Görüşmenin tamamlanmasından sonra, Gündemin Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler kısmının 1 inci sırasında yer alan (10/12) Esas Nu
maralı İstanbul İlinin sorunları'hakkında Meclis Araştırması önergesinin görüşülmesi ve gö
rüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması, 13.10.1992 Salı günkü Birle
şimde sözlü soruların görüşülmemesine, 

26.12.1962 tarih ve 140 sayılı Kanuna göre bir yıllık çalışma süresi tamamlanan Dilekçe 
Komisyonunun 15 üyeden kurulması ve siyasî parti grupları ile bağımsız üyelere düşen üye da
ğılımına, 

ilişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda açık bulunan üyeliğe, ANAP Grubunca aday göste
rilen Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran, 

Başkanlık Divanında açık bulunan ve CHP Grubuna ayrılan Kâtip Üyeliğe de Adana Mil
letvekili İbrahim özdiş, , 

Seçildiler. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 14 arkadaşının, Kafkasya Bölgesinde meydana 
gelen endişe verici gelişmeler ile bunların millî dış siyasetimize ve millî güvenliğimize ve Türk 
Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerimize etkisi (8/19), 

Malatya Milletvekili Öğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, Hükümetin Kafkaslarda yürüt
tüğü dış politika (8/20), 

DYP Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bursa Milletvekili Tur
han Tayan, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve SHP Grup Başkanvekili İçel Milletve
kili Aydın Güven Gürkan ve 9 arkadaşının, Abhazya özerk Cumhuriyetinin sorun ve gereksi
nimlerinin açıklığa kavuşturulması ve alınması gerekli önlemlerin tespiti (8/21), 
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Konularında genel görüşme açılmasına ilişkin önergelerinin, birleştirilerek yapılan öngö-
rüşmelerden sonra, kabul edildiği ve alınmış bulunan karar gereğince genel görüşmenin 13.10.1992 
Salı günü yapılacağı açıklandı. 

8.10.1992 Perşembe günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 18.50'de son 
verildi. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili 

Mehmet Cemal öztaylan ^ Işılay Saygın 
Balıkesir . " İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

8.. 10 . 1992 Perşembe 

liısanlar ' ' • > 

1. ~ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti, Arasındaki Hava 
Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/450) 
(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
5.10.1992) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 
Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
(1/45Î) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
teribi'i--S.10.1992). 

3.. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine Dair 1989 
ve 1990 Yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul Edilen Ekler ile 1990 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/452) (Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa ediş tarihi: 5.1G.1992) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 
Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
(1/453) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
'tarifti.: 5.10.1992) 

5. — Beytüşşebap, Güçlükonak ve İdil İlçelerinin Bağlılıklarının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı (1/454) (içişleri' Komisyonuna) (Başkanlığa geliş terihi t 5.10.İ99.2) 

6. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Verilmesine 
Dair ICanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/455) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geHş tarihi: 5.10.1992) 

7. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı (1/456) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 5.10.1992) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eği
tim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı (1/457) (Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 5.10.1992) 

Teklifler 

1. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 Arkadaşının, T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/465) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.10.1992) 

2. — Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, Özel İlk ve Orta Dereceli öğretim Kurumla
rının Devletleştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/466) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.10.1992) 

Tezkereler 
1. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir, Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar, Ankara Milletve

kili Mehmet Kerimoğlu ve Uşak Milletvekili Ural Köklü'nün Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/617) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.1992) 
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2. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/618) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.10.1992) 

3. — Diyarbakır Milletvekilleri Leyla Zana ve Mehmet Hatip Dicle'nin Yasama Dokunul
mazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/619) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.10.1992) 

4. — Siirt Milletvekili Naif Güneş ve Diyarbakır Milletvekili Mehmet Hatip Dicle'nin Ya
sama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/620) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.10.1992) 

Raporlar 
1. — Cumhurbaşkanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesap Cetvelinin Sunulduğuna İlişkin Cum

hurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Tezkeresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İncele
me Komisyonu Raporu (3/539) (S. Sayısı : 172) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) (GÜNDEME) 

2. — Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyonları raporlan (1/416) 
(S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Cemal Öztaylan (Balıkesir), Işılay Saygın (İzmir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı bulunmadığından, saat 10.45'te top
lanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 10.22 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.45 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Cemal Öztaylan (Balıkesir), Ali Günaydın (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13 üncü Birleşiminin ikinci oturumunu 
açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
du bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN— Yoklamaya bilahara katılmış bulunan sayın milletvekillerinin', adı, soyadı ve 

seçim çevresini gösterir imzalı birer pusulayı Başkanlığa göndermelerini rica ediyorum... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Sayın Başkan, yoklamada bulunamayan ve kâğıt 

gönderenleri okuyacak ve onların burada bulunup bulunmadıklarına bakacaksınız herhalde, 
değil mi efendim? 
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BAŞKAN — Talepse, riayetle mükellefiz... 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Evet efendim. Arz ederim. 

BAŞKAN — Melih Gökçek?.. 
Uluç Gürkan?.. 
Tınaz Titiz?.. 
Cemal Şahin?.. 
Ahmet Derin?.. 
Zeki Ergezen?.. 
Tuncay Şekercioğlu?.. 
Sami Sözat?.. 
Tevfik Türesin?.. 
Mehmet Gözlükaya?.. 
Ethem Kelekçi?.. 
Ali Karataş?.. 
Abdülbaki Ataç?.. 
Muhammet Kaymak?.. 
Abdullah Kınalı?.. 
Abdulkerim Zilan?.. Konserve... 
Bestami Teke?.. 
Nevzat Çobanoğlu?.. 
M. ERDAL KOYUNCU (Siirt) — Konserve ne demek?.. 

BAŞKAN — Konserve; her iki yoklamada da bulunmadığından emin olduğum halde, yolda 
karşılaştığım, görüştüğüm halde, burada pusulası var demek. Anlaşıldı mı?.. Önce, bunu söy
lemeden söylemek istedik, Yüce Meclise reva görmediğimiz için... 

Halil Demir?.. 
Celal Kürkoğlu?.. 
İbrahim Özdiş?.. 
Turhan Tayan?.. 
Hasan Ekinci?.. 
Tansu Çiller?.. 
Timurçin Savaş?.. . 
Ali Eser?.. 
Zübeyir Aydar?.. 
Yaşar Erbaz?.. 
Baki Tuğ?.. 
Ender Karagül?.. 
Adil Aydın?.. 
Nafiz Kurt?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Arkadaşlar pusulalarını yazıp, gönderip, dışarı çıkamazlar 
mı?., illa Meclisin itibarıyla mı oynamak gerekiyor. Kafanız bu kadar çalışmıyor mu?.. 

BAŞKAN — Sizi mazur gördüğümü bu kere de ifade ediyorum. 
Sayın Rüştü Kâzım Yücelen, müracaatınız üzerine yaptığımız yoklamada -isimlerini telaf

fuz etmiyorum-10 civarında arkadaşımızın, pusulalarının bulunmasıyla birlikte, kendisinin bu
lunmadığını tespit ettik. 
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RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Teşekkür ederim efendim. 
M. ERDAL KOYUNCU (Siirt) — Konservelerden bir tanesi geldi... 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Başkanlık, çalışmak için, Meclisi çalıştırmak için ça

balamaktadır. Şu hassasiyetinizi saygıyla karşılıyorum. Bu çalışmalar esnasında müdahale ge
reği duyduğum bazı şeyleri dahi, geldiğiniz, sorumluluk duyduğunuzu ortaya koyduğunuzu, 
burada bulunduğunuz için hoşgörüyle kabul ediyorum, müdahale etmiyorum; ama, eğer bu
rada bir sıkıntı yaşanıyorsa, herhalde bunun vebali Başkanlıkta değil; bunun vebali, takdir eder
siniz ki, değerli meslektaşlarımızdadır. Ben, dün akşam -bana konserveyi soruyorlar- birleşinû 
kapatırken, yarın saat 10.00'da inşallah toplanırız dedim... Dediğim çıktı mı çıkmadı mı?.. (SHP 
ve DYP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, burada bulunmanın zaman zaman benimle bir diyalog ih
tiyacını yarattığını biliyorum, ben de aynı ihtiyacı paylaşıyorum, ama izin verirseniz, şimdi, 
çalışmaya başlayalım. 

Toplantı yetersayısı vardır... 
MEHMET GÜLCEGÜN (Mardin) — Sayın Başkan; bir daha, bizimle konuşurken bağır

mayın, tepemizi de attırmayın! i 
BAŞKAN — Efendim, tepeniz mi atıyor?.. Tepenize sahip olun. Yani, sizin tepeniz atıyor

sa, o sizin probleminiz... ı 
MEHMET GÜLCEGÜN (Mardin) — Siz, bizim fevkimizde bir insan değilsiniz... 
BAŞKAN — Efendim, tepeniz atıyorsa, o sizin probleminiz. Ben, Yüce Meclise kâmil saygı 

ve itina içinde ve sizin gibilere de saygı ve nezaket dersini mükemmelen verecek beceride bir 
adamım... 

İBRAHİM GÜRSOY (istanbul) — Yüce Meclise saygılı olun! 
BAŞKAN — Onun için, varsa söyleyeceğiniz, söyleyin; burası Türkiye Büyük Millet Mec

lisi. Ben burada... 
MEHMET GÜLCEGÜN (Mardin) — Herkes burada işitti; siz bizim fevkimizde bir insan 

değilsiniz! 
BAŞKAN •— Evet, evet... Şimdi, bu hareketlerinizin, gündemle ilgili parlamenterler çalış

malarında da bu şekilde tezahürünü beklerim. Eğer bir yeriniz atıyorsa, çıkarsınız dışarı, şim
di yaptığınız gibi, rahatlarsınız. . 

Değerli arkadaşlarım... (DYP ve SHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 
, MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Başkana yakışır mı?.. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Yeter artık yahu! 
BAŞKAN — Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu gibi gereksiz ve yararsız hareketlerin failleri, 

yaptıklarının geçersizliğini anladıkça, çalışma tempomuz yükselir. Beni hiç etkilemez, onu söy
leyeyim; varsa sıra kapağı vuracak; gene vursun, buyurun... Değilse, bırakın, "toplantı yeter
sayısı vardır, görüşmelere geçeceğiz" diyeceğim, söyletmiyorsunuz. Ben beklerim... 

ENDER KARAGÜL (Uşak) — Sen ciddî olmayı öğrenemeyeceksin... 
BAŞKAN — Bunların iş olmadığını herkes öğrenecek. 
ENDER KARAGÜL (Uşak) — Şu ciddiyeti öğrensen... 
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İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Allah aşkına, çanak tutup da bu milleti kışkırtma! 
BAŞKAN — Sayın Gürsoy, kışkırtma diye bir şey yok. Yani, saat 11.00'de zorla toplanı

yorsanız, benim mi kabahat?.. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Zorla kaşınıyorsun be! İnsan ol biraz! Herkesi hakir 

görüyorsun... Biraz saygılı ol Meclise! 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, ben bir şey söyleyeyim... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Herkesi hakir görüyorsun. 
ADİL AYDIN (Antalya) — Zorla, tahrik ediyorsun! 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri.ı. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Sayın milletve

killeri... Ben bu hareketler karşısında hukukunu çiğnetecek adam değilim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) Meclisi toplayamıyorsanız, Başkanlığa bağırarak bunu örtemezsiniz... (DYP ve 
SHP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Terbiyesizlik yapma, yeter artık! 
BAŞKAN — Gelirsiniz zamanında, sorduğum zaman "burada" dersiniz, var yazılırsınız, 

çoğunluk bulunur, görüşmelere geçilir; yoksa, Yılmaz Hocaoğlu'nu alet etmeye çalışarak, ikti
dar çoğunluğu, çoğunluğu sağlayamamasını örtemez. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) Kaldı ki, zorla temin edilen bu yetersayıda, muhalefet üyelerinin katkısı da var; niye 
bağırıyorsunuz?.. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Meclisi temsil ediyorsun, Meclisi... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz istemleri olmuştur; sayın milletvekillerini sırasıyla davet edeceğim. 

İV. — BAŞKANLIĞIN GENEL. KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevii'in, Kuzey Irak'ta Federe Kürt Devleti kurulu

şunun açıklanmasına ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Gündem dışı konuşmaların birincisini, Kuzey Irak'ta Federe Kürdistan Dev

leti kurulması ve bunun, gerek Türkiye için gerek Iraklı Türkler için olası sonuçları konusun
da, Zonguldak Milletvekili, Demokratik Sol Parti Gene! Başkanı Sayın Bülent Ecevit'i kürsü
ye davet ediyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Gündem dışı konuşma süresi 5 dakikadır; 5 dakikayı geçer
se, o zaman siz de görevinizi yapmamış olursunuz... Biz buraya çalışmaya geldik... (ANAP 
sıralarından "Otur yerine be!.." sesleri) 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Meclisin tüm 
üyelerini saygıyla selamlarım ve Sayın Başkana, bana, güncel ve önemli bi konuda bu konuş
ma olanağını tanıdığı için çok teşekkür ederim. • 

İzninizle, sözlerime başlamadan önce, TRT ile ilgili bir yakınmamı belirtmek isterim. Bil
diğiniz gibi, TRT, bir süredir, gündem dışı konuşan milletvekillerinin konuşmasını hiç verme
mekte; falcat, bir bakan yanıt vermişse onu ayrıntılı olarak vermektedir. Bu, milletvekillerine 
ve millete saygısızlıktır. TRT'nin bu konuda Sayın Başkanlıkça uyarılmasını dilerim. (DSP, Ba
ğımsızlar ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Siz niye alkışlıyorsunuz?.. 
MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Yapma Kadri, otur yerine kardeşim. 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Kuzey Irak'ta bir Kürt Federe Dev

leti kurulması karşısında... 
MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Kadri, otur yerine kardeşim... 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Gel seninle konuşalım öyleyse... Siz sekiz senedir böyle yap-

tırtmadınız mı bu işi?... 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Otur kardeşim yerine! 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Oturmuyorum, geldim yanına; ne yapacaksın!.. (ANAP sı

ralarından gürültüler) 
MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Kadri, ayıp bu yaptığın, ayıp!.. (Gürültüler) 
BÜLENT ECEVİT (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Kuzey Irak'ta bir Kürt Federe Devleti 

kurulması karşısında Hükümet çok şaşırmış görünüyor; oysa -eğer Hükümet dört aydır kendi
ni aldatmıyor idiyse- buna şaşırmaması gerekirdi. Çünkü, daha yaz başlarında, "belediye 
seçimleri" adı altında yapılan seçimlerin ardından, Irak'ta fiilen bir uydu devlet kurulmuştur. 
Ben bu kürsüden, 26 Haziran günü yaptığım konuşmada bunun kanıtlarını ayrıntılarıyla ver
miştim. O seçimlerin ardından, Kuzey Irak'ta bir millî meclis kurulmuştu, bu meclis yasama 
yetkisini kullanmaya başlamıştı, hükümet kurmuştu, anlaşmaları onaylama yetkisini, bütçeyi 
ve kalkınma planlarını karara bağlama yetkisini eline almıştı ve Kuzey Irak'ta yaşayanlara Kür-
distan vatandaşlığını dağıtmaya başlamışü. Bu devletin ebeliğini de Batılı müttefikler yapmışlardı. 

Yine, 26 Haziran günü yaptığım konuşmada, öyle bir devlet kurulmasının lehinde veya 
aleyhinde herhangi bir görüş belirtmeksizin; "Amerikan yönetiminin de, Türk yönetiminin de 
kimseyi aldatmamasını, sezaryenle doğan çocuğa adının verilmesini istiyorum" demiştim. İş
te, dört ay sonra, zaten doğmuş olan çocuğun adı da konarak "Federe Kürt Devleti" olarak 
bu devlet kurulmuş oldu. 

Geçen gün, Cumhurbaşkanı Sayın' özal, "Türkiye istemeden Irak'ta Kürt devleti 
kurulamaz" dedi ve ertesi gün, Kürt devletinin kurulduğu, adı da konmuş olarak ilan edildi. 
Bu durumda, eğer Sayın Cumhurbaşkanının sözünü ciddiye alacaksak, Kuzey Irak'taki Federe 
Kürt Devletinin, Türkiye'nin isteğiyle kurulduğuna hükmetmemiz gerekir. 

Devletin kurulduğu ve adı açıklandıktan sonra, 6 Ekim günü, Sayın Cumhurbaşkanına 
"Federe devlet konusunda değerlendirme yapacka mısınız?" diye soruluyor; o zaman Sayın 
özal'ın üç kelimelik yanıtı şu oluyor: "Hayır, hayır, hayır." 

Değerli arkadaşlarım, adı yeni konmakla birlikte, dört aydır fiilen varlığını sürdüren bu 
devlet, Amerikan kartalının kanatları altında ve Çekiç Güç'le Türkiye'nin sağladığı nefes bo
rusu sayesinde yaşamını sürdürüyordu. Bu devlet, son günlerde ordusunu da kurmuştur. Yal
nız, bu devletin bir sorunu vardı; o da, ekonomik kaynak yetersizliğiydi; ama, ona da çözüm
ler bulunuyor. Bir yandan, bu sözde güvenlik bölgesinin sınırları Batılı müttefiklerimizce 36 
ncı enlemden 34 üncü enleme indirilerek önemli bir petrol alanı olan Kerkük de bu federe dev
lete bağlanmak isteniyor; öte yandan, Bağdat yönetiminin dışarıda bloke edilmiş paralarına 
el konularak, o paralar da, gene, Kuzey Irak'ta kurulan federe devlete verilmek isteniyor. 

Tabiî, bu durumda Kerkük'le ilgili bir sorun ortaya çıkıyor. Artık, Bağdat yönetiminin, 
Bağdat rejiminin de kabul ettiği gibi Kerkük'te Iraklı Türkler çoğunluktadır, yani burası 
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bir Türk bölgesidir... Onun için, Iraklı Türkleri ve Türkiye'yi de bu konuda ikna etmek gereki
yordu. O amaçla, bu yeni kurulan federe devlet, Irak Türklerinin de ağzına bir parmak bal 
çalmaya çalışıyor ve Cumhurbaşkanı ile Hükümet de Irak Türklerine bu zehirli balı yutturma
ya çalışıyorlar; ama, Iraklı Türkler, bunu yutmuyorlar, baskı altında yutar gibi görünenleri 
de açıkça kınıyorlar. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Irak, birbuçuk yıldır ikiye bölünmüş durumdaydı, şimdi üçe böl
meye çalışılıyor; ama, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Başbakan "Yardımcısı, Sayın 
Dışişleri Bakanı, gözler önündeki bu gerçeği de görmezden geliyorlar. Dün bu kürsüden dinle
diğimiz Sayın Dışişleri Bakanı, Irak çoktan bölünüp parçalandıktan sonra, hâlâ, "biz, başın
dan beri, bugün de yarın da Irak'ın bölünmesine, parçalanmasına kesinlikle karşıyız; parça
lanmaya gidecek hiçbir adımı da uygun bulmuyoruz'' diye konuşabiliyor. Üstelik, Sayın Baka
nın dünkü konuşması, Irak'ın bölünmüşlüğünün Türkiye sayesinde sağlandığının ve sürdürül
düğünün itiraflarıyla da doluydu. 

Hem Irak'ın bölünmesine ön safta katkıda bulunacaksınız, Irak'ı bölüp parçalayan, Irak'ın 
kuzeyinde ayrı bir devlet kurulmasını sağlayan Çekiç Güç'ü ülkemizde hâlâ barındıracaksınız 
hem de sonra milletin önüne çıkıp, Meclis kürsüsüne çıkıp, "biz, başından beri, bugün de ya
rın da Irak'ın bölünmesine kesenkes karşıyız" diyeceksiniz... Bu, gafilliğin de ötesinde, milleti 
bile bile aldatmaya kalkışmaktır. 

Üstelik, Türkiye'nin de bölünmesine yol açmaya çalışanlar vardır. Türkiye'nin büyük kat
kısıyla Kuzey Irak'ta oluşturulan sözde güvenlik bölgesi, birbuçuk yıldır Türkiye'yi bölmek 
isteyenlere yataklık etmektedir, hepimizin yüreğini parçalayan cinayetler, eylemler oradan bes
lenmektedir. 

~ Şimdi, Kuzey Irak'taki fiilî Kürt devleti, PKK'ya karşı bir operasyon başlattı, aynı anda 
Washington'da Kürt Devletinin de adı kondu. 

Bu şekilde, Türkiye'ye verilmek istenen birinci mesaj şudur: "Siz Kuzey Irak'taki otorite 
boşluğundan şikâyet ediyordunuz, işte orada bir otorite bulundu." İkinci mesaj da şudur: "Eğer 
PKK belasından kurtulmak istiyorsanız, Kuzey Irak'ta bir Kürt devletine razı olursunuz." 

PKK'yı şimdiye kadar Batılılar da besledi, kayırdı; fakat, belki de artık bazı dış güçlerin 
PKK'ya verdikleri işlev, PKK'ya duydukları gereksinme azalıyor olabilir; yoksa, koskoca Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin, sık sık başvurduğu sınır ötesi operasyonlarına karşın başedemediği 
PKK ile birkaç bin Peşmerge nasıl başa çıkabilir?.. 

Türkiye ile ilgili olarak hazırlanan senaryoların bundan sonraki aşaması, hiç kuşkum yok 
ki, Türkiye'nin bölünmesidir. Kimsenin buna gücü yetmez; ama, eğer şimdiye kadar izlediği, 
Washington güdümündeki politikayı sürdürürse, Türkiye, kendi kendini bölmüş olur. 

Uygulanmakta olan senaryoyu hazırlayanlar, şimdi Türkiye'yi şu iki seçeneğin kıskacı içinde 
sıkıştırmaya çalışıyorlar kanısındayım: Ya PKK terörüyle bölünmeyle katlanırsınız ya da daha 
yumuşak yöntemlerle bölünmeye razı olursunuz. 

Şimdi, Çankaya'da kurulan hayalleri kolayca tahmin edebiliyorum; meşhur, pastadan pay 
alma hayalleri... Bağdat yönetimi, herhalde kuzeyde kurulan federe devletle bir federasyon ça
tısı altında birleşmeye razı olamayacağına göre, bundan sonra, o federe devletin Türkiye ile 
bir federasyon çatısı altında bir araya gelmesi gündem konusu olacaktır. Nitekim, son zaman
larda Cumhurbaşkanı Sayın özal ile çok iyi anlaştığı görülen Başbakan Sayın Demirel, 7 Ekim 
günü Milliyet Gazetesinde yayımlanan söyleşisinde şunları söylüyordu: "Kuzey Irak'taki fede
re devlet girişiminin Türkiye ile federasyon isteğine dönüşmesi de mümkündür." Yani, Sayın 
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Özal'ın iki yıldır gördüğü rüyayı şimdi Sayın Demirel de görüyor. Böylece, Türkiye, güya fede
ral yapı içinde Kerkük'e,.Kerkük'ün zengin petrol alanlarına inmiş olacak; fakat, Amerika Bir
leşik Devletlerinin ve Batılı müttefiklerin, Kerkük'ü,bir federasyon tepsisi içinde Türkiye'ye su
nacaklarını sananlar varsa, kendi kendilerini aldatıyorlar. Ortadoğu'da bütün kavga petrol üze
rinedir. Eğer, Türkiye, bu hayallere kapılacak olursa, yani, "aman/ziyanı yok, biz de bir fede
rasyona dönüşelim; yeter ki, Kuzey Irak'taki Kürt devleti de bize katılsın, o sayede Kerkük pet
rollerini ele geçirelim" hayalini kuruyorsa, korkarım, Dimyat'a pirince giderken, evdeki bul
gurdan da olabilir. 

Kaldı ki, eğer böyle bir tertip Türkiye'ye kabul ettirilecek olursa, evet, ilk aşama olarak 
Irak'taki Federe Kürt Devleti ile bir federasyon çatısı altında birleşir; ama, ondan sonra, 
Türkiye'den de büyük toprak kopararak, Türkiye'nin önemli bir bölümünü bölme planı gün
deme gelir. Nitekim, 8 Ekim günü (bugün) Milleyette çıkan demecinde, Sayın Başbakan Demi
rel de, "eğer Kuzey Irak'ta bağımsızlık olursa, Türkiye'den toprak talebi gündeme gelebilir" 
demiştir. -Bu toprak taleplerinin genişliği ne olacaktır?.. Elimde, Kuzey Irak'ta dağıtılan bir 
haritanın fotokopisi var; yukarısı, Karadeniz sınırları; Erzurum'a, Erzincan'a kadar geliyor ve 
Hatay'da denize iniyor; büyük bir arazi parçası ve altında da "Kürdistan" yazılı. 

Bu oyun, ancak, Türkiye oyuna gelmeye devam ederse uygulanabilir; yoksa, kimsenin gü
cü, Türkiye'den başka hiç kimsenin, hiçbir devletin gücü, Türkiye'yi bölmeye yetmez. Bu oyu
na gelmemenin birinci koşulu da, kendi bölgemizle ilgili politikamızı, Washington'un çizgisin
den, güdümünden kurtarmaktır. (DSP, RP ve bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

Fakat, Türkiye'nin Ortadoğu politikası, 1990 yılı ağustos ayından beri Washington'da be
lirlenmektedir. Sayın özal, hâlâ, Ortadoğu konusunda Washington'un güdümündedir; bugünkü 
Hükümet de, o konuda Sayın özal'ın güdümüne girmiştir. Eğer, "siz hele PKK'nın üstesinden 
bir gelin, biz de kuracağınız devleti tanıyalım" diye bir pazarlık yapıldı ise, bu pazarlık, büyük 
bir olasılıkla, bundan birkaç hafta önce, Çankaya'da, Sayın Cumhurbaşkanının, Irak'taki bü
tün muhalefet gruplarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlediği toplantıda yapılmıştır. Hü
kümet de, o toplantıda neler konuşulduğunu herhalde bile bile, o toplantı karşısında sessiz 
durumda kalmıştır. 

öyle anlaşılıyor ki, bazı kimseler, Türkiye'de, "hele şu PKK belasından bir kurtulalım 
da, gerisini sonra düşünürüz" havasındadırlar. Bu oyuna, kamuoyumuzun, milletimizin gel
meyeceğine inanıyorum; devleti yönetenlerin de gelmeyeceklerini umarım; fakat, bu oyunları 
bozabilmek için, yalnız bugünü değil, en azından yarını, öbür günü de görebilmek gerekir; 
oysa, bugün Hürriyet Gazetesinde çıkan bir söyleşisinde, Başbakan Sayın Demirel, bakınız ga
zeteciye ne diyor: "Şimdi, siz bana diyorsunuz ki, ileriye bak; rjasıî bakayım; Keynes, 'ileri 
yıllardan söz etmeyin, belki ölmüş oluruz' diyor..." Yani, "ben bir gün sonraya bakmam; niye 
bakayım, belki de ölmüş oluruz" diyor. Allah geçinden versin, elbette hepimiz Tanrı'nın rah
metine kavuşacağız; ama, milletimiz ölmeyecektir; onun için, milletin geleceğini düşünmeye 
mecburuz. (ANAP, RP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin Ortadoğu politikası 1990 yılı ağustos ayından beri Was-
hington'un güdümünde; fakat, Ortadoğu ile ilgili olarak Türkiye'nin bir Irak Türkleri politi
kası hiç yok; oysa, Körfez bunalımı sırasında ve sonrasında, Irak'taki Türk varlığını ve Türkle
rin haklarını; Irak yönetimine kabul ettirebilmek için büyük fırsatlar doğmuştu; ama, maale
sef, bu fırsatlar değerlendirilmedi. 
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Irak Türkleri, bildiğiniz gibi, genellikle çok iyi eğitim görmüş, uzmanlaşmış ve çağdaş dü
şünceli insanlardır. Irak yönetimine karşı hiçbir harakette bulunmaksızın, Türkiye ile de yakın 
ilişkilerini sürdürdükleri için, demokrasi eğitimi almış, demokrasi görgüsü, birikimi olan in
sanlardır, bir topluluktur. Irak'ta çok önemli bir stratejik konumu vardır Iraklı Türklerin; özel
likle Kerkük'ün önemi dolayısıyla. Onun için, Irak'taki Türkler, Irak'ta bir denge unsuru ola
bilirdi; eğer Türkiye'den bilinçli bir destek gelseydi ve bütün Irak'ta, Türkiye'nin de desteğiyle, 
demokrasi yolunda ciddî adımlar atılmasına da öncülük edebilirlerdi. 

Ben, bağdat görüşmelerimde, Irak yetkililerine, Irak'taki Türklerin bu konumunun öne
mini, değerini anlatmaya çalıştım; onlar da nihayet anlamış göründüler ve geçenlerde ilk defa, 
Kerkük'ün bir Türk şehri olduğunu resmen kabul ettiklerini ilan ettiler; fakat, bu durum, Türkiye 
tarafından, maalesef, değerlendirilemedi. 

Kuzey Irak'taki Kürtlerin elbette kabahati yok; ama, orada aşiret düzenine dayalı çağdışı 
bir feodal yapı bulunduğu belli. Şimdi, Irak'taki, çağdaş, demokratik, kültürlü Türkmen Türk 
toplumu, feodal aşiret yapısından kurtulamamış olan Irak Kürtlerinin boyunduruğu altına sü
rüklenme tehlikesiyle karşı karşıya. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye için yaşamsal önem taşıyan gelişmeler konusunda Başba
kan Sayın Demirel'in, yine son günlerde söylediği sözler çok ilginç. Bu federe devlet ilan edil
dikten sonra Sayın Demirel aynen şöyle diyor: "Bunun bizim için ne anlama geleceği veya bi
zim için böyle bir olaydan hangi çeşit neticeler çıkarılacağı bakımından fevkalade az bilgiye 
sahibiz; meselenin gelişmesi lazım." 

Bugün, Hürriyet Gazetesinde çıkan bir söyleşide gazeteci soruyor: "Siz, güneydoğu soru
nuyla ilgili olarak siyasal çözümden ne anlıyorsunuz?" işte Sayın Başbakanın yanıtı: "Ben 
de bilemiyorum." En yaşamsal bir konuda fevkalade az bilgili olduğu Başbakanca ifade edilen 
bir Hükümetle, bir gün sonrasını göremeyen, düşünemeyen bir Hükümetle esenliğe çıkabilme
miz çok zor. 

Sözlerimi bitirmeden, Sayın Demirel'in, son günlerde sıkıyönetim olasılığını da gündeme 
getirmiş olmasından çok rahatsızlık duyduğumu belirtmeyi bir görev sayıyorum, tç güvenlik 
konularında sıkıyönetime başvurmanın doğurabileceği sonuçları, Sayın Demirel de ben de ya
şayarak ve deneyerek gördük; ama, Sayın Demirel, geçmişten bu konuda bir ders almamış gö
rünüyor. 

Yine, Sayın Demirel, 7 Ekim günü Milliyette çıkan bir söyleşisinde, "Kuzey Irak benim 
başımda bir beladır" diyor. Peki, değerli arkadaşlarım, Türkiye o belayı kendi elleriyle yarat
madı mı ve kendi elleriyle yaşatmıyor mu? 

Göz göre göre başımıza açtığımız belalardan milletimizi Allah korusun. 
Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ecevit. 

2. —Zonguldak Milletvekili Avni Akyol'ım, öğretmenlere, öğretim yılına başlamadan evvel 
ödenmesi gereken öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verilmemiş olmasına ilişkin gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci konuşmaya yapmak üzere, eylül ayı içinde öğretmenlere 
ödenmesi gereken öğretim yılına hazırlık ödeneğinin niçin verilmediği konusunda, Bolu Mil
letvekili Sayın Avni Akyol'u kürsüye davet ediyorum. 
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Buyurun Sayın Akyol. (ANAP sıralarından alkışlar) 
AVNİ AKYOL (Bolu) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; öğretmen

lerimize eylül ayı içinde verilmesi, özellikle de öğretim yılına başlamadan önce ödenmesi gere
ken kanunî haklarını savunmak, bu konuda Yüce Meclisi bilgilendirmek, aydınlatmak ve so
rumlularını; yani Hükümeti ve Millî Eğitim Bakanını uyarmak için söz almış bulunuyorum. 
Sözlerimin başında, sizleri en içten duygularımla ve saygılarımla selamlıyorum. 

Kanun gereğince, iki sorumlu var; birisi Millî Eğitim Bakanıdır ve şu anda Mecliste yok; 
diğeri, paranın miktarını tayin edecek olan Hükümettir; şu anda Hükümet de Mecliste yok. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bakanlar Kurulu toplantısı var şu anda... 
AVNt AKYOL (Devamla) — Hiç değilse bir kişi gelir buraya... Türkiye Cumhuriyetinde 

bir... (DYP sıralarından, "var" sesleri) Varsa özür diliyorum. (DYP sıralarından "var" sesle
ri) Burada varsa, nerede? Mecliste yok... (DYP sıralarından "var" sesleri) Genel Kurulda yok. 
(DYP sıralarından "var, var" sesleri) Genel Kurulda görmüyorum; onu arz ediyorum. (DYP 
sıralarından "burada" sesleri) Siz.Hükümet misiniz?.. (DYP sıralarından gürültüler) İnşallah 
olursunuz; bakanda olursunuz. 

Sözlerime, bir acı gerçeği belirterek devam etmek istiyorum. Acı gerçek şu: Bu sabahki 
basın organlarında -doğruluk derecesini bilmiyorum- milletvekillerimize 35 milyon lira aylık 
verileceği haberi yer aldı. Böyle bir zamanda, 15 Eylülden önce vermeniz gereken 500-600 veya 
700 bin lirayı veremiyorsunuz... Bundan hicap duyuyorum doğrusu. Meslek kamuoyu önüne 
"öğretmenimiz her şeyinıizdir, geleceğimizdir, ümidimizdir" laflarıyla nasıl çıkabileceğimizi 
merak ediyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur)—Sen zamanında verdin mi Sayın Bakan? 
AVNt AKYOL (Devamla) — Ben, zamanında ödedim; şimdi arz edeceğim değerli arka

daşım Sayın Sayın. 
Şimdi, gerçekleri arz ediyorum: 11 Nisan 1990 tarihli ve 418 sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarnamenin 12 nci maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen bir madde gere
ğince, öğretmenlere her yıl, yılda bir defa -ama öğretim yılına başlamadan önce- öğretim yılı
na hazırlık ödeneği verilmesi hükme bağlanmıştır. Bu madde aynen şöyledir: "Eğitim ve öğre
tim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik ya
panlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil, 
ilköğretim müfettişleri hariç) her öğretim yılında, bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim 
yılının başladığı ay içinde, Millî Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte, Bakanlar Kuru
lunca belirlenecek miktarda öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. Bu ödenek, Damga Vergisi 
hariç, diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz". 

Kanunun maddesi bu; açık seçik belirtilmiş; "ödenebilir" veya "ertelenebilir" demiyor, 
"ödenir" diyor. Acaba, bu kadar açık seçik, kesin, takdire bırakılmayacak şekilde bağlayıcı 
ve emredici bir hüküm karşısında, Sayın Bakan, Sayın Hükümet ne diyecek diye burada bekli
yorum. Siz de "burada" diye söylediniz, İnşallah yetişip cevabını burada verirler. 

öğretmenler, lafla oyalanacak, öğretmenler lafla kandırılacak çağlarını, dönemlerini geç
mişlerdir, aşmışlardır. 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Siz de yaptınız aynı şeyi... 
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AVNİ AKYOL (Devamla) — Ben yapmadım. Burada, eşi öğretmen olanlar var; ismen 
söylemeyeyim şimdi; Sayın eski Bakanım da orada, 15 Eylülden önce almıştır hocahanım... 
Geçen sene de, evvelki sene de... Üç defa ödedim. "Doğru mu yanlış mı" diye eşlerinize sorun. 
Burada politika söyletmiyorsa, hanımefendiler evde söyler sizlere. 

İBRAHİM ARISOY (Niğde) — Sizin mirasınız... Ekonomi çıkmaza girdiği için ödeye
miyoruz. 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Millî Eğitimdeki miras, şerefli mirastır... Sadece fondan -
konuşturmayın beni- otuz iki ay içerisinde 2 trilyon 340 milyar yatırım yaptım Türkiye'de; Hü
kümet olarak, İktidar olarak yaptık. Üç tane ortaöğretim kurumunuz var... Onları bütçede 
konuşacağım, şimdi bunları harcamayayım, o zaman görüşürüz; tabloyu koyarım ortaya, on
ları bırakalım... 

Öğretmenler, kendilerine saygıyı, lafta değil, icraatta görmek istemektedirler. Herhalde, 
Sayın Bakan, büyük heyetlerle, kaç defa, yurt dışına çıkmadan önce, geçen ayın sonuna doğru 
EĞİTSEN'in öfke dolu tepkisini aksettiren açıklamasını görmüşlerdir; görmemişi erse, bu ko
nuşmayı nasıl olsa okuyacaklardır. Görmüş olsalardı, gereğini yaparlardı. Bu açıklamanın bir
kaç cümlesini aynen okuyacağım. Bakın, 1980 öncesinin havasına gidiyor, onun seslerini du-

. yuyorum, hissediyorum; onun için bunları verin demek istiyorum. O, geçmişteki şerefimdir, 
mücadelesini verdim. O dönemin sonunda nereye geldiğimiz belli; gelmemesi için, hakkı za
manında teslim edin demek istiyorum, zamanında verin demek istiyorum. 

Bakın, sese bakın... Sayın Sayın, sese bakın... EĞİTSEN Merkez Yönetim Kurulu, bu ko
nuyla ilgili olarak basına intikal eden açıklamasında aynen ne diyor: "Oyalama ve erteleme 
uygulamalarına son verilmelidir; aksi halde, haklarımızın takipçisi olarak, kitlesel mücadele
mizi yükselterek, tepkimizi göstereceğimizi Hükümete ve tüm kamuoyuna duyururuz." 
Duydunuz... 

ALİ ESER (Samsun) — Altındaki imza kimin? 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Arz ettim ya... Yani, değerli kardeşim Sayın Güneş Müftü-
oğlu yardım ediyor size; Grup Başkanvekili olarak. Bahsettim, bir daha bahsedeyim istiyorsu
nuz; ama, söylemeyeyim, sadece adını söyleyeyim: Bunu söyleyen, EĞİTSEN Merkez Yönetim 
Kurulu... Basında çıktı diyorum... 

ALİ ESER (Samsun) — Duydum Sayın Bakan, ama bunlar kimdir acaba, biliyor musunuz?. 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Biliyorum. 

ALİ ESER (Samsun) — O zaman, ona göre değerlendirin. 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Ona göre değerlendiriyorum... İmkân vermeyin diyorum, 
fırsat vermeyin diyorum, bu görev sizindir diyorum, onların değildir... 

ALİ ESER (Samsun) — Tenakuza düşüyorsunuz... 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Hayatta hiç tenakuza düşmedim. Siz de çok iyi bilirsiniz, 
tanırsınız beni. Politika yapmayın, günlük ve küçük politika yapmayın. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Günlük ve küçük politika yapmayın Ali Bey, size yakışmaz, ben sizi 
tanıyorum, seviyorum ve sayıyorum. 

ALİ ESER (Samsun) — Sağ olun, ben de sizi seviyor ve sayıyorum. 

— 405 — 



T.B.M.M. B : 13 8 .10 .1992 0 : 2 

AVNt AKYOL (Devamla) — Neyi savunduğunuzu bilin. Gerçekleri görünce de hep bir
likte olalım; o zaman çok şeyde birleşme ümidi vardır; çok şeyde anlaşma, uzlaşma ümidi var
dır. Kötüyü savunmayın lütfen. Bu yapılan, kötülüktür, bu yapılan gaflettir. Daha fazla da 
sert konuşturmayın beni; daha söyleyeceklerim var. 

Ben, böyle bir tepkiyle karşı karşıya kalmadım bugüne kadar; çünkü, sorunları yaşamış 
bir kişi olmanın manevî ve meslekî sorumluluğuyla, sözleriyle davranışlarının tutarlılığına özen 
gösterme anlayışıyla, bu'gibi durumlara düşmemek için daima gereğini zamanında yapmaya 
titizlik gösterdim. "Yok, göstermedin" diye bana bir tane basın örneği gösterin; gidin öğret
menlere sorun, anketler yapın, anketlerden ne çıkıyor bakın. Anketler yapılıyor; söylenmiyor. 
Onları da bir okuyun. Bu Hükümet zamanında yapılan anketleri de Millî Eğitim Bakanlığında 
okuyun lütfen. 

Şimdi, Hükümete, Sayın Bakana ve Bakanın adına sizlere soruyorum... (ANAP sıraların
dan ''Hükümet yok" sesleri) Yok, yok, Ali Beye soruyorum, Ali Bey iletecek, söz verdi bana, 
Sayın Bakana iletecek. Ben Ali Beyi özel sektörden beri tanırım. Bakmayın sataşmasına, sert 
değildir, kendisini severim, bunu da bilir. 

Soruyorum... 
NECDET YAZICI (Zonguldak) — Siz galiba Sayın Bakanı biraz kıskanıyorsunuz gibi ge

liyor bana. 
AVNt AKYOL (Devamla) — Bakanı kıskanacak bir şey yok ki. Ben mi kıskanacağım?.. 

Aman, yapma Rizeli hemşerim, yapma Allah aşkına!.. Yani, yapma, gülerler size, gülüyorlar 
da; bakıyorum kendiniz de gülüyorsunuz kendinize... Kendiniz de kendinize gülüyorsunuz, yap
mayın Allah aşkına... Neyle neyi karıştırıyorsunuz... 

Her zaman söylüyorum, Sayın Bakana, davranışlarına sevgim, saygım sonsuzdur; ama, 
ötesinde, lütfen durmasını bilin, susmasını bilin; erdemdir. 

NECDET YAZICI (Zonguldak) — Sayın Bakan şu anda yok; ama endişeniz olmasın, ce
vap verecektir. 

AVNt AKYOL (Devamla) — Bunları alacak, cevap verecek. Buraya gelsin desin ki, "Avni 
Akyol, gerçek dışı şeyleri söyledi, Avni Akyol, aklına geleni söyledi..." 

NECDET YAZICI (Zonguldak) — Endişeniz olmasın, cevap verecek... 
AVNt AKYOL (Devamla) — Aman, siz avukatlığını yapmayın canım; avukat yanınızda, 

ona sorun, Sayın Müftüoğlu'na sorun. Avukatlık yapmak için sizin epey zamana ihtiyacınız var. 
Soruyorum Sayın Bakana ve Hükümete: Eylül ayı içinde ödeme yapılmasına dair bu ka

nunî zorunluluğu, ekim ve kasım ayına erteleme yetkiniz var mı? Hemşerisi olarak, hem Rizeli 
hem Zonguldaklı olarak sen naklet. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) Yetkisi var 
mı? Bu, birinci sorum. Yetkisi varsa, siz, bütün grup üyeleri, bana, Sayın Bakanın ve Hükü
metin dayandığı kanunî yetkiyi gösteren belgeyi getirin, buraya, ben hepinizden özür dileye
yim. Doğrular, haklılık, meşruluk karşısında bu kadar polemiğe girmek doğru değil. 

Verilen bir hakkı, zamanında yerine getirmeme hakkı var mı, nereden doğuyor bu; onu 
da getirin bana. Gelin, bu kürsüden açıklayın; isterse Hükümet açıklasın, isterse Bakan açık
lasın. Bana göre, yok; varsa, açıklamalarınızdan öğrenirim. "Yeni bir bilgi edindim" diye şük
ranlarımı arz ederim, özür de dilerim ve peşinen de saygılarımla birlikte Sayın Bakana ve Hü
kümete şükranlarımı arz ederim; fakat, böyle bir hak ve yetki yoksa -ki, olmadığına yürekten 
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inanıyor ve biliyorum- o takdirde, Sayın Bakanın ve Hükümetin çok ciddî sorumluluğu, ma
nevî vebali, görev kusuru ve görev ihmali vardır. 

Sayın Bakanın, ödeneğin verilmesini Başbakanlığa yazmış olması, onu sorumluluktan, ve
balden, kusurdan, ihmalden kurtarmaz, rahatlatmaz; çünkü, Sayın Bakan, eylül ayı içinde öde
menin yapılmasını sağlamakla, tarihini belirtmekle, Hükümetten bu kararı çıkarmakla yükümlü 
ve sorumludur; görevi odur. 

Sayın Bakanın bu durumdan alacağı bir ibret vardır. Çok şeyler yapıldı... Sanıyorum, o 
ibretlerden bir kısmını, benden sonra konuşacak olan Refah Partili arkadaşım ifade edecek. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Nereden biliyorsun? 

AVNtAKYOL (Devamla) — Bilmiyorum; gündemde, söz almış diye okudum; onun için... 
Gündemi okumuyor musunuz, gündemden haberiniz yok mu? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bize dağıtılan gündemde yok ki; gündem dışı konuşma ya
pacağını nereden bildiniz? 

AVNt AKYOL. (Devamla) — Allah Allah!.. Haberiniz olsun; burada var, bakın... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Demek ki, siz birbirinizie paslaşıyorsunuz... 

AVNt AKYOL (Devamla) — Paslaşırım... Orası düşman mı?.. Paslaşırım tabiî, Refah Par
tililer düşman mı?.. Sizinle de paslaşırım, orayla da paslaşırım, herkesle paslaşırım. (ANAP 
ve RP sıralarından alkışlar) Vatan için, millet için, hak için, adalet için paslaşırım. Konuştur
ma beni değerli kardeşim; "şu programa bak, gündeme bak, oku öğren, ondan sonra gel" 
derler. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Bakan, gündem dışı kimin konuşacağı burada 
yazmıyor... 

AVNt AKYOL (Devamla) — Bir de grup başkanvekiline danış o zaman; onda yazmaz, 
bunda yazar. Bunu da merkez dağıtıyor. Grup başkanvekilleri gidiyor, gündem yapıyor, tespit 
ediyor. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — O yeni geldi, bilmiyor... 
AVNt AKYOL (Devamla) — Yeni değil, o benim 1980 öncesi arkadaşım... 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Kahvede idi, yeni geldi. 
AVNt AKYOL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bunda bir ibret vardır diyorum. Ha

kikaten, hayatta yaptığımız her şeyden dolayı alınacak ibretler vardır. Ben, bana ait olanı söy
leyeyim; bütçe görüşmeleri sırasında, diğerlerini de arz ederim. 

Bu ödenek 428 bin öğretmenle ilgilidir. Bu rakamı küsuratına kadar söylersem, "nereden 
biliyorsun yahu, birilerinden mi aldın" der yine Sayın Sayın. Bu rakamın tamamı 428 029'dur; 
tespit ettim, sorumluluk anlayışım gereği adım adım izliyorum. Bu kadar öğretmenin ahi ha
vada mı kalır sanıyorsunuz? 

160 bin LtMME'liyi sokağa bırakmanın gafleti, delaleti, ahi havada mı kalır sanıyorsunuz? 
MUSTAFA ÇtLOĞLU (Burdur) — Siz ne yaptınız geçen sene LÎMME'de? 
AVNt AKYOL (Devamla) — öğrenmemişsin; sen de Öğren, Sayın Bakanla beraber. 
MUSTAFA ÇtLOĞLU (Burdur) — Siz, bir şey yaptığınızı zannediyorsunuz; siz öğrenme

mişsiniz..., ' 
AVNt AKYOL (Devamla) — Evet, tabiî tabiî... Siz de oturmasını ve Mecliste konuşması

nı bildiğinizi sanıyorsunuz; bravo, tebrik ederim; çok iyi (!) Görevden ayrılma mesajımdan, 
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ne yaptığımızı, bütün milletvekillerine de, okumaları için gönderdim. 111 tane yeni yaptığımız 
iş var. Burada bunlar konuşuldu, o zaman da mı yoktunuz?.. Bir daha gönderirim size. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Yoktu o zaman... 
MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) — Millet sizin ne dediğinizi biliyor... 
AVNİ AKYOL (Devamla) — Millî eğitim konusunda milletin ne dediğini biliyorum; uta

nırsınız, konuşturmayın. Millet, iyiyi görüyor. Sayın Bakana da şükran sunduğu yerler var; 
ama, bizi de anladığı yerler, var değil, çok, çok, çok... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Avni Akyol'un heykelini dikecekler... 
AVNİ AKYOL (Devamla) — Son öğretmen atamalarında, sadece eğitim fakülteleri ve yük

sekokul mezunlarına imkân vereceksiniz..̂  Kanuna rağmen... Ben imzaladım onu. 37 sayılı Talim 
Terbiye Kararını ilan ettik, fen ve edebiyat fakülteleri mezunlarını... 

NECDET YAZICI (Zonguldak) — 15 gün sonra ilan edilecek... 
AVNl AKYOL (Devamla) — Biz üzerine o kadar şiddetle gidersek, ilan edilir tabiî. Daha 

neler ilan edilecek, göreceksiniz... 
Fen ve edebiyat fakülteleri mezunlarını Bakanlığın kapısından içeriye almayacaksınız... 

Üniversiteler 2'şer milyon lira... Dün Seben'de bir vatandaş karşıma çıktı, "Bilkcnt'te üç dört 
ay İngilizce kursu almak için 2 milyon verdim" dedi. 2 milyon, 3 milyon üniversiteye verecek, 
sen Bakanlık olarak bunlara "bu kurslara gidin, sizi öğretmen yapacağım" diye yazacaksın, 
sonra da onları almayacaksın... Bu şikâyetler size gelmiyor mu; Allah aşkınıza?.. 

NECDET YAZICI Zonguldak) — 15 gün sonra alınacak. 
AVNİ AKYOL (Devamla) — Tabiî alınacak, üzerine ağırlıkla basıyoruz, hakkı yok diyo

ruz. Gensoru açarız... Ben, Sayın Bakan için Partimin hazırladığı gensoruyu vermemiş bir ar
kadaşınızım; 55 arkadaşım imzaladı; "erken" dedim; Sayın Bakan da biliyor bunu. Onun için, 
çok savurmayın lütfen. 55 arkadaşımın imzası var, bir numarayı da bana açmışlardı; burada 
gösterdim Sayın Bakana... Onun için, savunulacak şeylerde, Sayın Bakanın şahsını, yaptığı ic
raatları yürekten savunurum, takdirlerimi, şükranlarımı sunarım; ama olmayacakların da kar
şısında olurum. Onun için, bu konularda, hak ve adalet ölçüleri içinde olması gereken yolda 
birbirimize girmeyelim. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Eski partilin olduğu için vermemişsindir. 
AVNİ AKYOL (Devamla) — Tabiî, bu kadar gencin de bedduası var. Bunlardan dolayı 

Sayın Bakan işte böyle durumlara düşer; Hükümetin de böyle durumlara düşmesine vesile olur. 
ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — 15 gün gecikti Sayın Akyol... 
AVNİ AKYOL (Devamla) — Ne 15 gün gecikmesi. 15 Eylülden sonra, 15 gün mü oldu? 

8 gün ne oluyor?.. 
Onun için, diliyorum, inşallah, Alaettin Bey, siz de mahcup olmazsınız ben de mahcup 

olmam, bu konuşmamdan sonra yarın Hükümet bu ödemeyi yapar... 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bir gündem dışı konuşmayı, bütün makul hoşgörüye 

rağmen bu kadar uzatmamızın, diğer çalışmalarımızı aksatacağını takdir edersiniz; ama, her 
değerli arkadaşımın, soru yönelterek ve tutanaklara geçtiği için de hatibi cevap vermek zorun
da bırakarak, Başkanlığa bu şekilde uygulamaya daveti de... 
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Mümkünse artık yavaş yavaş toparlayalım; yani, süreniz dolmak üzere, toparlayın. Sayın 
Akyol'unki doldu; sizinki de dolmak üzere; toparlayın da o da toparlasın. (ANAP sıraların
dan alkışlar) , 

ALÂETTÎN KURT (Kocaeli) — Biz bir şey söylemedik, bir cümle söyledik. 

BAŞKAN — Bakın, tutanakları okuyun; Sayın Eser, hatip kadar konuştu; ama, kendi 
nutku bittikten sonra bana saati gösteriyor... 

Değerli arkadaşlarımın hepsi; Sayın Çiloğlu, Sayın Sayın... Bunu da en iyi Sayın Müftü-
oğlu takdir ediyor; ama, bu sabah hepinizi çok enerjik görüyorum maşallah... Şu işi nokta
layalım... 

Bu bir gündem dışı arkadaşlar... Gerçi, Sayın AkyoPun her konuşması bir gündem dışı 
konferans kapsamındadır; ama, izin verirseniz toparlayalım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Akyoi, rica ediyorum... 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Sayın Başkanı severim, ona sitem etmem; ama, eğer, amacı 
zaman... Zamanı amaç sayarsak, geliş gidişleri amaç sayarsak, özlü ve ruhu kaybederiz. Bura
da zaten hep öz ve ruh kayboluyor. Demokrasinin de ruhu, özü, şekle, zamana, protokole has
rediliyor. O bakımdan, ben Sayın Başkanın demek istediğini yürekten anlıyorum; sevgisini, say
gısını, hoşgörüsünü de biliyorum; lütfen, bitireyim şunu diyorum. 

BAŞKAN — Lütfen... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kaç dakikadır konuşuyorsunuz Sayın Akyol? İçtüzüğü niye 
koymuşlar?.. 

BAŞKAN — Efendim, işte bakın... 
Sayın Akyol, zamanı amaç saymadım; ama, Sayın Genc'in, moladan sonra içeri döndü

ğünü gördüm, bana şimdi, "sen padişah mısın, kendi partindeki üyeleri böyle akşama kadar 
konuşturuyorsun" diyeceğini tahmin ettim ve nitekim tahminimde de yanılmadım... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben Sayın Akyol'a söylüyorum. Ben seninle burada konuş
mayacağım, dışarıda konuşacağım. 

BAŞKAN — Evet, bir sefermiş... 
Peki, buyurun. 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Bu muhavereye girmek istemiyorum. 
Evet, alınacak ibret vardır; ama ibret alabilmek için Aşık Veysel'in gönlü ve gözüyle so

runlara, hayata ve hayatın gerçeklerine bakmak vardır diyorum ve Aşık Veysel'in çok hoşuma 
giden dizesinden bir mısraı arz etmek istiyorum: Aşık Veysel diyor ki, "gören göze ibret vardır 
her şeyde." Gören göze!.. "Görmek; bilmek, anlamak ve tanımakla mümkündür." Bu da be
nim lafım değil; bu da, Goethe'den bir laf. Bilmecl ^imiz, tanımadığımız şeyi görmeyiz; ama, 
hayatı sadece bir siyaset gözlüğüyle görmek, hep bizi yanılgılara götürür, onu ifade etmek is
tiyorum. 

Hayat, siyaset değildir sadece. Hayatın o kadar hikmeti, o kadar geniş kapsamlı ve çok 
yönlü, varlık ve mutluluk yarısıyla ilgili sorunları var ki, onlara girdiğimiz zaman, kendimizi 
siygaya çekersek, kendi kendimizi soruşturursak, inanınız sınıf geçemeyiz, inanınız vebal altın
dan kalkamayız; çünkü, hayat, aslında siyaset değil; hayat, sürekli ve bilinçli bir görevdir. Bu 
hayat görüşüyle, bu görev anlayışıyla, bu sorumluluk duygusuyla bakıyorum; biz ne yaptık diye... 
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Değerli arkadaşlarım, bu ödenek, 1988 yılında, İktidarımız döneminde, Hasan Celâl Gü
zel Beyin Bakanlığı sırasında ve onun özel çabalarıyla, atılımlarıyla çıktı; ama, 50 bin lira ola
rak çıktı ve herkese eşit olarak 50 bin lira ödendi. 1989'da bu görev bize nasip oldu; doğudaki-
lere, bu miktarı, dört misli artırdık ve 200 bin lira verdik. 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Ek ders ücretim 
AVNt AK YOL (Devamla) — Yani, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bunu 

dört misli artırdık ve 200 bin lira olarak verdik; kalkınmada ikinci derecede öncelikli illerde 
üç misli artırdık ve 150 bin lira verdik. Bundan bir sonuca geliyorum; öğretmenleri çok sevi
yorsunuz, artırın bakalım bu kadar diyeceğim, sonra da konuşacağım. 

YILMAZ OVALI (Bursa) — Yirmibeş dakika oldu. 
AVNÎ AKYOL (Devamla) —- diğer illerde de bu ödeneği iki misli artırdık ve 100 bin lira 

verdik. Bunları değerli arkadaşlarımdan, bilenler ve yaşayanlar var. Bunu, zamanında ve öğre
tim yılma başlamadan verdik. 

1990'da ne verdik: 1990 yılında, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde 300 bin 
lira, ikinci derecede öncelikli yerlerde 250 bin lira, ve diğer illerde de 150 bin lira verdik. Geçen 
sene ne verdik: Geçen sene, 15 Eylülden önce, kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli 
illerde 400 bin lira, diğer illerimizde de 300 bin lira ödedik. 1989, 1990 ve 1991 yıllarında ben
deniz Bakan olarak görevdeydim. Siz hükümet olarak ne vereceksiniz? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bu kaçıncı baskı? 
AVNt AKYOL (Devamla) —- Baskıyı falan bırakın Ahmet Bey, hafif şeylerle uğraşmayın 

Allah aslana; ciddî konular konuşuluyor Mecliste. Siz ne vereceksiniz şimdi, onu soruyorum; 
hani, kim söyleyecek bunu burada? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Biz söyleyeceğiz. 
AVNt AKYOL (Devamla) — Sayın Bakan bunu ne zaman verdirecek? Hükümet ne za

man farkına varacak, uyanacak ve diyecek ki, şu kadar miktar veriyorum? Gazetelere bakıyo
rum; Sayın Balcamn ifadesiyle bu miktarın 600 bin lira olacağı gazetelerde çıktı. Süre 15 Eylüle 
kadardı ve aradan şu kadar zaman geçti. Bunun zamanını da koyun bakalım üstüne... Enflas
yon da bu ay nedir; yüzde 80; bu yüzde 80'i de koyun bakalım üzerine... 

Bir Bakanlık yetkilisinin demecini okudum; o Bakanlık yetkilisi de "1 milyon lira vereceğiz" 
diyor. Sayın Baki Durmaz Bey de oturduğu yerden başını sallıyor; demek ki, o da duymuş aynı 
şeyi; kendisi de bir millî eğitimcidir ve eğitimle ilgili olarak kurulan araştırma komisyonunun 
da başkanıdır. O yetkili de, milyon lira" diyor. Ben vazgeçtim bundan... 

BAŞKAN — Sayın Akyol, tamamlamanızı rica ediyorum. 
AVNt AKYOL (Devamla) — Süratle tamamlıyorum Sayın Başkanım; ama, sonu önemli 

bitiyor. 
Hükümet, 600 bin lira ile 1 milyon lira arasında ne verirse, şahsen ben ve ANAP Grubu 

olarak bizler takdirlerimizi ve şükranlarımızı sunarız; ama, 600 bin lira verirse, toplam 256 
milyar 817 milyon lira, 1 milyon verirse, toplam 428 milyar 29 milyon lira vermiş olur. Takdir, 
ağanındır, Hükümetindir. Verilecek olan miktar için saygılarımızı ve şükranlarımızı arz ettiği
mi ifade ettim, çünkü, -bu görüşümü paylaşacağınızı ümit ediyorum- öğretmene ne verilse az
dır diyen bir anlayışa sahibim. (ANAP sıralarından alkışlar) O takdirde, gelecek, o kadar ümitli, 
güvenli, kaliteli, seviyeli, seciyeli ve milletimizin yararına, hayrına olur. 
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Sözlerimi bağlarken, talihsiz bir rastlantıya da değinmek istiyorum, Eğer Sayın Baki Dur-
maz'ı görmeseydim, bu konuya girmeyecektim. Refah Partisi Grubunun verdiği bir araştırma 
önergesi dolayısıyla geçen yılın ilk aylarında öğretmenlerimiz hakkında neler söylemedik; va
tan için, millet için, Allah için Bayrak için; neredeyse öğretmenlerimizi kucaklayıp göklere çı
karacaktık. Sonunda bir araştırma komisyonu kurduk; başkamda, değerli bir eğitimci olan, 
değerli arkadaşım Baki Durmaz ve her partiden de temsilci var. Ne garip tesadüf ki, on ay 
sonra, araştırma daha devam ederken, bu heyet, Sayın Bakanla veya Bakansız olarak öğret
menlerin sorunlarını araştırmak için çeşitli illere gitmişken, sorunları dinleyip tespit etmişken; 
öğretmenin, en geç 30 Eylüle kadar verilmesi gereken öğretim yılma hazırlık ödeneğini veremi
yorsunuz. Bunu düşünelim ve siyaset her şey mi, görelim diyorum; sözler ile davranışların tu
tarlılığını hatırlayalım diye ifade ediyorum; ama, burada iki tehlike doğmuştur... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bugün akşama kadar konuşun, sizi dinliyoruz; sizde bu vic
dan olduktan sonra, bu Meclisi bu duruma getirirsiniz. 

AVNl AKYOL (Devamla) — Sizi kendi vicdanınızla başbaşa bırakıyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sizde vicdan olsa, konuşma süresini ayarlarsınız; 5 dakika

lık konuşma süreniz var, otuz beş dakikadır nasıl konuşuyorsunuz? 
AVNİ AKYOL (Devamla) — Sizden başka problem yok mu bu Mecliste? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben rahatsız oluyorum. 
AVNt AKYOL (Devamla) — Rahatsızsanız, çıkabilirsiniz. 
Öğretmenine sahip olmayıp, saygı duymayan milletvekili rahatsız oluyorsa, çıkabilir dışa

rı. Lafa geldi mi, öğretmenlerin peşine gidersiniz; lafa geldi mi, öğretmenden yanaşınız; ama, 
hep öğretmeni kullanırsınız, eğitimi kullanırsınız... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen bu kadar Bakanlık yaptın, öğretmenlere ne verdin, onu 
söyle?, 

BAŞKAN — Efendim, bu sorunun cevabı gene akşama kadar devam eder; Avni Bey ne 
verdiğini anlatmaya kalkarsa. 

Değerli arkadaşlarım, ben burada bir sayın milletvekilinin sözünü kesmek istemiyorum. 
Sayın eski Bakandan rica ettim, arkadaşlarımdan rica ettim; her defasında karşılıklı... 

MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) — Sayın Başkan, gündem dışı iki konuşma elli dakika 
sürdü. 

BAŞKAN — Sayın Çiloğlu, elli saat de olur; bu yöntem bunu davet ediyor. Zatı âliniz 
oradan sordunuz "LİMME'de ne yaptın?" diye. Bu da zabıtlara geçti; o da orada Bakanlık 
yapmış, anlatmaya kalktı. Ben ne yapayım? N 

MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) — Yirmi dakika konuştu; süresi 5 dakika değil mi? 
BAŞKAN — İstirham ederim... 
AVNİ AKYOL (Devamla) — Siz böyle yaparsanız, burada yarım saat da konuşulur... 
BAŞKAN— Değerli arkadaşlarım, sayın hatipten istirham ediyorum... esasen, aşağıdan 

müdahaleler olmasa, gündem dışı konuşma için verdiğim çerçevenin dışına çıkıldığı anda İçtü
züğü işletirim; ama, aşağıdan o sorular geldiği müddetçe, o sorulara cevap vermek zorunda 
kalındığı müddetçe, benim de yapacağım bir şey olmaz. (DYP sıralarından "Allah Allah" ses
leri) Allah Allah, tabiî... 
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MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) — Süreyi işletin. 
, AVNİ.AKYOL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bitiyor» bitti... (DYP sıralarından "Otuz-
beş dakika oldu" sesleri) Olabilir, siz hâlâ böyle konuşursanız... 

> 
Bu Yüce Meclis; öğretmenlere ümit ve güven vermiştir; ama, bu ümit ve güven zedelenme 

noktasına geliyor diye dikkati çekiyorum. Görüyorum ki, sorunları dinlemeye tahammülümüz 
yok. Saygılarımı sunup oturmaktan başka yapacak bir şey yok demek de istemiyorum; ama, 
son söz olarak şunu söylüyorum : Madem bu kadar hassasiyet gösteriyoruz ve öğretmene, eği
time ve geleceğe sahip çıkıyoruz; lütfen, bu Hükümet, 24 saat içinde veya 48 saat içinde ödesin 
bu paralan bakalım... 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli)— Çek kesin... 
AVNÎ AKYOL (Devamla) — Ben çek kesmiyorum. Kanun varsa, önce kanunu yapanlar, 

yürütme organı ve yasama organı olarak, ona saygılı olmalılar diyorum; çünkü kanunu bu Meclis 
yaptı., 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili csat Bütün'ün, eğitim çağındaki Türk gençliğinin so
runları ile öğretmen tayinlerinin zamanında yapılmamasına ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenlerin nakil ve 
tayin meseleleri konusunda gündem dışı son konuşmayı yapmak üzere, Kahramanmaraş Mil
letvekili Sayın Esat Bütün'ü kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Bütün. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime baş

larken, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. 
Sayın Başkanın hoşgörüsüne sığınarak burada bir hususu arz etmek istiyorum : Sayın Baş

kanın kendisine saygım ve sevgim sonsuzdur: bu konuda gündem dışı söz istediğimde, bana, 
çarşamba günü söz vereceğini söylemişti; ama, çarşamba günü beni arayarak, "gündemde Ku
zey Irak'la ilgili önemli bir mesele var, size perşembe günü söz verelim" dedi ve ben de kabul 
ettim. Yalnız, çarşamba günü üzerinde gündem dışı söz verilen Sinop'la ilgili mesele yine, Av
rupa topluluğu meselesi, bana göre, millî eğitim meselesinden daha önemli değildir. Bugün 
de benden önce aynı konuda konuşan eski Sayın Bakanımın konuşmalarını takdirle dinledim, 
kendilerine teşekkür ediyorum; ama, bana göre, bunun böyle yapılması da uygun değildir, bu
nu arz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türk gençliğinin içinde bulunduğu sıkıntılar bugüne kadar hiç hal
ledilmemiştir; bugün hâlâ, yurt sorunu, okul sorunu ve öğretmen açığı sorunu devam etmek
tedir. Türkiye öyle bir karmaşaya getirilmiştir ki, şu anda Türkiye'de bir tarafta 50 bine yakın 
öğretmen fazlalığı, bir tarafta 50 bine yakın öğretmen açığı vardır ve bir tarafta da üniversite 
mezunu 50 bin öğretmen sokakta gezmektedir. Bu kimin eseridir; herhalde bizim eserimiz de
ğil, yıllardır Türkiye'de iktidar da söz sahibi olan insanların eseridir. Bu kadar çarpıklık, dün
yanın hiçbir yerinde görülmez. Bu kadar önemli meseleler varken, buraya çıkılıp değişik birta
kım şeyler yapılması, bence, bu Meclisin gündemini boşa işgal etmek demektir. 
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Bugün, gençliğimizin yurt meselesi halledilememiştir. Okulların açılacağı tarih belli, üni
versitelerin açılacağı tarih belli; ama, ne hikmetse, bu gençler sokağa terk ediliyor; çünkü, yurt 
kayıtları okullar açıldıktan sonra başlıyor ve Evinden barkından ayrılıp üniversiteye gelen gençler 
kalacak yer bulamıyorlar ve sırf bu zamanlama hatasından dolayı bugün, özel yurtlara 3 aylık 
peşin olmak üzere 1,5 milyon liraya yakın para ödüyorlar. Bu öğrencilerin isimleri belki onbeş 
yirmi gün sonra Yurt-Kur'a çıkacak, oraya bağlı yurtlara geçecekler; ama, bu zamanlama ha
tasından dolayı bu para öğrencilere ödettiriliyor. 

Diğer bir mesele de şudur. Okullar bu sene 14 Eylülde açıldı. Bu tarihbelli, önceden plan
lanmış; ama, ne hikmetse, öğretmen tayinleri ekim ayına sarkıyor. Tayin olan öğretmenlerin 
göreve başlamaları ise kasım ayına sarkacak ve bu yüzden birçok okul öğretmensizlik nedeniy
le kapalı kalacak. Bu da bir hata, buda bir yanlışlık, okullar 14 Eylülde açıldığı halde, hâlâ 
tayin için müracaatlar yapılıyor., ekim ayında müracaat yapılacak bir tayin meselesinin halli 
kasım ayını bulacak ve öğretmenler göreve iki ay daha başlayamayacaklar, okullar da öğret
mensizlik nedeniyle kapalı kalacak. Bugün, sadece Kahramanmaraş'ta 80 tane okul, öğretmen
sizlikten dolayı kapalıdır, ' 

Peki, bütün bunları Millî Eğitim Bakanlığı bilmiyor mu? Bu, yıllardır böyle; bu yıl da 
böyle, geçen yıllarda da böyleydi. Zamanlama ters çalışıyor. Halbuki, önce, öğretmen atama
larının yapılması lazım. Tek öğretmenle eğitim yapan köy okullarında eğitim zaten iki ay geç 
başlıyor; çünkü, atamaları bir ay geç başlatıyorsunuz. Yine yeni bir yere atanan öğretmenin 
göreve gidip gelmesi de ayrıca büyük problemler getirecektir, bunu da arz ediyorum. 

Diğer bir mesele, yine, eğitimimizi planlamakla görevli olan Millî Eğitim Bakanlığında 
diğer bir karmaşa da şöyle yaşanıyor : Bugün Türkiye'de üniversitelerin kimya bölümünü bi
tirmiş, üniversitelerin biyoloji bölümünü veya ziraat fakültelerini bitirmiş binlerce insan so
kakta geziyor; bir taraftan da teknik eleman ihtiyacrvar. Bir Millî Eğitim Bakanı geliyor, sayın 
eski Bakanımız, LÎMME uygulamasını başlatıyor öbürü bunu durduruyor, açıktan liseyi bitir
me uygulamasını başlatıyor/Böylece, eğitim deneme tahtası haline geliyor; yani, her Millî Eği
tim Bakanına göre ayrı bir millî eğitim politikası uygulanıyor. Burası bir devlet midir, yoksa, 
böyle günlük kararlarla yönetilen bir aşiret durumunda mıdır? Bütün bunlara çözüm bulması 
gereken Meclisimizde ise, maalesef -işte halimiz burada, durumu görüyorsunuz- çoğunluk sağ
lanamıyor veya sağlansa dahi, gerekli konular üzerine eğilinemiyor. Hükümet ortada yok, 
Türkiye'nin Misakı Millîsi bölünecek hale gelmiş. Bu Meclisin temelinde Misakı Millînin ye
mini vardır; ama, bu Meclis, bugün bu konuya duyarsızdır, ilgisizdir. 

Sözlerimi burada bitirirken, şunu hatırlatmakta yarar görüyorum; Bu Meclisi de, Türki
ye'de iktidarda bulunanları da göreve davet ediyorum. Türkiye'nin problemleri, çözülmeyecek 
problemler değildir. Bu Meclis, Kurtuluş Savaşında, o zor şartlar altında, millî müdafaa ru
huyla bu problemleri çözmüş, Türkiye'yi işgalden kurtarmış, bağımsız bir devlet meydana ge
tirmiştir ve bugün de bunu yapacak gücü vardır. O gün 13 milyonduk, bugün 60 milyonuz. 
Türk Milletinin bir geleneği ve örfü vardır; Amerika'da, Avrupada veya başka yerde, kimler 
ne planlar yaparlarsa yapsınlar; Türk Milleti, bir karış toprağını o planlara vermemiştir, ver
meyecektir; kanla alınan yeri, ancak kanla verir; bunu da burada arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bütün. 

— 413 — 



T.B.M.M. B : 13 8 . 10 . 1992 0 : 2 . 

V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

/. — Birleşimi yöneten Başkanvekilinin gündem dışı söz alan konuşmacılara ayrılan süre
leri takibe ilişkin tutumu konusunda usul görüşmesi 

HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Tutumum hakkında söz istiyorsunuz; buyurun efendim. •.'" • 
HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; uzun zamandan beri, 

gündem dışı konuşmalarla ilgili olarak Meclis Başkanvekillerimizin tutumu fevkalade yanlıştır. 
Gündem dışı konuşmaların süresi, müstacel vakalara münhasır olmak üzere, 5 dakikadır; 

ama, hiçbir arkadaşın 5 dakika içinde konuştuğuna rastlamadım. Biraz evvel kürsüden inen 
Esat Bütün arkadaşımız 6 dakika konuştu; ona teşekkür ediyorum. Sayın Ecevit ise 15 dakika
dan fazla konuştu; çok önemli sözler söyledi. Bu doğru, sözü kesilemezdi; ama, eğer Başkanı
mız, kendisine, gündem dışı söz hakkınız 5 dakikadır; 5 dakika sonra ihtar edeceğim lütfen 
sözünüzü 6 ncı dakikada bitirin deseydi, büyük söz ustası olarak tanıdığımız Sayın Ecevit ko
nuşmasını 6 dakika içerisine sığdırabilirdi; ama, Başkanlarımız böyle bir ikazı yapmıyor. Sayın 
Akyol çok sevdiğim bir arkadaşım; ama, kürsüyü tam 30 dakika işgal etti. Sorulanlara cevap 
vermeyi bir mazaret olarak kabul etmiyorum; nihayet 30 Eylülde öğretmenlere verilmesi lazım 
gelen ödeneklerin verilmediği konusunda konuşacak; bu konu 5 dakikada rahatlıkla konuşa
bilirdi ve kendisi de bu konuşma hünerine sahiptir; ama, buna rağmen kürsüyü 30 dakika işgal 
etti. Peki, işgal edince, geriye kalan dakikalar nereden çalındı; değerli arkadaşlarım? Milletten 
çaldık. Millet, kanun bekliyor yahut genel görüşmeyi bekliyor. Efendim, siz kanunu çıkarın; 
biz Meclisi meşgul edelim de ne olursa olsun diyemezsiniz. "Meclisi toplatmıyorsunuz" deni
yor, "aşağıdan söz atıyorsunuz" deniyor; bu, mazeret değildir. Meclis toplanmışken, Meclisin 
dakikalarını değerlendirmek, Başkanvekillerimizin görevidir. (DYP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) Bu görev yerine getirilmiyor ve buna fevkalade üzülüyorum. Günlük çalışma sü
remiz 4 saat; ama, gündem dışı konuşmaları hiçbir zaman 1,5-2 saatten önce bitiremiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, fevkalade üzüntülüyüm. Başkanvekillerimizin, yani oturumu yö
neten Başkanlarımızın zamana dikkate etmelerini istirham ediyorum. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Saat 10.00'da geldik. 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Efendim, bu mazeret değil, buraya saat 10.00'da gelinmesi 

mazeret değil. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Nasıl mazeret değil? Siz zamanında gelmiyorsunuz. 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Meclis toplandığı zaman da, biz çalıştırmayız demek mi 

istiyorsunuz? Çok rica ederim... 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Bir aydır kanun çıkaramıyorsunuz. 
HALİL BAŞOL (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, bunu, polemik yapmak için söyle

medim. Ben, polemik yapan bir adam da değilim. Siz zamanında gelmediniz, saat 10.00'da 
toplanmadınız, yarım saat sonra toplandınız, onun için biz, toplandığınız zamandaki çalışma 
saatlerini de imha ederiz, yok ederiz mi diyeceksiniz? Bunu demeyelim. (Gürültüler) 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Hazineyle ilgili kanunu bir aydır çıkaramadınız, hâ
lâ bekliyor. 
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HALİL BAŞOL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, fevkalade önemli bir konuda konu
şuyorum; ama, görüyorsunuz ki, arkadaşlarım buna bile tahammül edemiyorlar. 

Sayın Başkan, ümit ediyorum ki, bundan sonra konuşmacıların zamanını gayet iyi ayarlar
sınız, ihtar edersiniz ve konuşmacının sözünü de zamanında kesersiniz v ebu suretle de milletin 
hakkını yememiş oluruz. 

Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

AVNİ AKYOL (Bolu) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim?.. 

AVNÎ AKYOL (Bolu) — Sayın Başkan, İçtüzüğün 70 inci maddesi gereğince, işgal suçla
masından dolayı söz talep ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, ondan evvel, Başkanlığın tutumu hakkında müzakere açılmış ol
ması münasebetiyle... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (içel) — Arkadaşımız, zaman işgali anlamında söyledi. 

BAŞKAN — Belki, usulü dikkate alarak -yerinden ezbere konuşarak değil- objektif bir 
değerlendirme yapmak için mi söz istediniz diye düşündüm; sataşmadan dolayı söz istediniz; 
sataşma vaki olduğunu kabul etmiyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun... 
Başkanlığın tutumu hakkında aleyhte başka söz isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Ayvaz Gökdemir. 
AYVAZ GÖKDEMİR (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıy

la selamlıyorum. 

Sayın Başkan, münhasıran zatı âlinizin tutumu hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. 
Anavatan Partisi milletvekili olarak da, Meclis Başkanvekili olarak da size saygımız ve sevgi
miz vardır veya benim sevgim vardır; buna iştirak etmeyecekler olabilir. 

Tutumunuzu, Meclis açıldığı günden beri takip ediyorum. Güzel konuşuyorsunuz, tesirli 
jestleriniz var; yalnız, sık sık, Anavatan Partisi Grubunun bir üyesi Yılmaz Hocaoğlu'nun şah
siyeti ile Meclisi yönetmekle görevli Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu'nun görevleri birbirine ka
rışıyor. Meclisin en uzak bir köşesinden bir fısıltı, bir kımıltı olsun da, ben ona cevap vereyim 
diye bunun acelesi ve temayülü içindesiniz; ama, bu temayül, oturduğunuz kürsüdeki görevi
nizle kabili telif değildir, mütenasip değildir. Çok tecrübeli bir parlamentersiniz; belki, orada 
oturmaktan dolayı yoruluyorsunuz, bıkıyorsunuz; o takdirde, biraz ara vermeniz veya bir ar
kadaşınızla yerinizi değiştirmeniz çok daha uygun bir tutum olacaktır. Meclisin zaman israf 
etmesinde, sizin Başkanlık yaptığınız her celsede , birinci derecede amil olduğunuzu görüyo
rum ve buna çok üzülüyorum. Herkesi sükûnete davet etmek, herkesi usule riayete davet et
mek mevkiindesiniz. Diyelim ki, size sataşma var, duyduğunuz ve cevap verebileceğiniz sözler 
sarf ediliyor; duymazdan geliverin. Neden duymazdan geliverin diyorum; çünkü, duyup da 
cevap verdiğiniz zaman, hiçbir şeyi halletmiyorsunuz; sadece zaman boşa gidiyor ve süre uza
dıkça da sabırlar taşıyor, en sabırlı arkadaşlarımız dahi -ki, size karşı son derece hürmeti ve 
sevgisi olan ben dahi- tahammül edemez hale geliyor. Mesela, bu sabah, "Arkadaşlar, oturumu 
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açıyorum; yeterli çoğunluğumuz vardır, gündeme geçiyoruz" deyip başlayacakken, bizi sırala
ra vurduracak kadar, lüzumsuz yere sözü uzattınız. 

Sizi, muhalefet milletvekili göreviniz ile Meclis Başkanvekili görevinizi karıştırmamak hu
susunda, halisane, kardeşane ve samimiyetle uyarmak istedim Sayın Başkan. 

Saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Aleyhte söz verme imkânımız bu kadar olduğu için, istemeyerek, şimdi, lehinde söz iste

yen var mı diye soruyorum. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Lehinde söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güney. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın,Başkan, muhterem arkadaşlarım; hepinizin bildiği gi

bi, Danışma Kurulunun almış olduğu bir karar gereğince, bugünkü Meclis çalışmaları sabah 
saat 10.00'dan akşam saat 19.00'a kadar sürecek. Anavatan Partisi grubu olarak; çalışmaların 
bu saatler arasında yapılması konusunda da dün burada lehte oy kullandık, ancak bugün saat 
10.00'da açılan toplantının şu ana kadarki seyrini hep birlikte ve samimî olarak bir düşünelim: 

Mecliste yoklama yapılması içtüzüğümüzün amir hükmü mü; evet; yoklama yapıldı. Eğer 
bu toplantıya arkadaşlarımız şu veya bu nedenle katılmıyorsa, Sayın Başkan ne yapabilir? Ev
vela biz, milletvekilleri olarak, Başkanlık Divanına ve Başkana yardım etmek mecburiyetinde
yiz; ama, biz bunu yapmıyoruz arkadaşlar. 150 kişi bir araya gelemiyoruz, zorluyoruz, başka 
arkadaşların yerine "burada" diye pusula gönderiyoruz; bunlar yanlıştır arkadaşlar. Evvela, 
kusuru kendimizde arayacağız. Bugün saat 10.00'da toplanalım diye dünden karar alıyoruz; 
ama, gelmiyoruz. Bu nedenle, kusuru, evvela kendimizde arayalım, başkasında aramayalım. 
Kusur aradığımız yer de, Meclisimizi idare eden Başkan ve Başkanlık Divanı ise» herkesten ev
vel, bizim onlara sahip çıkıp yardımcı olmamız lazımdır. 

Bakınız, Sayın Başkan sabah saat 10.00'da toplantıyı açtı, yoklama yaptı, çoğunluk ol
madığı için bir süre ara verdi, tekrar açtı, tekrar yoklama yapıldı ve münakaşa çıktı. 

Benden evvel konuşan değerli arkadaşım Sayın Gökdemir, "Efendim, siz devamlı böyle 
yapıyorsunuz, arkadaşların sabrı tükeniyor, bunun üzerine bağırıp çağırıyorlar" dedi. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclisimizi idare eden Başkanımıza, biz, aşağıdan laf atarsak, 
onu tezyif edersek, onu küçültücü laflar söylersek; Başkan bunları hep sineye çeksin, hiç ce
vap vermesin diyebilir miyiz; Meclis bu şekilde yürür mü; biz bunu yürütebilir miyiz? Niçin, 
suçu kendimizde, kendi nefsimizde aramıyoruz? \bksa, Başlcanı suçlamak kolaydır. Sayın Genç 
veya başka bir arkadaşım ya da bizden bir arkadaş bağırıp çağırıp laf atabilir, ben de atabili
rim; -ki, bugüne kadar hiçbir zaman hiçbir arkadaşıma laf atmadım, atmam da, böyle bir usu
lüm yoktur- ama, hem laf atacağız hem Meclis Başkanını devamlı irrite edeceğiz, ondan sonra 
da diyeceğiz ki efendim, sen bu Meclisi nasıl idare ediyorsun, bize bağırıp çağırıyorsun? 

Başkanın da bir insan olduğunu düşünmemiz lazım. Meclisi çalıştırmak, milletvekilleri
nin görevidir; Meclisi çalıştırmak, bizden daha çok, bilhassa, bugünkü iktidar mensubu mil
letvekillerinin görevidir. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Hükümetin görevidir, Hükümetin. 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Siz bir araya gelmeyeceksiniz, toplanamayacaksınız; on

dan sonra da birbirimizi kıracağız, birbirimizin üzerine yürüyeceğiz, birbirimize kötü laflar 
edeceğiz. Meclis Başkanına hakaret edeceğiz,,.. Yok arkadaşlar böyle bir şey! 
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Bugünkü birleşimi idare eden Meclis Başkanımız, İçtüzük hükümlerine göre en doğrusu
nu, en normalini yapmıştır; bu Meclis Başkanını kınamaya hakkımız yoktur. Evvela kusuru 
kendimizde arayalım, kendimize çekidüzen verelim; lütfen buna uyalım; bunu sizden istirham 
ediyorum ve sizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güney. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, lehte söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Oğuz. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkanım, muhterem arkadaşlarım; Sayın Başkanın 

tutumu hakkında müzakere açılınca, aleyhte yapılan iki konuşmadan sonra Sayın Başkan lüt
fedip bana da söz verdiği için kendilerine, dinlemek lütfunda bulunduğunuz için de sizlere şük
ranlarımı arz ederek sözlerime başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, dün burada, malum, bugün saat 10.00'da toplanmak üzere ka
rar verdik ve o anda burada çok az arkadaşımız vardı. Toplantıyı tatil ederken, özellikle, Sayın 
Başkanım "İnşallah toplanırız" dedi. Belliydi ki, "yarın gelemezsiniz" demekti bunun mana
sı ve öyle de oldu. Niye; çünkü çok az kişiydik ve belliydi ki, bu mevcudun yarısı da fire vere
cekti. Belli bir usule de, burada bulunmayan arkadaşlara, yarın saat 10.00'da toplanacağız du
yurusunun iletilmesi mümkün olamadı, olamazdı da; çünkü, özel bir haberleşmeyle, yarın sa
at 10.00'da toplanacağız mesajı verilemedi. Bundan kimsenin kusuru yok; bir talihsizliktir bu; 
oldu bir kere. 

Sonuçta, sabah saat 10.00'da biz buraya geldiğimiz zaman -ki, ben 10.00'a 2 dakika kala 
geldim- salonda kimse yoktu ve Başkanın bütün gayretlerine rağmen toplanmak mümkün ol
madı; kırkbeş dakika sonra ancak toplanma imkânını bulabildik. Burada Başkanımızın gayre
ti oldu; ama, sizin bir gayretiniz olmadı. Sizin bir sekreteryanız var, haber verseydiniz ve arka
daşlar, bugün saat 10.00'da topIanılacaktı;bakm, Başkan toplantıyı kırkbeş dakika tehir etti; 
lojmanlardan buraya kadar da kırkbeş dakikada gelinir, lütfen gelin deseydiniz bu toplantı ya
pılırdı. Bütün "inşallah" temennilerine rağmen, saat 10.00'da toplamlamadı; 10.45'te yapılan 
yoklama sonucu çalışmaya ancak başlanılabildi. Meclisi çalıştırmayf muhalefetten beklerse
niz, bu olmaz arkadaşlar. Hükümet olarak, Koalisyonu,teşkil eden partiler olarak, Meclisi ça
lıştırmak sizin görevinizdir; gayret edin ve çalıştırın Meclisi; biz de sizinle birlikte çalışalım. 

Sayın Başkan bakın ne dedi: "Muhalefetteki arkadaşlar olmasaydı, toplantı yetersayımız 
olmayacaktı." Bu, bir ikazdır, dikkat çekmedir; buna riayet etmek evvela sizin göreviniz, siz 
gayret edin. • 

ALİ ESER (Samsun) — Beş dakika oldu; teşekkür ederiz! 
ALİ OĞUZ (Devamla) — bakın, hâlâ devam ediyorsunuz; laf atmalarla müzakeratı önlü

yorsunuz, tehir ediyorsunuz, aksatıyorsunuz ve sonra da diyorsunuz ki, sizin de göreviniz ca
nım. Vazgeçin şu laf atmalardan; bununla bir yere varamazsınız. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Siz de kürsüyü işgal ettiniz. 
ALİ OĞUZ (Devamla) — Evvela dinlemeyi öğrenin ne olur canım; yeni geldiyseniz, eski

lerden öğrenin. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
Bu laf atmalar, size bir şey temin etmez; burada eskiler var, size öğretirler. Meclisin bir 

adabı vardır, bir mehabeti vardır; burası kahvehane değil ki... Buna riayet edin. 
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AHMET SAYIN (Burdur) — Kürsüyü işgal ediyorsunuz. 
ALÎ OĞUZ (Devamla) — Aşağıdan, ağzına geleni söylüyor... Yüreğin varsa, çık burada 

konuş, bir şey söyleyeceksen söyle, istifade edelim. (RP sıralarından alkışlar) Laf atmayla bir 
şey olmaz. 

Tahkir ve tezyif de sizin eseriniz. Burada Başkanı tahkir ettiniz, tezyif ettiniz, hatta tokat
ladınız, hatta tekme vurdunuz; birçok tazminat davalarının sebebi oldunuz. Bunlar sizin eseri
niz... Vazgeçin bundan, Meclise evvela siz saygılı olun; iktidarsınız, çoğunluğu temsil ediyor
sunuz. Her şeyden evvel, bu Meclisin mehabetine, bu Meclisin yüceliğine saygı göstermek sizin 
göreviniz olması lazım; siz hükümetsiniz, yapmayın bunu. Tahkirle, tezyifle, tekmeyle tokatla 
bir yere varacağınızı sanıyorsanız, bunu yürütemezsiniz; sizi küçültür. Oralar size baki değil; 
mahkeme, kadıya mülk değil; siz de gidersiniz. Bakın, onlar gitti, siz geldiniz; siz de gidersiniz. 

önerge hileleri sizin eseriniz. Bakın, bir kanun geçti, yaptığınız önerge hileleriyle, verilen 
önergelerin görüşülmesini önlediniz; marifet mi bu yani? Hukuktaki "bir hakkın sırf gayri 
ızrar eden suiistimalini kanun himaye etmez" prensibi buna karşıdır. Kanun maddesidir bu 
ve bir hakkın sırf gayri ızrar eden suiistimalini kanun himaye etmez" der. "Ben hile yaptım, 
başardım, sizin önergelerinizi önledim" diyor arkadaşımız, bir de sırıtıyor; ayıp bir şey, ayıp; 
marifet değil bu. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Oy hileleri sizin icadınız. Bakın gazetelere kadar düştü. Bu Meclisin, her harekâtında, sö
zünde, davranışında, millete örnek olması lazım. Milletin vekilleri olarak biz burada, büyük 
bir saygınlıkla o milleti temsil etmek durumundayız. Oy hilesi olmaz, yoklama hilesi olmaz; 
bunlar da sizin icatlarınız. Bunlardan da vazgeçin, bununla da bir yere varamazsınız; çünkü, 
bakıyoruz, Meclise asıl saygı göstermeyen sizsiniz; şu anda Hükümet burada yok. Şu anda sa
yıyorum, muhalefet sizden daha kalabalık. Buna riayet etmiyorsunuz, bununla da bir yere va
ramazsınız. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) ^ 

Bu Meclisi çalıştırmak, bu Meclisi yüceltmek, kanun çıkarmak, milletin bize olan tevec
cühüne layık olmak, hepimizin görevidir. 

Bunu arz etmek için huzurunuza geldim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. (RP 
ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ali Oğuz. 
TUNÇ BİLGET (Aydın) — Sayın Başkan, usul hakkında söz alabilir miyim? 
BAŞKAN — Efendim, ben söz vermek isterdim; demin de arz ettiğim gibi, 2 lehte, 2 aleyhte 

konuşmanın dışında, yazık ki, söz verme imkânım yök; ama, aleyhteyse, yerinizden, kısaca 
ifade etmenizi temin edebilirim. 

TUNÇ BİLGET (Aydın) — Sağ olun efendim. 
Meclisin vakit kaybıyla ilgili olarak, Başkanlığın tutumu hakkında lehte ve aleyhte yapı

lan konuşmalara spn verilmesini ve Hazine Yasasının görüşülmesine geçilmesini arz ve teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tabiî, bu konuşmalar zaman kaybına sebep oldu; çünkü, usule uyulsaydı, bu konuşmala

ra yer yoktu. 
Değerli arkadaşlarım, şu İçtüzüğü bir okusak, birbirimizi daha iyi .anlayacağımızı zanne

diyorum. 
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RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Kırış, aynı şeye siz de tabisiniz. Yazılı müracaatınızı aldım, hem de 

tutumunun lehinde söz istediğinizi okudum; ama, arz ettim; İçtüzük "2 aleyhte, 2 lehte konuş
madan sonra bu müzakere tamamlanır" der. Şimdi nasıl yapalım?.. 

Değerli arkadaşlarım, ben, özellikle faydalanmak için dikkatle izlediğim ve tutumumu dü
zeltmek amacıyla eleştiri mahiyetinde ve aleyhinde konuşmuş olan arkadaşlarıma teşekkür ede
rim; bundan sonra da bu şekilde, bilerek söyleyecekleri olanları beklerim; bundan memnun 
olurum. 

Şimdi, Sayın Başol'a, tutumum hakkında bir usulsüzlük olmadığı kanaatime rağmen, ki
şiliğine duyduğum ve tecrübeli, birikimi olan bir devlet adamı hüviyetine duyduğum saygı do
layısıyla ve ender olarak söz istediğini dikkate alarak, buyurun dedim. Buyurdular ^.'"Baş
kan, sürelere, İçtüzüğün öngördüğü şekilde dikkat etmiyor, müdahale etmiyor, kontrol etmiyor." 

Şimdi, Sayın Başol'un, sürelere uyulmadığı hakkındaki tespitine, tenkidine, şikâyetine gö
nülden katılıyorum. Aksi mümkün mü; değil. Mektup doğru, dilekçe doğru, adres yanlış; ya
ni, kendisinin, niye konuşuyorsunuz, niye süreyi dikkate almıyorsunuz, niçin tanınan sürenin 
dışında konuşmalarınızı uzatıyorsunuz demesi gereken, herhalde, dinleyen ya da yöneten Baş
kan değil, Başkanlık Divanı değil, değerli hatip arkadaşlarımız olmalıdır. 

Bir sayın milletvekili, önemsediği bir konuyu, hem de hazırlık yaparak çıkıp burada an
latmak için, ısrarla sunuşuna devam ederse; Başkan, bir iki nazikâne uyarının ve bitirmeye da
vetin dışında ne yapabilir değerli arkadaşlarım? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sözünü keser. 
BAŞKAN — iki; Sayın Başol'un, sürelere uyulması konusundaki uyarısı, şikâyeti doğru

dur; bunun sorumluluğunu, yöneten Başkanda araması yanlıştır; hele, Yılmaz Hocaoğlu'nda 
aramasının hiçbir somut, hiçbir objektif nedeni yoktur; çünkü, lütfeder de tutanakları inceler
se, hem Sayın Başol hem diğer bütün milletvekili arkadaşlarım göreceklerdir ki, gelmiş geçmiş 
başkanların ve bütün partileri temsilen bu görevi yürütmekte olan diğer Başkanvekili arkadaş
larımın da uygulamaları, ister istemez aynıdır. Yani, Sayın Cindoruk ve Sayın Erdem başta ol
mak üzere, Sayın Avcı, Sayın Işıklar, Sayın Hatipoğlu ve -nur içinde yatsın- Sayın Kotil gibi, 
deruhte etmekten şeref duyduğumuz bu görevde bulunmuş bütün değerli Başkanvekili arka
daşlarım -başarıyla yürütmüş Sayın tlyas Aktaş dahi- dahil olmak üzere, istisnasız bu çaresiz
liği yaşamışlardır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Hepsi yanlış yapmışlar, yanlış. 
BAŞKAN — Demek ki, olayın, şahsî veya şu ya da bu partiye mensup olmak açısından 

siyasî bir yönü yoktur. Burada, daha önce de bir vesileyle arz ettim, sayın genel başkanlar, sa
yın grup başkanvekilleri, sayın bakanlar, sayın sözcüler dahi, zaman zaman, bu süre konusun
da yazık ki böyle yakınmalara yol açan uzun konuşmalar yapmışlar ve bu önlenememiştir. 

Zabıtları okuyanlar görecektir, önümüzde, bunun otomatik elektronik cihazı var. Cihazı, 
hatibe "buyurun, başlayın" dediğiniz anda çalıştırıyorsunuz, içtüzüğün tanıdığı süre sonunda 
da mikrofon otomatikman kesiliyor. Bendeniz ilk çıktığımda, sayın milletvekillerine duydu
ğum saygıyı belirttikten sonra, bu kabil sübjektif tartışmalara yol açılmaması için bunu uygu
lama kararında olduğumu arz ettim; ama, yine, saygıdeğer meslektaşlarım aşağıdan itiraz etti
ler, hatta isyan ettiler, "sen bir milletvekilini nasıl otomatiğe bağlarsın, sen bir parlamenteri 
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nasıl makineye bağlarsın, sen bir milletvekilinin nasıl sözünü kesersin" şeklinde tepki göster
diler. Zabıtları inceleyenlerin göreceği bu tepkileri alınca, artı, yanında, diğer başkanvekili ar
kadaşlarım bu uygulamaya iltifat etmeyip, "bırakın, hatipler istedikleri gibi hazırlıklarını so
nuna kadar sunma imkânı bulsunlar, milletvekilinin sözü, küfretmedikçe, isyan etmedikçe ke-
silmez,kesilmemelidir" deyince, diğer başkanvekilleri bu sürelerde müdahale etmeyince, ben 
de diğer arkadaşlarıma duyduğum saygı ve güven sonucu aynı uygulamaya yöneldim ve durum 
bu hale geldi. 

Şimdi soruyorum: Söz alıp da, Hocaoğlu'nun yönetiminde bu süre meselesini konuşan
lar, geçen hafta Sayın Fehmi Işıklar'ın yönetiminde, Sayın Edibali'nin 16 dakika konuştuğunu 
-hem de kendisinin ifade etmesiyle- duymadılar mı, görmediler mi? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bravo Sayın Başkan, bravo (!) 
BAŞKAN — Sayın DemirePin -daha önce arz ettim- Danışma Kurulu kararıyla tespit edi

len 10 dakikalik süre yerine 24 dakika konuştuğunu, Sayın İnönü'nün 22 dakika konuştuğunu 
arkadaşlarım burada dinlemediler mi ve sonunda da alkışlamadılar mı? 

BEKlR SAMİ DAÇE (Adana) — Hepsi yanlış. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, şimdi başka bir şey söyleyeceğim: Bakın, şu müzake

releri, yaptığı sohbetle izlemeyen, ama, Başkanlığın tutumu aleyhindeki konuşmaları alkışla
yan Sayın Bakan Tansu Çiller'e hitap ediyorum. Bakın, bakın; hâlâ farkında değil; bakın, ba
lan... İsmen hitap ediyorum, kerrat ile hitap ediyorum, yüksek sesle hitap ediyorum, hâlâ far
kında değil. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) İşte, bir an evvel kanununu göreşmeye başla
yalım dediğiniz Sayın Bakan, hâlâ da farkında değil; dönün bakın, dönün bakın... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sana ne! 
YILMAZ OVALI (Bursa) — Ne bağırıyorsun! 
BAŞKAN •— Şimdi... Şimdi... (DYP sıralarından gürültüler) Şimdi bakın... Bakın... Ba

lan, hâlâ farkında değil, şimdi uyarıyorlar. Buyurun... (DYP sıralarından gürültüler) 
AHMET SAYIN (Burdur) — Böyle Başkanlık olmaz, kendine gel, kendine! 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, ben, usul ve süre içinde size cevap vermiyorum; doğ

ruluğundan şüphe etmediğimi uygulamam hakkında savunma da yapmıyorum; buna ihtiyaç 
hissetmem... 

BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — O zaman, bitirin. 
BAŞKAN — Ama, değerli arkadaşlarımın uygulamamı eleştiren temas ettikleri konular

da bilgi veriyorum. Nedir bu bilgi: Diyorsunuz ki, şu saat oldu... 
BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — O zaman, bitirin lütfen. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Başkan gibi konuş. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade edin... Ben konuşurum. Neyi konuşurum: Bana denili

yor ki, "bir an evvel Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Kanununun müzakerelerine geçelim" 
Değil mi?.. Peki... Yoklama defterini açıyorum; bugün Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Ka
nununun görüşülmesine bir an evvel başlayalım dediğiniz yerde, birinci yoklama yarım saat 
sürdüğü halde, ilgili, görevli, yetkili bakan yok. (DYP sıralarından "Var" sesleri) Var olduğu
nu, sizin grubumunuzu temsilen Divanda bulunan arkadaşım zaten söyledi ve dedi ki, "ilgili 
Sayın Bakan kuliste sohbete deyam ediyor" İçeride yoklama yapılıyor, çoğunluk bulunamıyor 
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içeri girip de buradayım demiyor, tsmen söylüyorum; Sayın Bakan Tansu Çiller Hanımefendi, 
dışarıda sohbete devam ediyor, salona girmediği zaman, etrafındaki milletvekillerinin de gir
mesini engelliyor, çoğunluk böyle olmuyor. (DYP sıralarından gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Yeter artık, yeter! 
BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Bitirin lütfen. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, şimdi istediğiniz kadar çırpının; beni eleştirdiğiniz ko

nuda, ben eleştirinin cevabını vermeye mecburum. Yani, niçin... (DYP ve SHP sıralarından 
gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, müsaade buyurun... Şimdi, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Ka
nununun niçin görüşülemediğini soruyorsunuz... 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) — Sormuyoruz; geç\ 
BAŞKAN — Ben bunu söylüyorum. 
Değerli arkadaşlarım, tutanaklara geçmiş olan bu görüşmeler sonucunda, eleştiri konusu 

yapılan hususlarda, Başkanlığın, İçtüzüğe aykırı, teamüllere aykırı, keyfî ve siyasî bir usulsüz
lük işletmediği anlaşılmış ve Başkanlığın tutumu hakkındaki müzakere tamamlanmıştır. 

Şimdi, gündem dışı görüşmeler de tamamlandığı için gündeme geçeceğiz... 
AVNİ AKYOL (Bolu) — Sayın Başkan, bu müzakerelerden sonra yeni bir tartışmaya se

bep olmak istemem; ama, bana atfen söylenen "işgal" sözüne karşı, şahsıma sataşma olduğu
nu düşünerek söz istiyorum; takdir sizindir. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Akyol, "İşgal" etti kelimesini gerekçe göstererek, İçtüzüğün 
70 inci maddesi gereğince, sataşma sebebiyle söz istediniz. Esasen, Başkanlığın tutumu hak
kında müzakere açmış olduğum için, zatı âlinize mütaveccih bu kelimeyi sataşma telakki etme
diğimi, o nedenle de söz vermeyi düşünmediğimi arz etmiştim ve esasen, hepsini kapsadığı dü
şüncesiyle Başkanlığın tutumu hakkındaki müzakereyi sürdürmüş ve sonunda da tamamlamış
tım. Israrlı iseniz... 

AVNİ AKYOL (Bolu) — Israrlı değilim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

Ğ) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, vermiş oldukları (10/13) 

numaralı Meclis araştırması önergelerinin genel görüşme önergesine çevrilmesine ilişkin öner
gesi (4/74) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde, (10/13) esas numaralı Meclis araştirma-
sı önergesinin genel görüşmeye çevrilmesine dair bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
8.10.1992 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin "Genel Görüşme ve Meclis 

Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kısmının 2 nci sırasında bulunan (10/13) esas 
numaralı Meclis araştırması önergemizin genel görüşmeye dönüştürülmesi için gereğini saygı
larımızla arz ederiz. 
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Mustafa Dağcı 
Kayseri 

Yaşar Erbaz 
Yozgat 

Servet Turgut 
Konya 

Tuncay Şekercioğlu 
Elazığ 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gereği, Başkanlıkça yerine getirilecektir. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 

Diğer İşler" bölümüne geçiyoruz. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/. — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sa
yılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmühde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hiz
metlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, İ/108) (S. Sayı
sı : 59 ve 59'a 1inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tkrihli ve 
3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçi
ci Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri 
Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret ye Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşülmesine kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
' Hükümet?.. Burada. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Tasarının 15 inci maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktaydı. 
Şimdi, 15 inci maddeyle ilgili önergeler vardır; önce veriliş sırasına, sonra aykırılık du

rumlarına göre okutup işleme koyacağım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59'a 1 inci ek sıra sayılı kanun tasarısı madde 15'inde, madde 14/D'nin 
ilk bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Madde 14/D — Listesi Bakanlar Kurulunca tespit edilecek olan Türk Devletleri ile eko
nomik ve ticarî ilişkilerin geliştirilmesiyle ilişkili Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır :" 

(1) 59 ve 59'a 1 inci Ek S. Sayılı basmay azılar 16.9.1992 tarihli 3 üncü Birleşim Tutanağına 
eklidir. 
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Rıza Müftüoğlu 
Erzurum 

Oktay Oztürk 
Erzurum 

Koray Aydın 
Trabzon 
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Yusuf Bozkurt Özal 
Malatya 

Kemal Naci Ekşi 
İstanbul 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Feyzi tşbaşaran 
İstanbul 

Hüseyin Aksoy 
Eskişehir 

Gerekçe: Hangi ülkelerin Türk Devleti sayılacağı hususu açıkta kalmıştır. Ayrıca, mevcu
da ilave olarak yeni Türk devletlerinin de kurulması ihtimali vardır. 

Bu konuya açıklık getirmek için, maddede bu düzenleme yapılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 59'a 1 inci ek sıra sayılı kanun tasarısının madde 15'inde, madde 

14/D'nin (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
"a) Türk Devletleri ile ticarî ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi faaliyetlerini Dışişleri 

Bakanlığının koordinasyonu çerçevesinde yürütmek." 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Kemal Naci Ekşi 
İstanbul 

Feyzi İşbaşaran 
İstanbul 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Hüseyin Aksoy 
Eskişehir 

Coşkun Kırca 
İstanbul 

Gerekçe : Dış politika bir bütündür. Bu politikanın bütünlüğünden sorumlu Dışişleri Ba
kanlığının devre dışı tutulması, tamiri mümkün olmayan yanlışlıkların yapılmasına sebep ola
bilir. Madde, dış politikada bütünlüğü sağlayacak şekilde yeniden tanzim edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 59'a 1 inci ek sıra sayılı kanun tasarısının madde 15'inde, madde 

14/D'nin (c) bendindeki "gerektiğinde" kelimesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Yusuf Bozkurt Özal 
Malatya 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Kemal Naci Ekşi 
İstanbul 
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Şükrü Yürür Feyzi tşbaşaran 
Ordu istanbul 

Hüseyin Aksoy Ercüment Konukman 
, Eskişehir İstanbul 

Gerekçe: Bu kelime keyfilik getirmekte, istenildiğinde diğer ilgili bakanlık devre dışı tutu
labilmektedir. Bu denli bir yetkiyi bir müsteşarlığa vermek dengesizlik yaratır ve yanlış işlere 
vesile olabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 59'a 1 inci ek sıra sayılı kanun tasarısının madde 15'inin, madde 

14/D'nin (d) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
> "d) Türk Devletleri ile ilgili benzeri konularda verilecek görevleri mevzuat hükümleri 

çerçevesinde yürütmek." 

Yusuf Bozkurt özal Mehmet Keçeciler 
Malatya Konya 

Kemal Naci Ekşi Adnan Kahveci 
İstanbul istanbul 

Şükrü Yürür Feyzi tşbaşaran 
Ordu istanbul 

Hüseyin Aksoy Recep Ercüment Konukman 
Eskişehir istanbul • 

Gerekçe : Yeni ve benzerî görevler sadece müsteşarlıkça değil, ilgili bakan, Başbakan ve 
hatta Bakanlar Kurulunca verilebilir. Madde, bu ihtimalleri göz önüne alarak yeniden tanzim 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 59/1 sıra sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri 

Hakkındaki Tasarının, madde 15 ile 3274 sayılı Kanuna eklenen 14/D maddesinin başlık ve 
fıkralarında bulunan "Türk Devletleri" ifadesinin "Türk ve diğer islam devletleri" şeklinde 
değiştirilmesini arz ederiz. 

Cevat Ayhan Ahmet Remzi Hatip 
Sakarya Konya 

Ahmet Arıkan TLütfü Esengün 
Sivas Erzurum , . 

Şaban Bayrak Hüseyin Erdal 
Kayseri Yozgat 

"Madde 15. — 3274 sayılı Kanuna aşağıdaki 14/D maddesi eklenmiştir. 
' 'Türk ve diğer islam Devletleri ile Ekonomik ve Ticarî ilişkiler Genel Müdürlüğünün gö

revleri şunlardır ' : " . ' , • 
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a) Türk ve diğer tslam devletleri ile ticarî ilişkilerin kurulması, geliştirilmesi ve koordine 
edilmesi faaliyetlerini yürütmek, 

b) Türk ve diğer İslam devletleri ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ile ilgili faaliyetle
rin koordinasyonu ve yürütülmesi çalışmalarına katılmak, 

c) Türk ve diğer tslam devletleri ile yapılacak iki taraflı ticaret anlaşmalarını, gerekti
ğinde ilgili bakanlıklar ve kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlamak, 

d) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak." 

Gerekçe : • 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Anadolu merkez olmak üzere bin sene hükümran olmuş Sel

çuklu ve Osmanlı Devletlerinin tabiî, tarihî, politik platformlarda devamı olduğu izahtan va
reste bulunmaktadır. 

Türk ve tslam ülkeleri ile bu tarihî, tabiî birlikteliğimiz ekonomik ve ticarî ilişkilerimizi 
de, öncelikle ve özellikle ele almamızı gerekli kılmaktadır. 

Avrupa Topluluğu yanında, Türk devletleriyle ilişkiler özel takip ve koordinasyon gereği
ne inanılarak, bağımsız genel müdürlükler düşünülmüş iken, tslam devletlerinin bu düzenle
me dışında bırakılmaması gerekmektedir. 

Nitekim, Devlet Planlama Teşkilatı Kanun Tasarısında Madde 14 "Türk ve tslam Ülkeleri 
ile Ekonomik İşbirliği Genel Müdürlüğü" deyimi kullanılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka

nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 15 inci maddesiyle 3274 sayılı Kanuna 
eklenen 14/D maddesinin (c) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bekir Sami Daçe Aydın Güven Gürkan 
DYP Grup Başkanvekili SHP Grup Başkanvekili 

Turhan Tayan Güneş Müftüoğlu 
Bursa Zonguldak 

Mehmet Gölhan Mehmet Özkan 
Sakarya tzmir 

"c) Türk devletleri ile yapılacak iki taraflı ticaret anlaşmalarını, ilgili Bakanlıklar ve ku
ruluşlarla işbirliği halinde hazırlamak" 

Gerekçe : . ' . - • 
ülkemizin Türk devletleri ile yapacağı ekonomik ve ticarî konulardaki anlaşmaların, ilgili 

bakanlık ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapılarak yürütülmesi hususunu hükme bağlamaktadır. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 15 inci madde üzerinde 6 adet değişiklik önergesi veril

miş bulunmaktadır. Önergeleri, veriliş sırasına göre okuttum; bilahara, aykırılık durumlarına 
göre okutup işleme koyacağım; ancak, Yüksek Heyetinizin daha önce almış bulunduğu karar 
gereğince, sabahki çalışmalarımıza saat 13.00'te ara vermek durumundayız. 

Bu itibarla, çalışmalara bıraküğımzı yerden devam etmek için saat 15.00'te toplanmak üzere, 
birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13.01 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckiii Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Cemal özfayian (Balıkesir), Işılay Saygın (İzmir) 

— - — ; © ' • — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13 üncü Birleşiminin Üçüncü oturumunu 
açıyorum. 

Görüşmelere bıraktığımız yerden devam edeceğiz, 
Sayın Bakan, bir müracaatınız mı vardı? 
MtLLf EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkan, gündem dışı 

konuşmaya bir cevap vermek istiyorum. 
BAŞKAN— Malumu aliniz, şu anda 13.00'te ara verdiğimiz çalışmalara devam etmek 

durumundayız, gündem içinde bulunuyoruz. Zatı âlinizin gündem dışı konuşmaya cevabî ko
nuşma hakkı, bundan sonraki ilk birleşimde, gündeme geçmeden önce olabilecektir. 

Arz ediyorum. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Başüstüne efendim. 

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

/. ~ Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin 436 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 
Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hiz
metlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ye Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayı
sı: 59 ve 5 9'a 1 inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere bıraktığımız yerden devam ediyoruz. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon?.. Burada. 
15 inci madde üzerindeki değişiklik önergelerini, veriliş sırasına göre okutmuş, aykırılık 

derecesine göre okutup işleme koyma aşamasında ara vermiştik. 
Şimdi, değişiklik önergelerini aykırılık derecesine göre okutup işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59/1 sıra sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevle
ri Hakkındaki Tasarının, madde 15 ile 3274 sayılı Kanuna eklenen 14/D maddesinin başlık 
ve fıkralarında bulunan "Türk devletleri" ifadesinin, "Türk ve diğer İslam devletleri" şeklin
de değiştirilmesini arz ederim. 

Ahmet Remzi Hatip (Konya) 
ve arkadaşları 

Madde 15. — 3274 sayılı Kanuna aşağıdaki 14/D maddesi eklenmiştir. 
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"Türk ve Diğer îslam Devletleri ile Ekonomik ve Ticarî İlişkiler Genel Müdürlüğünün 
görevleri şunlardır : 

a) Türk ve diğer tslam devletleri ile ticarî ilişkilerin kurulması, geliştirilmesi ve koordine 
edilmesi faaliyetlerini yürütmek, 

b) Türk ve diğer İslam devletleri ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ile ilgili faaliyetle
rin koordinasyonu ve yürütülme çalışmalarına katılmak, 

c) Türk ve diğer İslam devletleri ile yapılacak iki taraflı ticaret anlaşmalarını, gereğinde 
ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlamak, 

d) Müsteşarlıkça verilecek benzerî görevleri yapmak. 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye Komisyon katılıyor mu?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Efendim, ilke 
olarak benimsiyoruz; fakat, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 

Arz ediyorum. 
BAŞKAM — Teşekkür ederim. 
Hükümet katılıyor mu?.. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan değişiklik önergesini Komisyon ilke olarak benim

semekte; ancak, çoğunluğu bulunmadığı için katılamamaktadır, Hükümet ise katılmaktadır. 

önerge sahibi Komisyonun katılmaması gerekçesiyle söz istiyor mu? önerge bulunamadı
ğına göre önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59'a 1 inci Ek Sıra Sayılı Kanun Tasarısının madde 15 inde, madde 
14/d'nin ilk bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Madde 14/d : Listesi Bakanlar Kurulunca tespit edilecek olan Türk devletleriyle ekono
mik ve ticarî ilişkilerin geliştirilmesiyle ilişkili genel müdürlüğün görevleri şunlardır : " 

Mehmet Keçeciler (Konya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) • - Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yusuf Bozkurt özal. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergemizde, 
hukukî bir boşluğu doldurmak maksadıyla konulmuş olan bir cümle vardır : "Listesi Bakan
lar Kurulunca tespit edilecek Türk devletleri" demişiz. Görüşmekte olduğumuz kanun tasarı
sında da, Türk Devletleriyle Ekonomik ve Ticarî İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevlerin-
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den bahsedilmektedir. Biraz önce kabul edilen önergeyle "islam devletleri ve Türk devletleri" 
şeklinde bir değişiklik yapıldı; ancak, tslam ülkelerinin tarifi, tslam Konferansına katılan ül
keler şeklindedir; ama, şu anda hangi devletlerin Türk Devletleri olduğuna ilişkin bir tarif yoktur. 
Yani, bu devletlerden birisiyle aramız bozulduğunda, onu hâlâ Türk Devleti olarak tanıyacak 
mıyız? Bunların bazılarına biz, "Türk Devleti" dediğimiz halde, onlar kendilerini Türk Dev
leti olarak görüyorlar mı görmüyorlar mı? Acaba, bu hengame içerisinde yarın yeni Türk dev
letleri ortaya çıkabilir mi? Çıktığı zaman ne olacaktır? Bütün bu hususların hukukî düzenle
mesini kim yapacaktır? 

Bugün, bir ili veya bir yöreyi, Bakanlar Kurulu kararıyla kalkınmada öncelikli bir il veya 
yöre haline getirmede, kalkınmada öncelikli yörelerin tarifi konusunda bile sıkıntıya düşerken, 
burada koskoca bir devletin, Türk Devleti midir değil midir şeklindeki tanımı ise açıkta kal
maktadır. Bu bakımdan bu önergeyi verdik. 

Aslında, Komisyonun bu önergeye katılmamış olmasını anlıyorum; çünkü çoğunluğu yoktur, 
fakat Hükümetin katılmamış olmasını anlamakta sıkıntı çekiyorum. Acaba, diğer maddelerde 
de buna benzer açıklıkta önergeler mi getireyim? Sayın Bakan, hangi devletin Türk Devleti 
olacağını kendisi mi tayin edecektir yoksa genel müdürlükteki bürokratlar mı tayin edecektir? 
Ama, bana sorarsanız, hangi devletin, Türk Devleti olarak tanınacağı Bakanlar Kurulu kara
rıyla açıklanmalıdır. Doğrusu budur, bu bakımdan, Türk Devletleriyle Ekonomik İlişkiler Ge
nel Müdürlüğünün konusuna giren Türk devletleri açısından bir tanıma ihtiyaç vardır. Bu ta
nımın da, Bakanlar Kurulunca hazırlanacak bir listeyle yapılmasını önermiş bulunuyoruz. Yap
tığımız budur ve bunu ifade etmek üzere huzurunuza geldim. 

Aslında, bir değişiklik de yoktur. Düzgünleştirmek bakımından, burada bir değişiklik ya
pılarak, "Türk ve tslam ülkeleri" denilebilir. "Listesi Bakanlar Kurulunca tespit edilecek olan 
Türk ve tslam devletleri ile..." denildiği zaman, madde daha da uygun hale gelebilir; bu deği
şikliği yapmaya da hazır bulunuyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan değişiklik önergesine Komisyon ve Hükümet ka

tılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59'a birinci ek sıralı Kanun Tasarısının madde 15'inde madde 14/d'nin 
(c) bendindeki "gerektiğinde" kelimesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Yusuf Bozkurt özal (Malatya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, neticesi itibariyle aynı mahiyette bulunan iki önergeyi 
birlikte işleme koyacağım. 

Şimdi ikinci önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 15 inci madde ile 3274 sayılı Ka-
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nuna eklenen 14/d maddesinin (c) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bekir Sami Daçe (Adana) 
ve arkadaşları 

"(c) Türk devletleri ile yapılacak olan iki taraflı ticaret anlaşmalarını ilgili bakanlıklar 
ve kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlamak'' 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan iki önergeye Komisyon katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (istanbul) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan iki değişiklik önergesine Hükümet 

katılmakta, Komisyon katılmamaktadır. 
Söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın özal. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sadece te
şekkür etmek için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Benim vermiş bulunduğum önergenin aşağı yukarı aynısını Doğru Yol Partisi Grubu ver
di. Yalnız, Sayın Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanından da, daha önceki önergeye benzer şe
kilde "Gönlümüzden geçiyor, ama katılamıyoruz" demesini beklerdim. Bunu ifade etmek için 
huzurunuza çıktım. 

Teşekkür ediyorum. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Aslında gön
lümden geçen o idi Sayın özal; ama millet, bunu da doğru dürüst hazırlasın artık; her dakika 
bunlarla uğraşamayız. 

BAŞKAN— Bu karşılıklı gönülsel açıklamalardan sonra, Komisyonun katılmadığı, Hü
kümetin katıldığı önergeleri oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59/1 inci ek sıralı kanun tasarısının madde 15'in 14/d'nin (a) bendi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"a) Türk devletleri ite ticarî ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi faaliyetlerini Dışişleri 
Bakanlığının koordinasyonu çerçevesinde yürütmek" 

Yusuf Bozkurt Özal (Malatya) 
• ve arkadaşları 

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

efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 

) • 

Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Başkan, önerge üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kırca, zatı âliniz ne münasebetle söz istiyorsunuz? 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — önerge üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — önergede imza sahibi misiniz? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, söz hakkımı Sayın Kırca'ya dev: 

rediyorum. 
BAŞKAN — Efendim, zatı âlinizin, mevcut önergede imzanız bulunmadığı cihetle, imza 

sahibi Sayın Özal'ın dışında söz verme imkânından mahrumum. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — önergeyi imzalıyorum efendim. . 
BAŞKAN — önergeyi imzalıyorsunuz... 
Tabiî efendim, bu taze imza üzerine, zatı âlinize söz verebilirim. 
Buyurun efendim. (Gülüşmeler) 
imzalayabilir arkadaşlar; her an, her sayın üyenin, dilediği önergeye katıldığım beyan et

me hakkı ve imkânı vardır/ 
Buyurun Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Sayın milletvekilleri... 
BAŞKAN — "Sayın Başkan, sayın milletvekilleri..." 
COŞKUN KIRCA (Devamla) — Devlet idaresinde rol alan bazı bakanlıklar vardır ki, gö

revleri, kendi açılarından sadece o işleri yürütmek değil, kendi alanlarına sirayet eden diğer 
bütün devlet dairelerinin işlerini koordine etmektir. Dışişleri Bakanlığı bunlardan bir tanesidir, 
Millî Savunma Bakanlığı hakeza böyledir. Eski haline dönmesini temenni ettiğim Maliye Ba
kanlığı da böyleydi ve böyle olması lazımdır. Çünkü, bütçe, malî işler, devletin her alanım ilgi
lendirir. Çağdaş dünyada dış işlerine inikası olmayan hiçbir işin olmadığı da, artık en ilkel si
yaset ilmi kitaplarında dahi yazılır. 

Yalnız, ben şunu belirtmek için kürsüye çıktım : Biraz evvel, Hükümet, bu Meclisin öte
den beri teamülleri arasında bulunan "katılma" veya "katılmama" beyanlarında bulunurken, 
Meclisi bunun gerekçesi hakkında aydınlatmak nezaketini duymaksızın "katılmak" gibi çok 
doğru harekette bulundu; ama, bunun sonucunu da çıkarmak lazımdır. Bir milletlerarası ant
laşmayı yapmak, sadece belirli bir dairenin işi değildir. Kaldı ki, bu anlaşmayı sadece belirli 
bir daire hazırlayıp yapmaya kalkışsa bile, yapsa bile mevcut mevzuatımız buna imkân da ver
memektedir. Bir kere, müzakereyi yapacak temsilci veya temsilci heyetini tayin etmek için bir 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi çıkarmaya mecbursunuz, ikincisi, bu milletlerarası antlaşma
nın onaylanması için gerekli belgeler -ki, milletlerarası hukukun anayasaya inikasıyla ilgili 
belgelerdir- Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanacaktır. Şu halde, mevcut mevzuatımız dahi 
koordinasyonu gerektiriyor. 

Ben, bazı dairelerimizde koordinasyondan hoşlanmama alışkanlığının mevcut olduğunu 
uzun tecrübelerimden dolayı bilenlerdenim, onun için, Sayın özal'ın önergesine imzamı toy
dum; ama şunu belirtmek istiyorum. Ekseriyetini yerinde bulunduramâyan Komisyon iştirak 
etmesin veya Hükümet katılmak lütfunda bulunmasın; şunu belirtmek isterim : Bu önerge red
dedilse bile, mevcut yürürlükteki mevzuatımız, bu daireyi, yalnız Dışişleri Bakanlığıyla değil, 
o anlaşmayla ilgili olabilecek ezcümle Sanayi ve Ticaret Bakanlığıyla da işbirliği yapmaya za
ten mecbur edecek ve bu takririn reddedilmesi bu mecburiyeti ortadan kaldırmayacaktır efendim. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) • ' - - • ' 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırca. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Sayın Başkan, 

Hükümet söz istiyor efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Peki, şimdi Hükümete hangi nedenle söz veriyorsunuz? İç

tüzüğün neresine göre söz veriyorsunuz? 
BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun. Bir dakika efendim... 
Sayın Bakan, şimdi tam işaret ettiği anda, ilgili arkadaşım maddeyle ilgili bir hatırlatma 

yapıyordu. Ben Sayın Bakanın ne gerekçeyle söz istediğini henüz almadım; "Buyurun Sayın 
Bakan" derken, kürsüye buyurun manasında demedim. "İfade buyurun, ne diyorsunuz?..." 
manasında dedim. (Gülüşmeler) 

Canım, şimdi, "Söyle Tansu Hanım" mı diyeceğim yani? Bir sayın bakana tabiî ki, bu -
Yüce Mecliste bu üslupla ifade edilir, böyle hitap edilir. (ANAP ve DYP sıralarından, "Bravo 
Başkan" sesleri, alkışlar) Yani, biz uyarmasını da biliriz, sevmesini, saymasını da biliriz. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Sayın Başkan, 
Komisyonun söz hakkı var mı, izin verir misiniz, yerimizden kısa bir maruzatta bulunabilir miyiz? 

BAŞKAN — Efendim, soracağım zaten; çünkü, önergeyi okuttuk, görüşünüzü aldık, ka-
tıhnmadığı ifade edildiği için, yeni imza sahibi sıfatıyla Sayın Kırca görüşlerini sundu ve oyla
maya geçeceğiz. Ama, Komisyon olarak yerinizden bir şey söyleyeceksiniz galiba; buyurun. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Efendim, şimdi, 
Sayın Coşkun Kırca Beyefendinin söylediğine katılmamak mümkün değil; ama, Milletlerarası 
münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında 1173 Sayılı Kanun var. Biraz önce 
Coşkun Beyin de ifade ettiği gibi, bu önerge kabul edilse de edilmese de, biz ona katılsak da 
katılmasak da, Dışişleri Bakanlığı, bu kanun gereği, bu işlerle zaten görevlendirilmiş. 

Bu sebeple katılmadık; gerekçemizi çok kısa olarak bu şekilde arz etmek istedim. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, zannediyorum siz de aynı konuyu ifade edecektiniz? 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Mevzu anlaşılmıştır. 

"Görüşmeleri tamamlanmış bulunan değişiklik önergesine Komisyon ve Hükümet katılma
maktadır. önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59/d 1 inci ek sıralı Kanun Tasarısının madde 15'inde, madde 14/D'nin 
(d) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"d) Türk devletleriyle ilgili benzeri konularda verilecek görevleri mevzuat hükümleri çer
çevesinde yürütmek," 

Yusuf Bozkurt özal (Malatya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ILYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz, 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul)— ICatılmıyoruz Sayın Başkan. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın özal, önerge sahibi sıfatıyla buyurun. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanun ta

sarısının bu maddesinde ve diğer pek çok maddelerinde, alışılmışhğın ötesinde, siyasî otorite
nin yapması gerekli olan pek çok görevler bir bürokratik kuruluş olan müsteşarlığa verilmiş; 
ilerde de bu maddeler gelecek. 

"Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak" şeklinde bir ifade var. Tabiatıyla, şu 
denmek isteniliyor : Bu tadat ettiğimiz görevler dışında başka aklınıza bir şeyler gelirse, bunu 
sayın müsteşar bu gruba görev olarak verebilir, yaptırabilir. 

' Bunu sadece müsteşarla tahdit etmek yerine, sadece müsteşarın emri olmak yerine, ica
bında Bakanlar Kurulu da çıkartacağı bir kararnameyle görev verebilsin. Sayın bakan görevi 
verebilir, Başbakan verebilir. Şunu da açıkça ifade edeyim ki, biraz önceki maddede oldu, "Efen
dim, mevcut mevzuatımızdaki hükümlere göre, buradaki önergeye, "evet" de desek, "hayır" 
da desek, Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı, zaten dış ilişkilerinde, şu maddenin verdiği yetkileri 
kullanamaz" denildi. 

Pekala, biz burada kanun çıkarıyoruz; çıkardığımız kanunların birbirlerine zıt olacak hü
kümlerini bile bile kanun çıkarabilir miyiz? Böyle bir şey olabilir mi? Yani, deniyor ki, "Bura
da bu yetkiyi biz verdik; ama, bu yetkiyi zaten kullanamıyor." 

Ben de, daha önceki önergemde bunu aynen böyle vermiştim. Şimdi burada da -aynı şe
kilde aynı anlamda söylüyorum-: Tahdidi bir hüküm konmuş -geçen seferki gibi değil- sadece, 
"Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevler" yerine, "Sayın bakan da görev verebilir, daha üst 
makamlar da verebilir, bunların vereceği görevleri de burası yapabilir" diye bir genişletme şek
linde düşündük ve verdik; ama, tabiatıyla, eğer diğer maddelerde de görüldüğü gibi, burada 
müsteşarlık, esas itibarıyla kendi içerisinde hükümran, sadece siyasî bağlantısı bir devlet baka
nı vasıtasıyla yapılan, kendi içinde her işini kendisi yürüten bir kuruluş olarak düşünülüyorsa, 
o zaman aslında bunun adına"bakanlık" demek gerekir. Yani, "müsteşarlık" değil, "bakanlık" 
demek gerekir. Bu bakımdan, esas itibarıyla da verilen iş hacmini de düşünürseniz -daha önce 
de söyledim- şu müsteşarlık içerisinde dört bakanlığın görevini yapacak kadar görev vardır. 
Dört bakanlık diyorum; yani, dış ticaret ayrı bir iştir; teşvikler ayrı bir iştir; yatırımlar, Hazine 
ayrı bir iştir; bankalar ayrı bir iştir ve buradan 4 tane bakanlık çıkar. 

Şimdi, buna "müsteşarlık" denilip, bakanlıkla olan irtibatı da sadece "Sayın Başbaka
nın tayin edeceği bu işle görevli bir bakan vasıtasıyla yapılır" demek suretiyle bağlanmasını 
zayıf bulduğumdan, işi biraz daha geniş tutmak, esnek tutmak babında bu önergeyi verdik. 
önergenin kabul edilip edilmemesi benim için önemli değil; mühim olan, benim vermiş ol
mamdır ve zapta geçmiş olmasıdır. Belki bu tarihlerde değil; ama, ileriki tarihlerde gücümüz, 
kuvvetimiz yettiği zaman düzeltmesini yaparız. 

Bu düşüncelerle, hepinize saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özal. 
Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan değişiklik önergesine Komisyon ve Hükümet ka

tılmamaktadır. 
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önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Şimdi, Sayın Komisyona ifade ediyorum : Kabul edilmiş bulunan iki önerege de madde 
başlığı olarak, yazılı "Türk Devletleri" yerine, yeni şekliyle "Türk ve Diğer tslam Devletleri" 
başlığı olacak; mutabık mıyız? , 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Bu açıklamam muvacehesinde, kabul buyurduğunuz iki değişiklik önerge

sindeki yeni haliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeye geçiyoruz; okutuyorum : 
MADDE 16. — 3274 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"d) Teftiş Kurulu Başkanlığı" 
BAŞKAN — Madde üzerinde grupları adına söz isteyen?.. Yok. 
Şahısları adına söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aslında bu 

madde, sadece bir başlık değiştirme maddesi olarak görülmekle beraber, prensip olarak önem
li bir madde olduğu için üzerinde söz aldım. Daha sonra, bu Teftiş Kurulunun görevlerini de 
tadat edecek diğer maddede de söz isteyeceğim. 

Daha önce, bu kürsüde bir diğer milletvekili arkadaşımız konuşurken, bizim eski hükü
metlerimizi ithal ederek dediler ki : "Bu Hazine Kanununda Önemli değişiklikler yaptık; teş
vikleri oraya aldık, ama çok güzel de bir teftiş sistemi getirdik." Burada zapta da geçmiştir. 
"Kendi içerisinde bir teftiş sistemi getirdik, bundan sonra yolsuzluklar yapılmayacak" şeklin
de bir ifadede bulunduğu için, ben bu noktada söz almak ihtiyacını duydum. 

Biraz sonra, ilerideki maddede de görüleceği gibi, bu Teftiş Kurulu Müsteşara bağlı ola
rak çalışacaktır. Yani, durum şudur : Müsteşarlık icraat yapacaktır, yaptığı icraatı da kendisi 
denetleyecektir. Halbuki, icraat yapıldıktan sonra bunun denetlenmesi siyasî otoriteye aittir ve 
Bakanlığa bağlı olması lazımdır. Yani, Müsteşarlığın içerisinde, teşvik dairesinde veya banka
cılıkla ilgili bir bölümde veya dışarıda ve sair yerde, bazı konularda teftiş yapılacak, Müsteşar
lık kendi icraatını teftiş edecek... Bu, aslında teftiş değil, kendi kendini ibra etmektir. Kendi 
yaptığı icraatı, "Ben teftiş ettim, hiçbir problem çıkmadı, kendi kendimi ibra ettim" anlamına 
gelir; ama bunun dışında, özel bankaları teftiş ederken, bu söz konusu değildir. Onu söylemek 
istemiyorum; ama, kendi işlemlerinizi, şimdi Teşvik Dairesi, Yabancı Sermaye, Serbest Bölge
ler vesaire gibi yerlerde bürokratlar karar verecekler, o verecekleri kararı burası teftiş edecekse 
ve burası rapor yazacaksa, o zaman, siz kendi kendinizi teftiş değil, kendi kendinizi ibra etmiş 
olursunuz. 

Bu bakımdan, ben, burada teftiş Kurulu Başkanlığına karşı değilim; ama, kuruluş şekline 
ve bu şekilde isimlendirilmesine karşıyım. Her halükârda birisini kabul etmeyeceksiniz diye, 
alternatif önergeler de getirdim. "İsmi şu veya bu olsun" şeklinde bu maddede önergelerim 
vardır. Mesela, bir tanesinde, Bakanlık Teftiş Kurulu, ileride Müsteşarlığa bağlı Teftiş Kurulu
nun görevleri şeklinde getiriliyor ve Bakanın kendi emrinde oluyor. Siyasî otorite Teftiş Kuru
lundan müfettişleri çağırır, "Teşvik Dairesinde laf oluyor, şu şu şu konularda uygun çalışma 
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yapılmamış, ben onların teftişini istiyorum" der ve Bakan bunu başlatır. Halbuki, idarenin 
başında olan ve kendisi bizatihi sorumlu olacak müsteşar bu teftişi yaptıramaz. Bu, esasında 
idare hukukuna da aykırı bir davranıştır; ama, dışarıdaki bankaları Müsteşarın başkanlığın
daki bir Teftiş Kurulu teftiş edebilir; kendisine bağlı olmadığı için, ama, kendi işlemini kendisi
nin teftiş etmesi, idare hukukunda yapılacak bir iş değildir. Bu, sadece ibra anlamına gelir. 
"Ben kendi kendimi teftiş ettim, benim hiçbir kusurum yok, benim işim bitmiştir" şeklinde 
bir işlem olur. Bunun için, bu maddenin yazılış tarzı her ne kadar "3274 sayılı Kanunun 15 
inci maddesindeki şu bendi şöyle değiştiriyoruz" gibi fevkalade masum bir şekilde getiriliyor
sa da bundan sonraki maddelerde bunun açıklığa kavuşacağını ve müsteşarlığın kendisine, kendi 
kendisini teftiş etme yetkisi getireceği gibi bir durum ortaya çıkıyor. 

Bu bakımdan, bu konudaki önergelerimin dikkate alınmasını talep ediyor, saygılar su
nuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
ALİ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, söz hakkım var mı? 
BAŞKAN — önerge üzerinde değil, madde üzerinde şahsınız adına son söz hakkı vere

bilirim. 
Buyurun Sayın Ali Eser. 
ALÎ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla 

selamlıyorum. 
Sayın özal'm madde üzerinde konuşmasından esinlenerek çok kısa bir benzetme yapacağım. 
Şimdi, burada peşin bir hüküm var. "Kendine bağlı olmayan konularda Müsteşarlığa bağlı 

bir müfettişliğin vazife görmesi uygundur" deniyor; yani, müfettişlik müessesesinin gerekliliği 
tescil ediliyor. 

Bana göre, ikinci düşünce samimiyetsizlikten ileri geliyor. Yani -affedersiniz- isimlendir
mek istemiyorum. Müsteşarı veya Müsteşarlığı, bazı şeyleri kapatmakla şimdiden mahkûm et
mek, iyi niyet gösterisi değildir. Kaldı İd, Sayın Özal gayet iyi bilirler; devamlı, sanayiin ve teş
vikin içinde olmuşlardır rDiyelim ki, bir üretim müessesesinin bir fabrikası veya genel müdür
lüğü var ve teknik konularda, teknik hususlarda bu fabrikasının kalite kontrol bölümü de var
dır. Bu konular çok benzerdir ve samimiyete esastır. Eğer bu kalite kontrol müdürlüğü, vazife
sini dört başı mamur yaparsa; hiçbir zaman, "Bu benim fabrikamdır, ben buradan çıkan ürün
lerin kusurlarını görmeyeyim, böyle gitsin" diyemez ve dememiştir. Bunun, ne Amerika'da ne 
Avrupa'da ve ne de Türkiye'deki ciddî müesseselerde örneği yoktur. O bakımdan, ben, hüsnü
niyete dayalı olarak, bu teftiş kurutunun Müsteşarlığa bağlı olarak çalışmasında bir mahzur 
görmüyorum; arz etmek istedim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Eser. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyle ilgili değişiklik önergeleri vardır; veriliş sırasına göre okutup, aykırılık derecesi

ne göre işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59'a 1 inci ek sıralı kanun tasarısının madde 16'sında (d) bendinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"d) Bakanlık Teftiş Kurulu" 
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Yusuf Bozkurt özal Mehmet Keçeciler 
Malatya Konya « 

Kemal Naci Ekşi Adnan Kahveci 
İstanbul İstanbul 

Fevzi tşbaşaran Şükrü Yürür 
İstanbul Ordu 

Ercüment Konukman Hüseyin Aksoy 
İstanbul Eskişehir 

Gerekçe : Esas olan kurul olup başkanlık değildir. Bu bakımdan, fazlalık olduğunu dü
şündüğümüz "başkanlık" kelimesi metinden çıkarılmıştır. İdare hukukuna göre teftiş bağlı 
bir kurul tarafından yürütülmelidir. Bu anlayışla, "bakanlık" kelimesinin kullanılması uygun 
görülmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59'a 1 inci ek sıra kanun tasarısının madde 16 ncı sırasında tırnak içe
risinde (d) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"d) Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı" 

Yusuf Bozkurt özal Adnan Kahveci 
Malatya İstanbul 

Şükrü Yürür Fevzi tşbaşaran 
Ordu İstanbul 

Hüseyin Aksoy Ercüment Konukman 
Eskişehir İstanbul 

Gerekçe Teftiş kurulunun müsteşar yerine, siyasî sorumlu olan bakana bağlanması idare 
hukuku gereğidir. Ayrıca, hiçbir kuruluşun kendi icraatını kendisinin teftiş etmesi söz konusu 
olamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59'a 1 inci ek sıra kanun tasarısı maddesinin 16'sında (d) bendinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"d) Hazine Teftiş Kurulu" 

Yusuf Bozkurt özal Mehmet Keçeciler 
Malatya Konya 

Adnan Kahveci Kemal Naci Ekşi 
İstanbul İstanbul 

Şükrü Yürür Fevzi tşbaşaran 
Ordu İstanbul 

Hüseyin Aksoy Ercüment Konukman 
Eskişehir İstanbul 
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Gerekçe : Esas olan, kurul olup, başkanlık değildir. Bu bakımdan fazlalık olduğunu dü
şündüğümüz "başkanlık" kelimesi metinden çıkarılmıştır. Teftişin, Hazine adına Hazine Dış 
Ticâret Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan tarafından istenmesi ve teftiş kurulunun bu baka
na doğrudan bağlı olması gerektiğinden, "Hazine" kelimesinin kullanılması uygun görül
mektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59'a 1 inci ek sıralı kanun tasarısının madde 16'sında tırnak içerisinde 
(d) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"d) Hazine Teftiş Kurulu Başkanlığı" 

Yusuf Bozkurt özal Adnan Kahveci 
Malatya İstanbul . 

Şükrü Yürür Fevzi Işbaşaran 
Ordu İstanbul 

Hüseyin Aksoy Ercüment Konukman 
Eskişehir İstanbul 

Gerekçe: Teftiş kurulunun, müsteşar yerine siyasî sorumluluğu olan bakana bağlanması 
idare hukuku gereğidir. Teftişin, Hazine adına, Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı oldu
ğu bakan tarafından istenmesi ve Teftiş Kurulunun bu bakana doğrudan bağlı olması gerekti
ğinden "Hazine" kelimesinin kullanılması uygun görülmektedir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan değişiklik önergelerini, şimdi de aykırılık derecesine göre 
okutup işleme koyacağım. 

Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına • . 

Görüşülmekte olan 59'a 1 inci ek sıralı kanun tasarısının madde 16'sında tırnak içindeki 
(d) bendinin aşağıdaki şekilde değişitirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"d) Bakanlık Teftişi Kurulu." 
Yusuf Bozkurt özal (Malatya) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Sayın Başkan, 

izin verirseniz, çok kısa bir gerekçeyle, katılrriadığımı ifade etmek istiyorum. 
Burada görüşülen kanun tasarısının başlığına da dikkat ederseniz, Hazine ve Dış Ticaret 

Müsteşarlığı Teşkilat Kanunudur. Binalenaleyh, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilatı 
Kanunu görüşülürken, bunun içinde Bakanlık Teftiş, Kurulu ihdas etmek mümkün değil. Kal
dı ki, bidayette hazine kontrolörlüğü dîye bir müessese vardı; fakat, Komisyon öyle takdir etti, 
teftiş kuruluna bu konuyu dönüştürdük ve o şekilde değiştirdik. Bu sebeple, arkadaşların bu 
konuda vermiş bulundukları önergelere katılmak mümkün değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan?.. 
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DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır, 
önerge sahibi olarak, Sayın Yusuf Bozkurt Özal; buyurun. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; daha önce 

madde üzerinde yapmış olduğum konuşmaya değerli arkadaşım Sayın Ali Eser cevap verdiler. 
Bu konuyla ilgili idi. Ayrıca, Yüce Komisyonun Sayın Başkanı Sayın Aktaş da, bu konuda fi
kir beyan ettiler. Bu bakımdan biraz açıklamalı olarak ne demek istediğimi -biraz uzun sürebilir-
anlatmak ihtiyacını duydum. Süreyi de aşmamaya çalışacağım. 

Hazine Teşkilatı Maliye Bakanlığından ayrılmış bir teşkilattır. Buna, Ticaret Bakanlığın
dan da dış ticaret bölümü ilave edilmişti ve 1983 senesinde işbaşına gelen hükümetin ilk icraat
larından biriydi. Muhalefet partileri o zaman "Biz Maliyeyi böldürmeyiz, Ticaret Bakanlığını 
böldürmeyiz, eski haline getireceğiz" diye fevkalade reaksiyon gösterdiler. Şimdi bunlar yapıl
madı, bu şekilde gidiyor. Bunu da anlayışla karşılıyorum. Dün düşünülenler. Bugün düşünü
lenlerden farklı olabilir; dünya değişiyor ama, Maliye Bakanlığında bulunan bir müfettişlik 
sisteminin veya bir hazine kontrolörlüğü sisteminin, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına geti
rildikten ve buna bir de teşvikler bağlandıktan sonra, dışarıyla yapılan bir teftiş yerine, bir 
iç teftiş işinin de işin içine sokulmasını tenkit ediyorum. Yoksa, ben hazine kontrolörlüğü mü
essesesine karşı değilim, bunu burada daha önce de ifade ettim. 

Sonra, değerli arkadaşım Ali Eser'e de belirtmek isterim ki, müfettişlik işi bir kalite kont
rol işi değildir. Şöyle ifade edeyim : Şirketlerde müfettişliği denetçiler yapar ve bunu da genel 
kurula karşı yaparlar. Şirketlerin denetçileri vardır, iç denetim şeklinde hesapları teftiş ederler; 
oma, genel kurula karşı yapılır. Yoksa,"Şirket işini nasıl yürütüyor; kalite kontrolü yapalım, 
bu şekilde götürelim" işi icranın işidir. Ben buna bir şey demiyorum. Müsteşarlık, kendi içeri
sinde işlerin iyi yapılmasını, zamanında yapılmasını, hızlı yapılmasını kontrol edecek teşkilatı 
kurabilir; buna bir diyeceğim yok; ama bir "teftiş" adı altında, kendi yeni teşvik dairelerini, 
yabancı sermayenin yapmış olduğu işlemleri teftiş edip de, yapılan ihbarlar üzerine, "efendim 
hiçbir şey bulunmadı" deyip, kendi kendilerini ibra yoluna giderler. Ki, bunun yolu açılmakta
dır. Ben kimseyi suçlamıyorum. Biz kanunları yaparız, iyi niyetle yaparız; ama, başka türlü 
kullanılır, ondan sonra o kanunlardan biz mesul oluruz. 

Burada yapılan şudur : Müfettişlik teşkilatı, hazine kontrolörlüğü, Maliye Bakanlığından 
alınmıştır, devam ettirilmiştir; ama, şimdi bunun vasfı değiştiriliyor; yeni ilavelerle "iç teftiş" 
denilen, bir nevi kendi yaptıkları işlemleri teftiş edip ibra etme durumunda yeni bir müessese 
getiriyorlar. Ben buna karşıyım; birincisi bu. 

İkincisi, bunu yapsalar bile, hiç olmazsa bu iş bakanlık adına, siyasî otorite adına yapılır. 
Sayın Aktaş, kaldı ki, bu bir müsteşarlığın teşkilat kanunu tasarıdır; ama, bu tasarının belirli 
yerlerinde şu ifade kullanılır : "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığını bağlı olduğu bakan" de
nilir. Düşünebiliyor musunuz; bu anlayıştan dolayı, bir bakanı bile, tasarı doğru dürüst tarif 
edemiyor; çünkü, müsteşarlığa göre bakan tarif ediliyor. Bu, aslında yanlış bir yaklaşımdır; 
müsteşara göre, müsteşarlığa göre bakan tarif edilmez; ama bu, burada yapılmıştır. Ben bunu 
da tenkit edebilirdim; ama, bu benim konumun dışında. Hangi bakan?.. Devlet bakanı. Han
gisi?.. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan... Tasanda böyle yazıyor. Sa
yın Tansu Çiller, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan olarak tanımlanı
yor. Bu da yanlıştır; ama, daha buna sıra gelmedi. 
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Ben burada dört önerge verdim, dördü birbirinden farklı. Belki, diyeceksiniz ki, "Engel
lemek için dört tane önerge verdi." Ama, her seferinde de, birini kabul etmezsiniz de, öbürünü 
kabul edersiniz diye alternatif olarak getirdim. Her seferinde de söylediğim şudur : Esas ola
rak, bunun, "Bakanlık Teftiş Kurulu" şeklinde olması lazım. İlk başta da onu söyledim ve 
ilk getirdiğim önerge de odur. Bunu kabul etmeyeceksiniz, peki öbürünü kabul edin. Onu da 
kabul etmeyeceksiniz. En sonunda hiçbirini de kabul etmeyebilirsiniz; o da tabiatıyla Yüce Mec
lisin kendi isteği mucavehesindedir; ama, şunu ifade edeyim : Ben bu teftiş müessesesini bir 
kalite kontrolü olarak görmüyorum. Hele, hazine kontrolörleri kalite kontrolü yapmazlar; ban
kaların, kanunlara göre doğru dürüst işlem yayıp yapmadıklarına bakarlar; Türkiye'de müfet
tişlik böyle yürür. 

Bu maksatla önergemi verdim. Eğer Genel Kurul önergemi bu anlattığım şekilde değer
lendirirse ne mutlu. 

Saygılarımı sunuyorum. ? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Sayın milletvekilleri, önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59'a 1 inci ek sıra sayılı kanun tasarısının madde 16'sında (d) bendi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yusuf Bozkurt özal (Malatya) 
ve arkadaşları 

"d) Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı," 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi sıfatıyla, Sayın Yusuf Bozkurt özal; buyurun efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce

ki açıklamalarımı tekraren burada söylemeyeceğim; ancak, sözlerimin sonunda ifade ettiğim 
gibi, alternatif önergeler verdim. İlk tercihim "Bakanlık Teftiş Kurulu" şeklindeydi; ama, bu 
Teftiş Kurulunu bir kurul olarak değil de, bir başkanlık olarak mütalaa etmişler; aslında, esas 
olan kurulun kendisidir. Belki, "Bakanlık Teftiş Kurulu" kabul edilebilir dedik ve bu maksat
la bu önergeyi verdik. Teftiş Kurulunun müsteşar yerine, siyasî sorumluluğu olan bakana bağ
lanması şeklinde ifade ettim ve burada aslında bakanın ismen zikredilmesi hiçbir problem ya
ratmaz. Çünkü, daha önce de ifade ettiğim gibi, tasarının çeşitli yerlerinde Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan" şeklinde "Bakan" burada ifade edilmiştir. Bu ka
nun tasarısında bakan vardır, sadece teşkilat kanunu değildir, teşkilatın sorumlu olduğu ba
kan da burada yazılıdır. Dolayısıyla, rahatlıkla "Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı" denilebi
lir; ama, Sayın Bakan böyle bir teftiş kurulunun kendisine bağlanmasını istemiyorsa, böyle 
bir yetkiyi istemiyorsa, o ayrı bir konudur. Ben zannediyordum ki, Sayın Bakanımız Tansu Çil-
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ler, kendisine verilen sorumluluklar yanında, yetkiler de kullanacaktır. Çünkü, sadece sorum
luluk almakla, ve yetkileri kullanmamakla icraat yapılamaz. Nitekim, birçok açıklamalarım
da, enflasyonun bu son aylarda giderek hızlanmasının ve yüksek rakamlara çıkmasının mü
sebbibinin de Sayın Tansu Çilleroîmadığını söyledim ve dedim ki : Sayın Bakana sorumluluk 
verilmiştir; ama, yetki verilmemiştir; yetki, maalesef, başkaları tarafından kullanıldığı için, Sayın 
Bakan kendi icraatına hâkim olamamıştır, burada kendisine bağlı müsteşarlığın teftiş işini bile 
Sayın Bakan yapmayacak, bunu doğrudan doğruya müsteşar yapacaksa, bakan burada ne gö
rev yapmakladır?.. Yani, müsteşarlığın teftiş işinde bile söz sahibi olmayacaksa bu bakan; ba
kan ne iş yapar?.. Ondan sonra, "Efendim, enflasyon şu oldu, bu oldu, daha 500 gün bitmedi, 
daha 200 günümüz var" deyip, meseleyi basitleştirmenin anlamı yok ki. 

Sayın Bakana yetki vermiyoruz; ama, ben şimdi -görüyorum ve üzülüyorum- bu önergemle 
"Bakana yetki verilsin" diyorum, Sayın Bakan "ben yetki istemem" diyor. Acaba, o da yetki-
sİ2İiğin arkasına mı saklanmak istiyor; anlamıyorum. Efendim, bende sorumluluk var ama yetki 
yok... Ama, Sayın Demirel -takdir ediyorum- çıktı, "Bütün sorumluluk bana aittir. Yapılan 
bütün yanlışlıkların baş sebebi benim, kimseye sormayın" dedi. Biz, Sayın Başbakandan bunu 
bekliyorduk ve ben takdir ettim; bunu açıkça söylüyorum. Yani, bugün, Sayın Bakan Tansu 
Çiller'i değiştirseniz enflasyon inecek mi? Zannetmiyorum; yetki vermedikçe, program yap
madıkça, Sayın Başbakan onun gerisinde durmadıkça olmaz. 

BAHATTtN ALAGÖZ (Gaziantep) — Önergeyle ilgili konuşun. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — önergeyle ilgili konuşuyorum; bakın, yetki ko
nusu... Ben burada, "Yetkiyi bakana verelim" diyorum, Sayın Bakan da, "Hayır, teftiş yetkisi 
müsteşarda kalsın" diyor. Ben diyorum ki, "Sayın Bakan Teftiş Kurulunu işletsin." "Yok efen
dim, müsteşarlıkta kalsın deniyor. Söylenen bu. 

Şimdi, biraz lafı uzattık; ama, aykırılığı daha az önergelerim var, bunu kabul etmezseniz, 
gelip onlar için de ricada bulunacağız. 

Saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özal. 
Sayın milletvekilleri; Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
' Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59'a 1 inci Ek sıra sayılı Kanun Tasarısının Madde 16'sında " d " ben
dinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"d) Hazine Teftiş Kurulu." 

Yusuf Bozkurt özal (Malatya) 
ve arkadaşları 

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

efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Bakan?.. 
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DEVLET BAKANI TANSU ÇtLLER (İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önerge sahibi sıfatıyla, Sayın Yusuf Bozkurt özal; buyurun. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; daha önce 

yaptığım konuşmada da belirttiğim gibi, alternatif önergeler verdim dedim. Bunların burada 
aykırılık sırasına göre oylanması söz konusu. Tabiî, ilk verdiğim önerge, kabul edilmesini iste
diğim önerge idi. Yani, "Bakanlık Teftiş Kurulu" şeklinde getirdiğim önergeydi; fakat, Sayın-
Bakan, "Bana yetki vermeyin, yetkiyi müsteşar kullansın" şeklinde bir ret yoluna gidince, biz 
de o zaman dedik ki, hiç olmazsa devletin Hazinesi adına teftiş yapılsın. Yani, müsteşar adına 
değil de, devletin Hazinesi adına. Burası devletin Hazinesi. Bir alternatif olarak, "Hazine Tef
tiş Kurulu" dedim, "Başkanlık" da demedim; çünkü, esas olan kuruldur. Bundan sonra gele
cek önergemde de -kurulu kabul etmiyorsunuz- "Hazine Teftiş Kurul Başkanlığı" dedim. 

Burada aklıma bir fıkra geldi, onu anlatmak istiyorum : Adamın birisi bir yerde dükkân 
açmış balık satıyor; üzerine de, "Burada taze balık satılır" diye yazmış... Bu da bizim getirdi
ğimiz başkanlıklara benziyor; Hazine Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanlık Teftiş Kurulu Baş
kanlığı... Neyse fıkramıza dönelim. Adamın biri o dükkanın önünden geçerken satıcıya: "Kar
deşim sen bu tabelayı uzun yazmışsın. Bir kere "taze" yazmaman gerekirdi, çünkü taze olmaz
sa kimse almaz, sadece "burada balık satılır" diye yaz" demiş. Bunun üzerine satıcı hemen 
"taze" kelimesini oradan çıkarmış, "burada balık satılır" ifadesi kalmış. Adam şöyle bir dur
muş, tekrar balanış, "yahu, burada balık satıldığını herkes görüyor, o 'balık" kelimesini de 
çıkar" demiş. Satıcı "balık" kelimesini de çıkarınca, "Burada satılır" ibaresi kalmış. Adam 
tekrar, "Kardeşim, görüyoruz işte, burada satıldığı belli, başka yerde satılmıyor; sen o 'burada* 
kelimesini de çıkar" demiş. Satıcı, "burada" kelimesini de çıkarmış, yalnız "satılır" kelimesi 
kalınca, adam demiş ki : "Sen buradan başka bir iş yapmıyorsun, zaten satıyorsun, bari onu 
da kaldır da bu işten kurtulalım." Şimdi, tabiatıyla, son önergemde, "Bunu tamamen kaldır" 
diyecektim; ama, o zaman, aykırılık sırasında birinci gelirdi, o bakımdan böyle bir şey ya
pamadım. 

Samimiyetimle söylüyorum, bugün burada, belki sadece benim getirdiğim bazı önergeler
le Hazine Kanununda yapmak istediğimiz bazı düzeltmeler, bir partizan taassup neticesinde, 
kabul edilmiyor. Ben bunları engelleme olsun diye getirmedim. Belki engelleme görünümünü 
verecek önergeler, yalnızca bu grupta verilmiş bulunan, bu başkanlıkla ilgili önergelerdir; di
ğerleri böyle değildir. Bunu da, onu kabul etmezseniz, belki bunu kabul edersiniz diye vermiş
tim. Ben tuttuğum şeyi kolay kolay bırakmam. Burada da kanunî hakkımı, tçtüzüğün bana 
verdiği imkân neyse, onu sonuna kadar kullanacağım. Dolayısıyla, her önergede çıkıp 5 daki
ka konuşacağım. Bu konuda da bana hiç kızmayınız; çünkü, bu, demokrasinin bir gereğidir. 
Buna bazı arkadaşlarımız "engelleme" diyebilirler; ama, engelleme de demokrasinin bir gere
ğidir. Muhalefet, icabında engeller, icabında oyunu verir... Bu bakımdan ben burada, herhan
gi bir şekilde ortalığı kızıştırmadan, herhangi bir şekilde sıkıntı vermeden bu önergeleri getirdim. 

Beni sabırla dinlediğiniz için, hepinize şükranlarımı sunuyor, saygılar arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özal. 
önergeye komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenlerler... Etmeyenler... önerge kabul edilme

miştir. -
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Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59'a 1 inci Ek sıralı Kanun Tasarısının madde 16'sında " d " bendinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"d) Hazine Teftiş Kurulu. Başkanlığı." 
Yusuf Bozkurt Özal (Malatya) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun)'Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN— Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önerge sahibi sıfatıyla, Sayın Özal; buyurun. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öyle anla
şılıyor ki, sabır bazı meseleleri çözüyor. Benim burada sabredip bu mesele üzerinde konuşmam, 
öyle anlaşılıyor ki, Sayın Bakanı bir noktada ikna etti. Bu önergeye katılmamakla beraber, zan
nediyorum bundan sonraki bir önergeme katılacaklarını ifade ettiler; bu bakımdan, ben de 
rahatladım. Hiç olmazsa boşu boşuna konuşmuyoruz. Demek ki, konuşulduğu zaman, sabre
derek konuşulduğu zaman ve ikna edici bir şekilde konuşulduğu zaman, bu hadise oluyor. Bu 
bakımdan, bu önergemiz hakkındaki sözlerimi kısa keseceğim ve bundan sonraki önergede 
ise, imkân bulursam konuşacağım. 

Teşekkür-ederim. 
BAŞKAN — Böylece, açıklanan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme

yenler,.. önerge kabul edilmemiştir. 
Madde üzerindeki değişiklik önergeleriyle ilgili işlem tamamlanmıştır. 
Maddeyi okunmuş haliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad

de kabul edilmiştir. . 
17 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 17. — 3274 sayılı Kanunun 17 nci maddesine aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir. 
"F) Bu ve sair kanunlar ile uluslararası ekonomik işbirliğine taalluk eden veya bunun 

dışındaki her türlü dış kamu borçlanmalarının yapılmasına ilişkin ve bu borçlanma anlaşma
larına ait hukukî mütalaaları vermek." 

BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına söz isteyen sayın üye?.. Bulunmamaktadır. 
Şahsı adına söz isjeyen sayın üye?.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN— Buyurun Sayın Özal. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının görevlerini belirleyen Teşkilat Kanununun ilgili maddeleri, ekono
miyi ve ülkemizi fevkalade etkileyici özellik taşımaktadır. 

Burada, dışarıya yapılacak kamu borçlanmalarında, bu borçlanmalara ilişkin anlaşma
larla ilgili hukukî mütalaa vermek anlamında bir yeni madde ilave edilmiş bulunmaktadır. Ta
biatıyla en büyük kamu borçlanmasını yapan müessese Hazine olduğuna göre, kendi yapacağı 
borçlanmayla ilgili hukukî mütaala vermesi söz konusu değil. Kendisi yapar ve götürür. De-
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mck ki, bu maddeyle, diğer kamu kuruluşlarının yapacakları dış borçlanmalarla ilgili hukukî 
mütalaa vermek konusunda yetki alınıyor. 

Şimdi, bu nasıl bir yetkidir, nasıl kullanılacaktır? Belki fevkalade masumane bir şekilde 
yazılmış birkaç cümledir; ama, benim bildiğim kadarıyla, Hazine gibi günlük işlerle uğraşan 
bir teşkilatta böyle bir madde, ileride fevkalade zor bürokratik meseleler çıkarır. Mesela, diye
lim ki, kamu kuruluşlarından bir tanesi (Türkiye Elektrik Kurumu) dışarıdan borçlanacak ve
ya belediyeler dışandan borçlanacaklar. Şu anda Hazine bu borçlanmalarda eğer garanti vere
cekse, zaten söz sahibi; yani, belediye gidip, dışarıdan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ga
rantisiyle borç alacaksa veya Türkiye Elektrik Kurumu bu şekilde borçîanacaksa, zaten bura
da, bırakın hukukî mütalaayı vermeyi, Hazine bu işe "evet" veya "hayır" demek yetkisine 
sahip. Demek ki, hadise bunların dışına taşıyor; yani, bugün Türkiye'nin kredi itibarının arttı
ğı bir dönemde, bir Ankara Belediyesi bile gidip dışarıdan, sermaya piyasalarından borçlana
biliyor. Bu borçînmalarda bile, bu işlerin yapılabilmesi için deniyor ki, "bu konularla ilgili hu
kukî mütalaalar verir." Ifoni, bu hukukî mütalaalar olmadan ileride bir tebliğle bunlar gidip 
dışarıda borçlanamazlar deniliyor ki, bir noktada Türkiye'nin kamu kurumu niteliğinde olan 
belediyeler dahil, KİT'ler ve buna benzer diğer müesseselerin yapacağı, Hazine garantisi iste
meyen borçlanmalarda bile, Hazine, "bu işi ben kontrol ederim" diye bu madde konulmuş. 
Bakın ne kadar masumane görünüyor; ben de bakıyorum, masumane; çünkü, "dış borçlanma 
işleri Hazinenin işidir" diyoruz. Ama öyle değil ki,' artık Türkiye değişti; Türkiye'de herkese 
dışarıdan borçlanabiliyor, bunun hukukî mevzuatı var zaten.'O hukukî mevzuata uyduktan 
sonra, özel sektör nasıl borçlanıyorsa, bir belediye de o hukukî mevzuata uymak kaydıyla, borç
lanmasını yapsın. Ancak, eğer dışarıdan bir hükümet garantisi isteniyorsa, o zaman, dbette, 
Hazine bu garantiyi verecektir ve istediği şekilde de meselelere karışabijecektir. 

Burada benim anladığım kadarıyla Hazine bürokrasisi, bütün dış borçlanmaları elinde, 
kontrolünde tutmak istiyor. Bu maddenin bunun için konulduğu kanaatindeyim. Yanlış düşü
nebilirim; ama ileride, bir tebliğle, bu madde bu şekilde işletilebilir; onu açıkça ifade etmek 
istiyorum. 

Bu bakımdan, burada verdiğim önergelerde alternatifler vardır. Birincisi, maddenin ta
mamen kaldırılmasıdır; gerek yoktur, zaten eklenmiş bir yetkidir. Böyle bir yetki, olmayan bir 
yetkidir; bu yetki yeniden verilmek isteniyor. Yani, bizim serbest piyasa ekonomisi düzenine 
gittiğimiz şu günlerde -dışarıdan, bugün, sermaye, Türkiye'ye istediği an geliyor, istediği an 
gidiyor; portföy yatırımları yapıyorlar Türkiye'de, o kadar çok değişik işler yapılıyor- böyle 
bir dünyada ve Türkiye ekonomisinde Hazine, "artık, bütün kamu borçlanmalarında hukukî 
mütalaaları ben vereceğim" deyip, işleri durdurma yolunu seçerse ne yaparsınız? Bu bakım
dan, masumane görünse bile, bu maddeyi gereksiz görüyorum. Kamu idaresinin, her işe çok 
fazla karışmasının yanlış olduğu kanaatindeyim. Bu da, yeni bir ek yetki şeklinde getirilmekte
dir. Esas itibariyle karşıyım; ama, ille olacak diyorsanız, alternatif önergelerimde bunun nasıl 
sınırlanabileceği konusu işlenmektedir. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye?.. Bulunmamaktadır. 
Maddeyle ilgili 3 adet değişiklik önergesi verilmiştir; önergeleri, önce veriliş sırasına göre 

okutacağım, sonra, aykırılık derecesine göre okutup işleme koyacağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 59'a 1 inci ek sıra sayılı Kanun Tasarısının madde 17'sinin tasarı met

ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Yusuf Bozkurt özal Mehmet. Keçeciler 
Malatya Konya 

Adnan Kahveci Kemal Naci Ekşi 
İstanbul İstanbul 

Şükrü Yürür Feyzi İşbaşaran 
Ordu İstanbul 

Ercüment Konukman Hüseyin Aksoy 
İstanbul Eskişehir 

Gerekçe : Kamu kuruluşlarının kendi hukuk müşavirlikleri bulunduğu gibi, dışarıdan da 
hukukî konularda mütalaa verecek hukuk bürolarını kullanma imkânları vardır. Bu maddey
le, kamu kuruluşlarının daha serbest çalışmasını engellemek ve bütün dış borçlanmalarda Ha
zine garantisi olmasa bile son sözün Müsteşarlıkça verilmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Böyle 
aşırı bir merkeziyetçilik serbest piyasa ekonomisini seçmiş bulunan ülkemiz için ayakbağı ola
caktır. Bu bakımdan, en hayırlısı, bu maddenin tasarı metninden çıkarılmasıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olan 59'a 1 inci ek sıra sayılı Kanun Tasarısının madde 17'sinde, (O bendinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. . 
f) Bu ve diğer kanunlar ile uluslararası ekonomik işbirliğine taalluk eden veya bunun 

dışındaki her türlü dış kamu borçlanmalarının yapılmasına ilişkin ve bu borçlanma anlaşma
larına ait bağlayıcı olmayan hukukî mütalaaları istenildiğinde vermek." 

Yusuf Bozkurt Özal Mehmet Keçeciler 
Malatya Konya 

Kemal Naci Ekşi Adnan Kahveci 
İstanbul İstanbul 

Şükrü Yürür Feyzi İşbaşaran 
Ordu İstanbul 

Ercüment Konumkman Hüseyin Aksoy . 
İstanbul Eskişehir 

Gerekçe: Mütalaanın ilgili kamu kuruluşunca veya ilgili bakanlıkça istenmeden verilmesi, 
diğer kuruluşların gereksiz yere işlerine müdahale anlamına gelebilecektir. Ayrıca, mütalaalar 
bağlayıcı olduğu takdirde, HDTM Başkanlığı, bütün bakanlıkların üzerinde emredici nitelik 
kazanacaktır. Bu uygulama ise, merkeziyetçi bir idare tarzının gereği olup, modern yönetim
lerde işleri yavaşlatan ve bürokrasiye aşırı güç kazandıran bir durum meydana getirecektir. Madde, 
bu olumsuz durumun ortaya çıkmasını önlemek amacıyla, yeniden düzenlenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 59'a 1 inci ek sıra sayılı Kanun Tasarısının madde 17'sinde, (f) bendi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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"O Bu ve diğer kanunlar ile uluslararası ekonomik işbirliğine taalluk eden veya bunun 
dışındaki her türlü dış kamu borçlanmalarının yapılmasına ilişkin ve bu borçlanma anlaşma
larına ait bağlayıcı olmayan hukukî mütalaaları vermek." 

Yusuf Bozkurt özal Mehmet Keçeciler 
Malatya Konya 

Adnan Kahveci Kemal Naci Ekşi 
İstanbul - . İstanbul 

Şükrü. Yürür Feyzi İşbaşaran 
Ordu İstanbul 

Ercüment Konukman Hüseyin Aksoy 
İstanbul Eskişehir 

Gerekçe: Mütalaalar bağlayıcı olduğu takdirde, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütün 
bakanlıkların üzerinde emredici nitelik kazanacaktır. Bu uygulama ise, merkeziyetçi bir idare 
tarzının gereği olup, modern yönetimlerde işleri yavaşlatan ve bürokrasiye aşırı güç kazandıran 
bir durum meydana getirecektir. Madde, bu olumsuz gelişmeyi önlemek amacıyla yeniden dü
zenlenmiştir. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59'a 1 inci ek sıra sayılı kanun tasarısının madde 17'sinin tasarı met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Yusuf Bozkurt özal (Malatya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE ÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önerge sahibi sıfatıyla, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı önerge üze

rinde, Sayın Yusuf Bozkurt özal konuşacaktır. 
Buyurun Sayın özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; madde üze

rinde yaptığım konuşmada, bu hususta önergeler vereceğimi, hatta ilk vereceğim önergenin, 
bu maddenin, bu ek yetkinin kaldırılması yönünde olacağını ifade etmiştim. Sayın Komisyon, 
tabiatıyla, çoğunluğu bulunmadığı için katılmadı; fakat, Sayın Bakanın da katılmadığını gör
dükten sonra, buraya çıkıp konuşma ihtiyacını duydum. 

Sayın Bakan, bazı yetkileri üzerine almıyor; ama, böyle bir yetkiyi -ki, bu yetki, bahsetti
ğim gibi, ileride işleri fevkalade yavaşlatıcı ve merkezî idareye büyük güç veren bir yetkidir-
almakta pek kararlı görünüyorlar. Nedir bu?... Tasarıyı inceliyoruz; 31 maddelik bir tasarı; 
18 tane de geçici maddesi var; yani bunlarla beraber 49 maddesi var. Türkiye ekonomisini en 
yakından ilgilendiren 49 maddelik ve dikkatlice gözden geçirilmeden kanunlaştırıldığı takdir
de problemler çıkarabilecek bir tasarı -üzülüyorum- sadece bendenizin birkaç gece oturup 
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çalışarak hazırladığım önergelerle düzeltilmeye çalışıyor; ama bazı arkadaşlarım, ben buraya 
çıkınca sabırsızlanıyorlar, "yeter konuştuğun arkadaş, çekil" diyorlar; ama, ben de şunu ifade 
ediyorum ki : Bu kadar çok maddesi olan bir tasarı böyle aceleyle geçirilemez. Ben, Plan ve 
Bütçe Komisyonunun Başkanıyken, Planlama Teşkilatının tasarısını üç ayda geçirdik; bunu, 
burada bulunan arkadaşlarımız bilir; komisyonda ve Genel Kurulda bayağı görüşüldü ve bu 
tasarı üç ayda geçti; geçtiği zaman da düzgün bir kanun oldu; ancak, daha sonra, benim de 
karşı çıktığım kanun hükmünde kararname uygulamasıyla -zaten başımıza çıkan mesele de 
budur- değiştirildi. Bu Mecliste fevkalade dikkatli bir şekilde incelenen ve mümkün mertebe 
düzgün çıkarılan o kanun, kanun hükmünde kararnameyle geçen sene Mesut Yılmaz Hükü
meti tarafından değiştirildi ve birçok kişinin maaşı -şimdi burada dile getiriyorum- indi; 1-1,5 
milyon lira maaş kaybına uğradılar. 

Ben şunu da biliyorum ki, birçok arkadaş dışarıda, "efendim, şu tasarı çabuk geçsin de 
bizim maaşlarımız düzelsin, biraz fazla para alalım" diyorlar; çünkü, bu tasarının bir madde
sinde de personelle ilgili hususlar'var, orada o düzeltme yapılacak; ama bu tasanda, bütün 
memleketin ekonomisini, dış ticaretini ve idaresini ilgilendiren hükümler var. Yani, biz burada 
acele bir tavırla, bu tasarıyı oradaki memurların personel ve özlük haklarını düzelteceğiz diye 
çıkarmaya kalkarsak, yanlış yaparız. Onun da yolu var aslında; niçin o yola gidilmedi, ona 
da şaşıyorum. Geçen gün buraya, TRT çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili olarak bir madde
lik bir kanun tasarısı geldi ve o bir maddelik tasarıyla kanun hükmündeki kararnamede deği
şiklik yapılarak TRT'de çalışanlara imkân getirildi. Burada da aynı şey yapılabilirdi; bir mad
delik bir tasarı getirilirdi, Hazinede ve Planlama Teşkilatında çalışanların özlük hakları düzel
tilirdi; ama, Planlama Teşkilatının, Hazine Teşkilatının personelinin durumunu düzelteceğiz 
diye, bu tasarıda aceleye getiriliyoruz. 

Burada, önemli bir şekilde bahsettiğim, yeni bir madde ilave ediliyor; bu yeni madde, de
min de ifade ettiğim gibi, birçok müesseselerin, dışarıda borçlanma yapmak isteyecek, kamu 
kuruluşu niteliğinde kamu borçlanması yapacak kuruluşların ellerini ayaklarını bağlayacaktır. 
bunu istiyor muyuz?.. Yani, diyelim ki, bugün Sanayi Bakanlığına bağlı bazı kuruluşlar dış 
borçlanma yapacaklar. Bunun için Hazineden garanti de gerekmeyebilir. Bazı hususlarda hazi
ne garantisi de gerekmediği takdirde, bu kuruluşlar hukukî mütalaayı hazineden almadan gi
dip dış borç alabilecek mi? Alamayacak. Yani, mutlaka hukukî mütalaayı almak zorundadır. 
Hazine de, yapılacak olan bu borçlanmanın şartları, hukuku düzeni benim anlayışıma uygun 
değil dediği anda bu borçlanma yapılmayacaktır. Belediyeler de aynı durumda olacaktır. 
.. ALI ESER (Samsun) — Böylece kontrol altına alınsın. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ama o, bu şekilde olmaz. Yani o hukukî müta
laa vermek değildir. Yani, açık açık, dışarıdan kamu niteliğinde dış borç alan müesseseler Ha
zineden vize alırlar denilir, hukî mütalaa alınır, biter. Niye bunun arkasına saklanılıyor? On
dan sonra da senbest piyasa ekonomisi var, her bilen her istediğini yapar anlamında da sözler 
söylüyoruz. Bu bakımdan, ben bu önergeyi getirdim ve ilk düşüncem bunun kaldırılmasıdır. 
Bundan sonraki önergem de bunun düzeltilmesi şeklindedir. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özat. 
önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
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Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59'a 1 inci ek sıra sayılı kanun tasarısının madde 17'sinde "f)" bendi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"f) Bu ve diğer kanunlar ile uluslararası ekonomik işbirliğine taalluk eden veya bunun 
dışındaki her türlü dış kamu borçlanmalarının yapılmasına ilişkin ve bu borçlanma anlaşma
larına ait bağlayıcı olmayan hukukî mütalaaları istenildiğinde vermek." 

Yusuf Bozkurt Özal (Malatya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA RİFAT SERDAROĞLU (İzmir) — Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmadığı için; önerge sahibi sıfatıyla, 

Sayın Yusuf Bozkurt özal söz istemiştir. 
Buyurun Sayın özal. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; daha önce 
de belirttiğim gibi, birinci önergem, bu ek yetkinin kaldırılmasıyla ilgiliydi. Bu önergede ise, 
verilen bu yetkinin, zararlı ve durdurucu olarak değil de hiç olmazsa faydalı bir şekilde kulla
nılmasını sağlamak üzere değişiklik yaptım ve yaptığım değişiklik de şudur : "Bu ve diğer ka
nunlar ile uluslararası ekonomik işbirliğine taalluk eden -kanun tasarısının aynen kendi cümleleri-
veya bunun dışındaki her türlü dış kamu borçlanmalarının yapılmasına ilişkin ve bu borçlan
ma anlaşmalarına ait -bakın, burada bir ilave yapıyorum- bağlayıcı olmayan hukukî mütalaa
ları istenildiğinde vermek;" 

Şimdi, bu maddeyi getirenler, iyi niyetle, efendim bunlar gidip dışarıdan borçlanırlarsa 
yanlış yaparlar; bu işin hakkını, hukukunu bilmezler, şartlarım bilmezler, gelip bizden öğren
sinler, biz de onlara hukukî mütalaa verelim diyorlar. Eğer hakilcaten niyetleri buysa, benim 
verdiğim bu önergeye de katılmaları lazım. 

Yani, ben diyorum ki, Hazine garantisi yok. Zaten, Hazine garantisi olsa, Hazine, her ha
lükârda bu işe dur diyebilir, garanti vermiyorum deyince de iş biter. Hazine garantisi yok. An
kara Belediyesi gidip dışarıda borçlanma yapacak. Borcu veren taraf da "Ben Hazine garantisi 
istemiyorum; şartlarım şudur, bakalım" diyor. Eğer, Ankara Belediyesi bu işi Hazine kadar 
bilmiyorsa, o zaman, Ankara Belediyesi diyebilir ki, "Ben şu işi Hazineye sorayım." Kendisi 
isteyecek; diyecek ki, "Hazineye sorayım, bana fikir versin; bu işi yanlış mı, doğru mu yapıyo
rum." Hazinenin vereceği mütalas bağlayıcı olmayacak, yani bir hukuk müşaviri gibi hareket 
edecek. Siz gidiyor, bir avukata soruyorsunuz : Ben boşanayim mı, boşanmayayım mı? Avu
kat size bir fikir veriyor; ama, boşanıp boşanmamak sizin elinizde. Şimdi burada Hazinenin 
mütalaa vermesi de şöyle : Eğer boşanacaksan boşanacaksın, boşanmayacaksan boşanmaya
caksın. Yani, bağlayıcı oluyor. Ben burada diyorum ki, verdiği mütlaaa bağlayıcı olmayacak 
ve istenildiğinde verilecek. 
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Eğer şimdi bunu da kabul etmiyorlarsa, o zaman, açıktan açığa söylüyorum : Bu işte ni
yet başkadır. Niyet, bütün kamu kuruluşlarını bu şekilde bağlamaktır. Bunun içinde belediye
ler de vardır, KtT mahiyetinde olan diğer kuruluşlar da vardır. Kendi başına gidip kredi bula
bilecek kuruluşların hepsini merkezî bir yerden kontrol edelim diyorlar. İşte bu, bürokrasinin 
kendisidir. Bütün bu yerleri bir yerde toplayıp merkezîleştirdiğiniz zaman sıkıntılar başlar. Fay
daları olmaz mı? Elbette olur. Ben ona bir şey demiyorum. Bir yerden merkezî kontrol yapar
sanız faydası olur; ama, zararı da çoktur. Eğer biz de ademi merkeziyet prensibini kullanıyor
sak, bu şekilde bir yaklaşıma gitmemiz lazım diye düşünürüm. Yani diyorum ki, mademki Ge
nel Kurulumuz bu yetkinin kaldırılmasına, yani verilmemesine rıza göstermedi, "Hazine bu 
yetkiyi alsın" dendi; ama, hiç olmazsa kullanırken bu yetkiyi sınırlı kullansın. Eğer bir hukuk 
müşavirliği şeklinde kullanacaksa, vereceği mütlaanın bağlayıcı olmaması lazım; bir. İkincisi; 
karşı taraf istediği zaman mütalaa verecek. Zaten, eğer karşı tarafın borçlanma gücü varsa bu
nu yapacaktır. Eğer bugün Türkiye'nin kredi itibarı var da borçlanabiliyorsa, buyurun, borç
lansın; ondan bir sıkıntı olmaz; ama, kredi itibarımız düşerse, zaten karşı taraf Hazine garan
tisi ister. Hazine garantisi istediği zaman da buraya gelecek ve burası da "ben vermem" diye
cek. Dolayısıyla, bu madde zaten yokmuş. Bakın, böyle bir yetki de yokmuş ki, bu yetkiyi 
yeniden istiyorlar. 

Ben size açıkaçık söylüyorum; bu tür kanun hükmünde kararnameler bürokrasi tarafın
dan hazırlandıkça, bürokrasi hep kendisine yetki ister beyler. Bu kanun hükmünde kararna
mede de yetkileri hep görüyorsunuz. İşte bu son dediğim de o yetkilerden biridir. Bürokrasi 
giderek büyür» giderek kuvvetlenir, devlet büyür ve ondan sonra siz bu memlekette bürokrasi
den şikâyet edersiniz... Bu arkadaşlarımız Bakanı da ikna ederler, Başbakanı da ikna ederler, 
Bakanlar Kurulunu da ikna ederler; yetkimiz olsun; ama, kullanmayız; hinihacette bulunsun, 
ne olur ne olmaz derler. İşte 17 sayılı Türk Parasını Koruma Mevzuatı da böyle. Senelerdir 
devam etti; yetki üzerine yetki aldılar, kimseyi oynatmaz oldular. 

Burada da ben aynı kanaatteyim. Yani, "bu yetkiyi veriyorsanız, hiç olmazsa sınırını çize
lim diye bu Önergeyi verdim. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özaî. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59'a 1 inci ek sıra sayılı kanun tasarısının madde 17'sinde (0 bendinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"f) Bu ve diğer kanunlar ile uluslararası ekonomik işbirliğine taalluk eden veya bunun 
dışındaki her türlü dış kamu borçlanmalarının yapılmasına ilişkin ve bu borçlanma anlaşma
larına ait bağlayıcı olmayan hukukî mütalaaları vermek." ' 

Yusuf Bozkurt özal (Malatya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyor 
efendim. 

BAŞKAN— Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN— önerge sahibi sıfatıyla, buyurun Sayın özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu önerge 

ile, bir önce verdiğim önergeden bir adım daha geri geliyoruz. Deminki önergemizle hemen 
hemen aynı, tasarı metniyle de hemen hemen aynıdır. 

Burada, "istenildiğinde" demiyorum; yine mütalaa vermeye mecbur olsunlar, hukukî müt-
laaaları alınsın. Ona da bir şey demiyorum; mademki "her yapılan işle ilgili hukukî mütalaa 
vereceğiz" diyorlar, versinler; ama, bağlayıcı olmasın diyoruz, bu önergemizle söylediğim budur. 

ALİ ESER (Samsun) — Zaten madde de bağlayıcı değil Sayın özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Eser, neyin, ne zaman bağlayıcı olacağına 

oradaki bürokratlar karar verir; siz, Mecliste karar veremezsiniz; ancak, buraya kesin olarak 
yazarsanız, o işten kurtulursunuz, öyle tebliğler çıkar ki, kollarınızı, bacaklarınızı, heı- yerini
zi bağlar, hiçbir şey yapamazsınız. Bunu, Türkiye yaşamıştır. Bürokrasi öyle tebliğler çıkarır 
ki... Siz, özel sektörden geldiniz; biz, bu memelekette bunları yaşadık. Bu memlekette, hükü
met tarafından fiyat kontratlarından tutun da, her türlü zorlamalar yapılmıştır ve bunu yaptı
ran da, gene bu kanunlarda verilen yetkiler ve fevkalade masum görülen maddelerdir. Masu
mane bir şekilde, buradan, bunu "Hâzinenin kanun tasarısı geçsin, kurtulalım şu işten, bü
rokratlar da maaşlarını alsınlar; zaten tek bir maddedir" diye bu işi alelacele geçirirsek, bura
dan elde edilecek yetkilerle ileride öyle büyük problemler çıkarılabilir ki... Yarm hükümetler-
değişir, bu Mecliste bizler oturmayabiliriz, iktidar başkası olur, bu yetkilerin hepsi başka türlü 
kullanılabilir. 

Ben burada şunu söylüyorum : Biz, kanun yapıcıları olarak, bu yetkileri, millet adına, 
Millet Meclisinden veriyoruz; o yetkiyi, ondan sonra kullanıyorlar; ama, siz, yorum olarak di
yorsunuz ki, "efendim kullanamaz." Kullanırlar ve kullanmışlardır. 

Tekrar ifade ediyorum, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile ilgili 17 
sayılı Kararla, benim boyuma gelen miktarda tebliğ çıkarılmıştır, o konulan inceleyen müte
hassıslar türemiştir, kimse işin içinden çıkamamıştır. Türkiye'de, insanlar, senelerce, Türk pa
rasının değerini koruma mevzuatından dolayı, işlerini yürütememişlerdir. Bunları biz yaşadık, 
siz de yaşadınız, hepimiz yaşadık. 

Şimdi şunu iddia ediyorum ve bu doğrudur : 17 sayılı Karara, tebliğlerle ilaveleri yapanlar 
da, yine bürokratlardır. Bürokrasi, böyle yavaş yavaş yetkiyi kendisinde toplar. Siz, siyasî oto
rite olarak buna karşı durmak mecburiyetindesiniz. Siz, siyasî otorite olarak bunun karşısında 
durmazsanız, bir bakarsınız, yetkilerin hepsi bürokrasinin elindedir ve herkes, devlet memur
larının insafına kalır. Halbuki, modern demokrasilerde» devlet milletin hizmetindedir. Maale
sef, öyle bir duruma gelirsiniz ki, devlet kapısına gittiğinizde, hem azar işitirsiniz hem onlar 
haklı çıkarlar hem işiniz yapılmaz... Bunlar, hep bu yetkilerden olur. 

Tekrar ifade ediyorum; hiç olmazsa, verilen yetki bağlayıcı olmasın. Niçin bağlayıcı ol
sun? Bağlayıcı olduğu takdirde, o zaten hukukî mütalaa olmuyor ki, o bir vize anlamına geli
yor. O zaman, burada, açık açık yazsınlar "dışarıda borçlanacak kamu kuruluşlarının hepsi 
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Hazineden vize alır'' desinler, biz de bilelim. Onu demiyorlar, yuvarlak laflarla, hukukî müta
laa adı altında, burada, kendilerine yetki alıyorlar. Bu yetkilerin kullanılışı, müsteşardan müs
teşara da değişir; bugün burada oturan müsteşarımız bu maddeyi böyle kullanmaz; ama, yarın 
gelecek müsteşar, öbür gün gelecek bakan başka türlü kullanabilir. Bu yetki, bunun içinde mün
demiçtir, vardır. 

Ben bunu ifade ediyorum ve bu tür kanunların, bu maddelerinin çok dikkatlice çıkarıl
ması lazımdır diyorum. Yarın, o kadar büyük problemler çıkar ki, niçin bunu böyle yaptık, 
niçin zamanında buna evet dedik diye, biz dövünürüz. 

Ama, hiç olmazsa ben vazifemi yaptım. Bana, bütün arkadaşlarımız kızdı "çok konuş
tun, yeter artık" dediler; ama, her şeye rağmen, her defasında şu kürsüye çıkıp söylüyorum, 
bu şekilde, hiç olmazsa vazifemi yapıyorum diye düşünüyorum ve bu düşüncelerle hepinize 
saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadıklarını beyan etmişlerdir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
önergelerle ilgili müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddeyi, metinde okunmuş haliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — 3274 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
' 'Müsteşarlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda. Müsteşara yardımcı olmak üzere 

otuz müsteşarlık müşaviri görevlendirilebilir." 
BAŞKAN — Madde üzerinde grupları adına söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Yusuf Bozkurt özal ve Sayın Coşkun Kırca söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine bir 

değişiklik maddesi üzerinde konuşuyorum. Tahmin ediyorum, Hazine teşkilatı büyüdüğü için, 
böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyulmuştur. 

3274 sayılı Kanunun 18 inci maddesi elime geçmedi; ama, 18 inci maddede, "3274 sayılı 
Kanunun 18 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Müsteşarlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda "müsteşara yardımcı olmak üzere 
otuz müsteşarlık müşaviri görevlendirilebilir." denilmektedir. 

Tahmin ediyorum, böyle bir değişiklik yapılmak istenilmesinin sebebi, Planlama Teşkila
tından ilave gelen yeni birimler ve Türkî cumhuriyetlerle ilgili genel müdürlüğün kurulmasıyla 
ilgili olarak teşkilatın fevkalade büyümesinden dolayı meydana gelen iş hacmi ve özel önem 
taşıyan meselelerin de artacağıdır. Yine tahmin ediyorum, bu 30 müsteşarlık müşaviri kadro
sunun hemen hemen hepsi 1 inci derecedir. 

Doğru mu Sayın Müsteşarım?.. Herhalde 1 inci derecenin de en yüksek kademesinden ay
lık alan devlet memurudurlar? 

Ayrıca, istenilen değişiklik öyle bir şekilde yazılmış ki, "Müsteşarlıkta özel önem ve önce
lik taşıyan konularda, müsteşara yardımcı olmak üzere otuz müsteşarlık müşaviri 
görevlendirilebilir" denilmektedir. Yani, ya 30'u görevlendirilsin ya da hiç görevlendirilmesin. 
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Dikkat ediniz, "otuza kadar" demiyor, "otuz müsteşarlık müşaviri" diyor. Ama, kanun met
ni böyle olmaz. Bakın, ben bunu düzeltmek için bir önerge verdim. Yani, "otuz müsteşarlık 
müşaviri görevlendirilebilir" denildiğine göre, bundan, ya 30 tane görevlendirilsin ya hiç gö
revlendirilmesin anlamı çıkar. Bu bakımdan, kanaatimce, en azından, "otuza kadar" demek 
lazımdı ve metindeki cümlenin bu şekilde olması gerekirdi. 

Demek ki, burada herhalde 30 tane kadroya ihtiyaç var ve 30'una birden kadro verilecek 
anlamında böyle bir ifade kullanılmış olabilir. 

Bir başka konuya değinmek istiyorum : Ülkemizde müşavirlik kadroları, genellikle nor
mal idarede artık kendisiyle anlaşamadığınız ve çalışmak istemediğiniz kişilerin atandığı ve yet
kilerinin bir nevi askıya alındığı kadrolardır ve bu prosedür bugüne kadar da böyle çalıştırıl
mıştır; yani, bir genel müdürü görevden alırsınız, müşavir yaparsınız. Aslında bu, bir nevi, va
zife vermeden maaş vermenin bir formülüdür. 

Burada da belli bir noktada deniliyor ki, ben bu adamları müşavir yaptığım zaman, bu 
tipte benim 30 tane adamım olabilsin. Bana sorarsanız, bu, büyük bir israftır; yani, aslında 
müşavirlerin çalıştırılması lazımdır. Bunlardan belki birkaç tanesi çalışır; ama, geriye kalanı 
-sizi temin ediyorum- çoğunlukla oturup kahve içerler. Müşavirlikler böyledir. Politik iktidar 
değişir; genel müdürler müşavir yapılır; müşavirler bir odaya çekilir, otururlar. Şimdi onların 
sayısını 30'a çıkarıyorsunuz. 

Bir taraftan da "Devlete para yetmiyor, tasarruf yapmamız lazım'' diye şikâyet ediyoruz... 
Tasarruf denince de, aklımıza hemen kâğıt, kalem gibi ufak tefek şeyler geliyor; bunların üze
rine gidiyoruz; ama, burada birinci dereceden maaş alan 30 tane adam konmuş. 

İleride göreceğiz; aynı zihniyet dış kadrolarda da var. Teşkilatın, zannediyorum 200'ün 
üzerinde dış kadro talebi var. Ben onda da önerge verdim, bunda da önerge verdim. Burada 
bir de cümle düşüklüğü var. "Otuz müsteşarlık müşaviri görevlendirilebilir" yerine en azın
dan "otuza kadar müsteşarlık müşaviri görevlendirilir" demek lazım. 

Ben, bu rakamın fazla olduğu kanaatindeyim. Burada bu rakamı müsteşarlık ne yapıp 
yapıp azaltmalıdır. Aslında, Meclis olarak üzerinde en dikkatli duracağımız husus da, vatan
daşlardan toplanan vergilerin yerinde harcanılması meselesidir. Toplanan vergiler yerinde har-. 
canmalıdır. Eğer, devlet dairelerini böyle şişirir, birçok insana yeni kadrolar açıp, maaşlar ver
mek suretiyle, bu vergileri daha iyi yerde kullanacağımıza, bu şekilde kullanmaya çalışırsak, 
vazifemizi yapmayız. Yani, bütün dünya da -böyle bir müsteşarlığın gerçekten 30 kişiye ihtiyacı 
olsa bile- meclislere bu sayıyla gelirse, azaltılır mutlaka. Her mecliste bu böyle olmuştur. Bu 
Meclis en azından bunu yapmalıdır. Bana sorarsanız; eğer burası 30 istiyorsa, 20 vermelidir; 
çünkü, fazla miktarda maaş vererek, israf yaparak meseleleri halletmemiz mümkün değildir. 

Bugün gündem dışı bir konuşma yapılarak, öğretmenlerin öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgi
li tazminatlarının verilemediği ifade edildi; şikayette bulunuldu. Bu maddeyle de, yüksek ma
aşlı kişilere büyük kadrolar açıldığı takdirde, elbette bu meselelerde başarılı olamayız. 

Benim söylemek istediğim şudur : Bu madde üzerinde önergelerim var. Her birinde tekrar 
çıkıp konuşacağım. Komisyon muhtemelen katılmayacaktır. Sayın Bakan belki katılmayacak
tır veya katılacaktır, günahını almayayım; ama, her maddede de bu tasarrufun yapılması ge
rektiği kanaatindeyim. Çünkü, gerçek bir tasarruftur. Müşavirler, Türkiye'de, maalesef, çalış
tırılmazlar, askıda tutulurlar. Onlar, büyük ölçüde, maaşlı, boş oturan insanlardır; şimdiye 
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kadar da böyle olmuştur. Bu bakımdan, bu konular üzerinde önergelerim var. Her ne kadar 
parti taassubu olsa bile, ben gene söylemiş olayım. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Madde üzerinde, şahsı adına, Sayın Coşkun Kırca; buyurun. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama başla
madan önce, yanlış anlaşılmamak için, bu maddeye karşı olmadığımı ifade etmek isterim; ama, 
kerhen karşı değilim. 

Şunu sormak lazım : Acaba, dünyanın ciddî bir devlet ve idare yapısına sahip ülkeler de 
-ki, devleti ve idaresi itibariyle birkaç başlı büyük; ama, çok iptidaî bir dinazor olan Amerika'
yı kastetmiyorum bunların içinde- gerçekten çağdaş ve ciddî devlet idaresine sahip ülkelerde 
bir müsteşarın emrinde 30 tane müşavirin görevlendirildiği nerede görülmüştür? tik defa bu 
bakanlıkta görülmeyecek de; bu iş, İçişleri Bakanlığında Merkez Valiliği ile başlamıştır. Şimdi 
de burada merkez hazinecileri ihdas edilmektedir. 

Neden?., iki sebepten. Ciddî ve yerleşmiş devlet idaresine sahip ülkelerde, siyaset adamla
rı, iktidara geldikleri zaman, memurları değiştirmezler. Müsteşarlar, genel müdürler; bunlar 
doğrudan doğruya bakanla temas eden kişilerdir. Onların maiyetindekilere hele hiç dokunul
maz. Hiç değiştirilmez değil tabiî; ama, siyasî iktidara yakındır veya uzaktır mülahazalarıyla 
değiştirilmez, tdare, devamlılığını muhafaza eder. Amerika bunun dışındadır. Amerika, bam
başka şartlar arasında gelişmiş bir ülkedir. Onun gelişmemiş devlet idaresini bizim taklit etme
miz hiç mi hiç gerekmez; ama, taklitçilik de başlamıştır. Darılmayın Sayın özal, siz geldikten 
sonra başlamıştır. 

Şimdi, hastalık siyaset adamlarının kendilerine yakın uzak kıstasını kullanmalarında de
ğildir sadece; maalesef, yüksek memurlarımızın bir kısmının zihni de hastadır. Yakınlığı veya 
uzaklığı kendileri yaratmak suretiyle yükselme, tayin ve terfi imkânları aramak da bir başka 
hastalıktır. Bu iki hastalık birbirine karıştığı zaman, ne olur; devlet laçkalaşır ve tereddi eder. 

Şimdi, bu hüküm neden lüzumludur; bir siyaset adamı, bir bakanlığın başına gelmiştir 
yahut başbakan olmuştur, hatta hiç üstüne vazife olmadığı halde, cumhurbaşkanı olarak, bir
takım memurlarla uğraşmaktadır. Açığa aldınız, kimi açığa aldınız; bırakın genel müdürü ya
hut müsteşarı, küçücük bir memuru dahi "hoşuma gitmedi" diye açığa aldınız; kadro dışın-
daysa buna nasıl aylık vereceksiniz; dışarıya tayin ederek. Bu da çok tatbik edilmiştir. Dışarıya 
tayin etmek, ayrıca uzaklaştırmanın güzel bir yoludur; ama, bu da kadroyla sınırlıdır. Ne ya
pacaksınız; işte bunu yapacaksınız. Bakan nezdine de müşavir tayin edemiyorsunuz; çünkü, 
ya makbul değildirler yahut bakanı haklı kılacak biçimde kendi kendilerini makbul olmaktan 
çıkarmışlardır. Böyle olunca ne yapacaksınız; işte bunlara böyle iş vereceksiniz. Allah bu dev
leti ıslah etsin,diyerek kanun tasarısının bu maddesini kabul ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırca. 
Madde üzerinde müteaddit değişiklik önergeleri vardır; veriliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59'a 1 inci ek sıralı kanun tasarısının madde 18'in tırnak içerisindeki 
ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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"Müsteşarlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda, müsteşara yardımcı olmak üzere, 
sayısı 20'yi aşmamak kaydıyla müsteşarlık müşaviri görevlendirilebilir." 

Yusuf Bozkurt özal Mehmet Keçeciler 
Malatya Konya 

Kemal Naci Ekşi Adnan Kahveci 
İstanbul İstanbul 

Feyzi İşbaşaran Şükrü Yürür 
İstanbul Ordu 

Ercüment Konukman Hüseyin Aksoy 
İstanbul Eskişehir 

Gerekçe : 30 adet müşavir çok fazladır ve esasen fazla personel çalıştıran müsteşarlığı da
ha da hantallaştıracaktır. Diğer taraftan maddenin yazılış tarzına göre, 30 adet müşavir ya hep 
beraber görevlendirilir veya hiç görevlendirilmez de anlamı çıkmaktadır. Düzenleme, israfı ve 
aksaklığı izale etmek için yapılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 59'a 1 inci ek kanun tasarısının madde 18'inin tırnak içerisindeki ikinci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
"Müsteşarlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Müsteşara yardımcı olmak üzere 

sayısı yirmibeşi aşmamak kaydıyla müsteşarlık müşaviri görevlendirilebilir." 

Yusuf Bozkurt özal Mehmet Keçeciler 
Malatya Konya 

Kemal Naci Ekşi Adnan Kahveci 
İstanbul İstanbul 

Şükrü Yürür ' Feyzi İşbaşaran 
Ordu İstanbul 

Hüseyin Aksoy Ercüment Konukman 
Eskişehir İstanbul 

Gerekçe : 30 adet müşavir çok fazladır ve esasen fazla personel çalıştıran müsteşarlığı da
ha da hantallaştıracaktır. Diğer taraftan, maddenin yazılış tarzına göre, 30 adet müşavir ya 
hep beraber görevlendirilir veya hiç görevlendirilmezler anlamı çıkmaktadır. Düzenleme israfı 
ve aksaklığı izale etmek için yapılmıştır. Bu maddeyle ilgili diğer önergelerin İcabul edilmemesi 
ihtimali karşısında bir ara çözüm olarak önerilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 59'a 1 inci ek sıralı kanun tasarısının madde 18'in tırnak içerisindeki 

ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
"Müsteşarlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Müsteşara yardımcı olmak üzere 

sayısı yirmiyediyi aşmamak kaydıyla müsteşarlık müşaviri görevlendirilebilir." 

Yusuf Bozkurt özal Mehmet Keçeciler 
Malatya Konya 
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Kemal Naci Ekşi Adnan Kahvecr 
İstanbul İstanbul 

Feyzi İşbaşaran Hüseyin Aksoy 
İstanbul Eskişehir 

Şükrü Yürür Ercüment Konukman 
Ordu İstanbul 

Gerekçe : 30 adet müşavir çok fazladır ve esasen fazla personel çalıştıran müsteşarlığı da
ha da hantallaştıracaktır. Diğer taraftan, maddenin yazılış tarzına göre 30 adet müşavir ya hep 
beraber görevlendirilir veya hiç görevlendirilmezler anlamı çıkmaktadır. Düzenleme, israfı ve 
aksaklığı izale etmek için yapılmıştır. Bu maddeyle ilgili diğer önergelerin kabul edilmemesi 
ihtimali karşısında bir ara çözüm olarak önerilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına * 
Görüşülmekte olan 59'a 1 inci ek sıralı kanun tasarısının madde 18'in tırnak içerisindeki 

ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
"Müsteşarlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda müsteşara yardımcı olmak üzere 

sayısı otuzu aşmamak kaydıyla müsteşarlık müşaviri görevlendirilebilir." 

Yusuf Bozkurt Özal Mehmet Keçeciler 
Malatya Konya 

Adnan Kahveci Kemal Naci Ekşi 
İstanbul İstanbul 

Şükrü Yürür Feyzi tşbaşaran 
Ordu İstanbul 

Hüseyin Aksoy Ercüment Konukman 
Eskişehir İstanbul 

Gerekçe : Maddenin yazılış tarzına göre 30 adet müşavir ya hep beraber görevlendirilir 
veya hiç görevlendirilmezler anlamı çıkmaktadır. Düzenleme bu aksaklığı izale etmek için ya
pılmıştır. Bu maddeyle ilgili diğer önergelerin kabul edilmemesi ihtimali karşısında nihai bir 
çözüm olarak önerilmiştir. 

BAŞKAN — Değişiklik Önergelerini şimdi de aykırılık derecesine göre okutup, işleme ko
yacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 59'a 1 inci ek sıralı kanun tasarısının madde 18'in tırnak içerisindeki 

ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Müsteşarlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda müsteşara yardımcı olmak üzere 

sayısı yirmiyi aşmamak kaydıyla müsteşarlık müşaviri görevlendirilebilir. 
Yusuf Bozkurt Özal (Malatya) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyor. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmaktadır. 
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Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılmamaktadır. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Karar yetersayısını arayın efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Komisyon katıldı. 
BAŞKAN — Karar yetersayısı aranması istenmektedir. 
Sayın milletvekilleri, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Karar yetersayısı bulunamamıştır ve Önerge kabul edilmemiştir. (SHP sıralarından "Nasıl ol
du?" sesleri) 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Yeni bir usul çıktı!.. 
BAŞKAN — Efendim?... 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Yeni bir usul çıktı... Arkadaşlar, "Nasıl oldu?" diyor. 
BAŞKAN — Ne, nasıl oldu? 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Hem "Karar yetersayısı yoktur" dediniz, hem de, "önerce 

kabul edilmemiştir" dediniz. 
BAŞKAN — önergenin kabul edilmediği hususundaki beyanım zühulen ifade edilmiştir. 
Karar yetersayısı bulunamadığı için, istemeyerek, birleşime 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati 16.48 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 17.08 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Işılay Saygın (İzmir), Mehmet Cemal Öztaylan (Balıkesir) 

— o ;—— 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13 üncü Birleşimin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

/. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 
Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici' 
Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hiz
metlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/202, î/76, 1/108) (S. Sayı
sı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere bıraktığımız yerden devam ediyoruz. 

Madde üzerindeki bir değişiklik önergesinin oylanması esnasında karar yetersayısı aran
ması istenmiş ve bulunamamıştı. 

Şimdi, önergeyi yeniden oylayacağım : 

Okunmuş bulunan değişiklik önergesine komisyon katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... 

Karar yetersayısı bulunamamıştır. 

Grup Başkanvekillerine soruyorum; eksiğin tamamlanması kabiliyeti ve ihtimali var mıdır? 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Var efendim, var. 

BAŞKAN — 17.30 da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.12 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 1732 

BAŞKAN — Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Işılay Saygın (İzmir), Mehmet Cemal Öztaylan (Balıkesir) 

" © — — — — ' 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13 üncü Birleşiminin Beşinci Oturumunu 
açıyorum. -

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

/. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 
Sayılı Hazine veDışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hiz
metlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayı
sı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere, Komisyonu ve Hükümeti yerine yerleştirdikten sonra, değerli 
arkadaşlarımızın teşrifleri tamamlanınca, bıraktığımız yerden devam edeceğiz. 

Madde üzerindeki bir değişiklik önergesine Komisyon katıldığım, Hükümet katılmadığı
nı beyan etmişti; karar yetersayısı bulunamadığı için ara verilmişti. 

Şimdi, söz konusu önergenin oylanmasını yapıyorum : önergeyi kabul edenler işaret bu
yursunlar. Kabul etmeyenler işaret buyursunlar, önerge kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59'a 1 inci Ek sıralı Kanun Tasarısının madde 18'in tırnak içerisindeki 
ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Müsteşarlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda müsteşara yardımcı olmak üzere, 
sayısı yirmibeşi aşmamak kaydıyla müsteşarlık müşaviri görevlendirilebilir. 

Yusuf Bozkurt özal (Malatya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN •— Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇÎLLER (istanbul) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Komisyonun toplantı yetersayısı var mı Sayın 

Başkan? 14 kişi olması lazım. 
BAŞKAN — Komisyonun gerekli üye sayısı mevcut Sayın Özal. 
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EYÜP AŞIK (Trabzon) — Kaç kişi?.. 
BAŞKAN — 15 üye efendim. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Nerede 15 kişi?... Müsteşar da dahil mi? 
BAŞKAN — Bence hepsi kişi. itirazı olan varsa, bir eksiğini o bulsun. 
önergeye Komisyon katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olan 59'a 1 inci Ek sıralı Kanun Tasarısının madde 18'in tırnak içerisindeki 
ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Müsteşarlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda, müsteşara yardımcı olmak üzere; 
sayısı 27'yi aşmamak kaydıyla müsteşarlık müşaviri görevlendirilebilir." 

Yusuf Bozkurt özal (Malatya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMtSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (istanbul) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmakta, Hükümet katılmamaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59'a 1 inci Ek sıralı Kanun Tasarısının Madde 18'in tırnak çerçevesin
deki ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Müsteşarlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda müsteşara yardımcı olmak üzere 
sayısı otuzu aşmamak kaydıyla müsteşarlık müşaviri görevlendirilebilir." 

Yusuf Bozkurt özal (Malatya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz?.. 

DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Yanlışlık olmasın da... > 
Okunmuş bulunan değişiklik önergesine, hem Komisyon hem Hükümet katılmaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Kabul edilmiş bulunan önergedeki yeni şekliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde yeni şekliyle kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
MADDE 19. — 3274 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Madde 19. —Müsteşara bağlı Teftiş Kurulunun görevleri şunlardır: 
a) Teşkilat Kanunu ve diğer kanun, kararname ve mevzuatla yürütülmesi Müsteşarlığa 

verilen işlerle, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve kambiyo ile ilgili mev
zuat, dış ticaret mevzuatı, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu, Yabancı Sermayeyi Teşvik 
Kanunu ve 6326 sayılı Petrol Kanununun vergi dışında kalan hükümleri ile ilgili ve özel anlaş
malara dayalı olarak uygulaması Müsteşarlığa verilen görevlere ilişkin konularda ilgili merci
ler, gerçek ve tüzelkişiler nezdinde inceleme, denetleme ve soruşturma yapmak; denetleme, in
celeme ve soruşturma ile ilgili işlemleri defter ve belgeleri gizli de olsa incelemek, 

b) Müsteşarlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilati ile Müsteşarlığa bağlı ve ilgili kuruluş
ların her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, 

c) Müsteşarlığın görev konularında etütler hazırlamak, incelemeler yaparak görüş bil
dirmek, 

d) özel kanunlarla ve Müsteşar tarafından verilen diğer inceleme ve görevleri yapmak, 
Teftiş Kurulu bir başkan ile yeteri sayıda müfettiş ve yardımcılarından teşekkül eder. 
Teftiş Kurulu Başkanı Hazine ve Dışticaret Müfettişi sıfat ve yetkisine sahiptir. 
Teftiş Kurulu ve Hazine ve Dışticaret müfettişlerinin çalışma esasları yönetmelikle düzen

lenir." 
BAŞKAN — Madde Üzerinde gruplar adına söz talebi yoktur. 
Şahısları adına, Sayın Yusuf Bozkurt özal ve Sayın Coşkun Kırca söz almışlardır. 
Buyurun Sayın özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu madde, 

daha önce sadece ismi tadat edilen Teşvik Kurulu Başkanlığının görevleri yeniden tarif edilmiş, 
Teftiş Kurulu Başkanlığı haline getirilmiş ve görevleri aşağıdaki şekilde tarif edilmiştir : 

Ne diyor; "teşkilat kanunu ve diğer kanun, kararname ve mevzuatla yürütülmesi Müste
şarlığa verilen işlerle Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve kambiyo ile ilgili 
mevzuat, dış ticaret mevzuatı, 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Kanunu, Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanunu -bunlar yeni gelen şeylerdir,- 6326 sayılı Petrol Kanununun vergi dı
şında kalan hükümleriyle ilgili ve özel anlaşmalara dayalı olarak uygulaması Müsteşarlığa ve
rilen görevlere ilişkin konularda ilgili merciler, gerçek ve tüzelkişiler nezdinde inceleme, denet
leme ve soruşturma yapmak; denetleme, inceleme ve soruşturma ile ilgili işlemleri, defter ve 
belgeleri, gizli de olsa incelemek..." 
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Tabiatıyla, bunun esas kökeni, daha önce Hazine Teşkilatı Maliye Bakanlığındayken, hem 
banka mevzuatı hem de vergi mevzuatı gereği ve devletin işleyişiyle ilgili konularda verilen yet
kilerdi. Bu maddede, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bu yeni çıkarılacak kanunla büyü
mesini ve yeni görevler almasını da içine almak üzere, bu teftiş meselesi büyütülüyor. Aslında, 
bir noktada şikâyetimi dile getiren husus da budur. Yani, eski anlayışın uzantısı haline getirili
yor. Halbuki -biraz önce belirttim- daha önce Maliye Teşkilatı, devletin bütün diğer kuruluşla
rını, müfettişler göndererek teftiş ederdi, bankaları teftiş ederdi; böyle bir sistem içerisindeydi. 
Hazine ayrılınca, Maliyenin vergiyle ilgili kısmı Maliye Bakanlığında kaldı; Hazineyle ve ban
kalarla ilgili ikısmı da bu tarafa geldi. Şimdi, biz buraya, Özel Sektör, Yabancı Sermaye ve Teş
vik birimlerini de koyduk, Hatta burada öyle bir lafız kullanıyoruz ki, "müsteşarlığa verilen 
işler..." diyoruz. Yani, müsteşarlığın, kendi yaptığı işlerle ilgili teftiş söz konusu olamaz. Bu 
teftişi normal olarak başka bir makamın yapması lazım. Yani, daha önce de söyledim, Müste
şarlığın kendi işlerini teftiş edecek yerin başka makam olması lazım. Nitekim, Başbakanlıkta 
bir Teftiş Kurulu vardır, bakanlıklarda yapılan işlemleri bu teftiş kurulu teftişe tabi tutar. Her
hangi bir sıkıntı ve ihbar olursa, Sayın Başbakan tarafından, Başbakanlık Teftiş Kuruluna gö
rev verilir. 

Burada benim söylemek istediğim şu: Müsteşarlığın kendi işleri dışında kalan işleri belki 
eskiden kalma, Maliye Bakanlığından gelen yetkilerle teftiş etmesi normal olabilir; gidip diğer 
özel bankaları ve kamu bankalarını Bankalar Kanununa uygun hareket ediyorlar mı etmiyor
lar mı diye teftiş edebilir, bunlar yapılabilir; ama şimdi yeni verilen işler var. Teftiş belgesi vere
cek; teftiş belgesini usulüne uygun verdin mi vermedin mi? Kim verdi? Müsteşarlık verdi; doğ
ru mu verdi; soran kim? Gene Müsteşarlık. Yani, müsteşara bağlı teftiş kurulu, müsteşara bağ
lı başka bir bölümün yaptığı işi teftiş edecek... Bu, bana doğru bir teftiş mekanizması gibi gel
miyor; doğru olması da mümkün değil. Yani, bir daire, kendi yaptığı işi teftiş edemez, Teftişin 
anlamı da bu değil. Diğerlerine itirazım yok. Bankalar teftiş edilsin, Hazinenin hissedar oldu
ğu yerleri de, kendisi ortak olduğu için, o şirketleri de, gidip teftiş etsin, buna bir diyeceğim yok. 

Bu maddede başka hususlar da var. Mesela, anlaşılıyor ki, denetleme, inceleme ve soruş
turma aslında özel sektörü de ilgilendiriyor. Nitekim, bu maddenin (a) fıkrasının son cümle
sinde, "Denetleme, inceleme ve soruşturma ile ilgili işlemleri, defter ve belgeleri gizli de olsa 
inceleme" deniyor; bu güzel. Kimin defterlerini inceleyeceksiniz; bu mevzuata giren şirketlerin 
defterlerini, bankaların defterlerini, inceleyin; ama bunun da gizliliğine riayet etme hükmünü 
buraya koyun. Şimdi, açık konuşalım; belirli özel bankaların bilgilerini alıp, burada bu incele
meyi yapan uzman götürüp başka yere verdiği takdirde sıkıntılar olabilir. 

BAŞKAN — Sayın Özal, süreniz dolmuştur. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Tamam efendim, bağlıyorum. 
Bu maksatla, bu madde üzerinde de önergeler verdim. Yani, hiç olmazsa, "Yapılan ince

lemede gizliliğe de riayet etmek kaydıyla incelenebilir" şeklinde önergelerim vardır. Yoksa, işin 
esasına karşı değilim. Karşı olduğum tek nokta, kendi kendini inceleme, teftiş olmaz; ama baş
kalarını inceleyebilir. Bir de, eğer bu, bakanlık tarafından yapılıyorsa buna bir diyeceğim yok. 
Zannediyorum, Sayın Bakanın da bu konuda bir mutabakatı olacak. 

Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özal. 
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Sayın Coşkun Kırca, buyurun efendim. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çok kısa olarak iki 

noktaya temas etmek istiyorum. Birinci noktaya, kısaca, Sayın özal da değindiler. 
Türk Anayasa ve idare hukukuna göre, idarenin başı her bakanlıkta, bakandır. Bakan, 

idarenin başı sıfatıyla, hem Meclise karşı siyaseten sorumludur, hem o bakanlığın idaresini de
ruhte eder, hem de birinci ita amiri sıfatıyla, malî kararları verir. Bu üç görev bakanın şahsında 
mündemiçtir; başka türlüsünü Anayasa hukukumuz açısından düşünmek mümkün değildir. 
Şimdi, zannediyorum bu mesele hallediliyor ve buraya, teftiş kurulunun, müsteşarın bağlı ola
cağı Devlet Bakanına veya Başbakan yetkisini devretmemişse Başbakana bağlı olacağı belirtili
yor. Böylelikle, vahim bir istisna Anayasa ve idare hukukumuza getirilmemiş olacak; bu, güzel. 

Yalnız, şimdi, bakınız, Petrol Kanununun vergi dışında kalan hükümleri... Şimdi, aşağı 
yukarı hepimiz ne diyoruz, yani Marksizmin kâbesi Moskova'da yıkıldıktan sonra bunu deme
yen kalmadı, özel sektör esastır ve özel sektörü rahatlatacağız; bu da güzel. Aynı firmaya gidi
yorsunuz, aynı dosyanın içinde hem vergiye inikası olan hususlar var, hem de Hazine muame
latına. Bu insanları iki kere teftiş edeceksiniz. Bu bürokrasi neden? Bu neden doğuyor? Yapı
lan hatadan doğuyor. ANAP iktidarı işe başlar başlamaz, Türkiye'nin ihtiyaçlarına ve Türki
ye'nin geleneklerine aykırı olarak, Türkiye'nin Anayasa ve idare hukukunda hiç mi hiç örnek 
almaması gereken bir memleketi (Amerika'yı) taldit edeceğiz diye, Hazineyi Maliyenin bünye
sinden ayırmıştır ve üstelik, dünyanın hiçbir yerinde Hazineyle bir arada aynı müsteşarın em
rinde olduğu görülmemiş olan Dış Ticaret Dairesini de oraya bağlamıştır. Acayiplik buradan 
doğuyor. 

Bu konudaki şikâyetler her gün basına aksediyor. Çağımızda, bir ekonominin doğru dü
rüst idare edilebilmesi için, bir bakanın bazı şeylere hâkim olması lazımdır. Sadece bankaları 
tanzim etmek, sadece KİT'lere hâkim olmak yetmez; bütçenin girdisine çıktısına hâkim ol
mazsanız yetmez. Nasıl ki bütçenin girdisine çıktısına hâkim olur da, KİT'lere hâkim olmaz 
ve bankaları tanzim edemezseniz, takip edeceğinizi söylediğiniz siyaseti yürütemez hale gelirsi
niz. Üzülerek söylüyorum, bunun tohumunu, buradaki müdahalelerini büyük sempatiyle din
lediğim hatiplerin mensup oldukları parti yaratmıştır. Bunu yapayım derken, ayrıca, özel sek
tör üzerindeki bürokratik baskıyı artıran bir sonuca ulaşmıştır; bu, bunu gösteriyor, başka bir 
şey göstermiyor. 

Birkaç sualim daha var: eskiden, Maliye Teftiş Kurutunun kapsamlı bir yetkisi vardı; yal
nız Maliye teşkilatını denetlemezdi, diğer devlet ve kamu teşkilatlarını da denetlerdi, belediye-

-' leri de denetlerdi, özel, gerçek ve tüzelkişileri de denetlerdi. Şimdi burada diyoruz ki, bu teftiş 
kurulunun, bu müsteşarlığın vazifeleri açısından, yine ta özel firmalara kadar uzanan kapsamlı 
bir yetkisi vardır. Maliye Teftiş Kurulunun da var mıdır?.. Maliye Teftiş Kurulunun yetkileri 
değişmiş midir, yoksa bilcümle malî inikası olan konularda vergi dışında olsa bile, Maliye Tef
tiş Kurulu kapsamlı yetkisini muhafaza etmekte midir? Bu karmaşık mevzuat içerisinde bu
nun yorumunu yapabilecek bir dâhi kamu hukukçusu göremiyorum. Varılan sonuç budur, dü
zeltilmesi gereken de budur. Onun için, teknik konularla uğraşıyoruz; ama yapılması gereken 
tek şey, bu devletin siddin senelik ananelerine uyarak ve boşuna Amerikan taklitçiliğini bıra
kıp Maliye Bakanlığını birleştirmektir. O devirde yapılan tek doğru tasarruf, zaten sunî bir 
teşekkül olan gümrükler idaresini Maliyeye bağlamaktır. Maliyeyi böylece tekrar kurarsanız, 
bütün bu dertlerdqn uzaklaşmış olursunuz. 
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Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırca. 

Madde üzerinde değişiklik önergeleri verilmiş bulunmaktadır; veriliş sırasına göre oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59'a 1 inci Ek sıralı Kanun Tasarısının madde 19'un başlangıç fıkrası
nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Madde 19. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu bakana doğrudan so
rumlu olarak çalışan Teftiş Kurulunun görevleri şunlardır:" 

Yusuf Bozkurt özal Hüseyin Aksoy Feyzi tşbaşaran 
Malatya Eskişehir İstanbul 

Şükrü Yürür Kâmran İnan Feridun Pehlivan 
Ordu Bitlis Bursa 

Gerekçe: Müsteşarlığın kendi yaptığı işleri kendisine bağlı olarak çalışan bir teftiş kurulu
na yaptırması, suç işleyen kişinin kendi savcılığını yapmasına benzetilebilir. Ayrıca, teftiş ku
rullarının bürokratlara değil, siyasî sorumluluğu olan kişilere bağlı olarak çalışması, çağdaş 
demokrasi anlayışımızın gereğidir, önerge, bu eksiklik ve yanlışlığı düzeltmek maksadıyla ve
rilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59'a 1 inci Ek sıralı Kanun Tasarısının madde 19'unun (a) fıkrasının 
sonundaki "ve soruşturma ile ilgili işlemleri defter ve belgeleri gizli de olsa incelemek" ifade
sinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"... ve soruşturma ile ilgili işlemleri defter ve belgeleri.gizli de olsa gizlilik şartlarına riayet 
etmek kaydıyla incelemek." 

Yusuf Bozkurt özal Hüseyin Aksoy Şükrü Yürür 
Malatya Eskişehir Ordu 

Feyzi îşbaşaran Feridun Pehlivan Kâmran İnan 
İstanbul Bursa .. • - Bitlis 

Gerekçe : özel üretim bilgileri ve teknikleri, mamul formülleri ve diğer ticarî ve sinaî gizli
liği olan konular, gizliliğe riayet etmek ve bu hususta taahhüt vermek kaydıyla incelenmelidir. 
Aksi takdirde birçok şirketin özel hakkı olan bilgiler başka yerlere satılabilir, yolsuzluk kapıla
rı açılabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59'a 1 inci Ek sıralı Kanun Tasarısının madde 19'unun (c) fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"c) Müsteşarlığın bağlı olduğu bakanın talimatı üzerine Müsteşarlığın görev konuların
da etütler hazırlamak, incelemeler yaparak görüş bildirmek," 
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Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Gerekçe : Bu gibi çalışmaların kendiliğinden değil, siyasî otoritenin isteği üzerine yapıl
ması prensibi bu önerge ile getirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 59'a 1 inci Ek sıralı Kanun Tasarısının madde 19'unun (d) fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
"d) Özel kanunlarla ve Müsteşarlığın bağlı olduğu bakan tarafından verilen diğer ince

leme ve görevleri yapmak," 
Yusuf Bozkurt özal Hüseyin Aksoy Fevzi tşbaşaran 

Malatya Eskişehir İstanbul 
Şükrü Yürür Feridun Pehlivan Kâmran inan 

Ordu Bursa Bitlis 

Gerekçe: Teftiş Kurulunun bürokrat olan Müsteşara değil, siyasî otoriteyi temsil eden Ba
kana sorumlu olarak çalışması gereği bu düzeltici önerge tanzim edilmiştir. 

BAŞKAN — Değişiklik önergelerini şimdi de aykırılık derecelerine göre okutup, işleme 
koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 59'a 1 inci ek sıralı Kanun Tasarısının madde 19'unun başlangıç fıkra

sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
"Madde 19. —• Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu bakana doğrudan so

rumlu olarak çalışan Teftiş Kurulunun görevleri şunlardır :" 
Yusuf Bozkurt özal (Malatya) ve 

arkadaşları v 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Bakan önergeye katılıyor mu? , 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
Diğer Önergeyi okutuyorum : 

' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 59'1 inci ek sıralı Kanun Tasarısının madde 19'unun (a) fıkrasının 

sonundaki" ve soruşturma ile ilgili işlemleri defter ve belgeleri gizli de olsa incelemek" ifade
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
" ve soruşturma ile ilgili işlemleri defter ve belgeleri gizli de olsa gizlilik şartlarına riayet 
etmek kaydıyla incelemek" 

Yusuf Bozkurt özal (Malatya) ve 
arkadaşları 

Hüseyin Aksoy Fevzi tşbaşaran 
Eskişehir İstanbul 

Feridun Pehlivan Kâmran İnan 
Bursa Bitlis 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Efendim, dün 
biz vergileri açıklamıyoruz diye çok itham edildik Anavatan Grubu tarafından; ama, gene de, 
Sayın Özal'ın bu teklifine katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, önergeye katılıyor musunuz efendim? 

DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmaktadır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59'a I inci ek sıralı Kanun Tasarısının madde 19'unun (c) fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"c) Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanın talimatı üzerine Müsteşarlığın görev konuların
da etütler hazırlamak, incelemeler yaparak görüş bildirmek," 

, Yusuf Bozkurt özal (Malatya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan önergeye katılıyor mu efendim? 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN —- Komisyon ve Hükümet önergeye katılmaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 59'a 1 inci ek sıralı Kanun Tasarısının madde 19'unun (d) fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"d) Özel kanunlarla ve Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan tarafından verilen diğer inceleme 
ve görevleri yapmak," . * • 

Yusuf Bozkurt Özal (Malatya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN'— Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? • 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan önergeye katılıyor mu efendim? 
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DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) ~ Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
Değişiklik önergeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Maddeyi kabul buyurduğunuz önergelerdeki yeni şekliyle oylarınıza sunuyorum :KabuI 

edenler... Kabul etmeyenler... Madde değişik şekliyle kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum. 

MADDE 20. — 3274 sayılı Kanunun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Yurtdışı Teşkilatı 
Madde 25. — Müsteşarlığın yurtdışı teşkilatında Daimî Temsilci Yardımcısı, Başmüşavir, 

Müşavir, Müşavir Yardımcısı ve Ataşe unvanları ile kadro dereceleri ve kurulduğu yerler Ek-II 
sayılı cetvelde gösterilmiştir. Yurtdışı birimlerin ihdası, cetvelde kayıtlı unvan, derece, ve hangi 
dış temsilcilik nezdinde kurulacağı Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan tarafından tespit edilir. 
Yeni yurtdışı birimleri kurulması gerektiğinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, gruplar adına söz talebi bulunmaktadır. 
Şahısları adına, Sayın Yusuf Bozkurt özal ve Sayın Coşkun Kırca söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) ~ Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu madde, 

Müsteşarlığın yurt dışı teşkilatını, onun kadrolarını, nerelerde kurulacağını tarifeden bir madde 
olması bakımından, oldukça önemlidir. Bizim, bu maddeyle de ilgili olarak düzeltme önerge
lerimiz vardır; fakat, onlara geçmeden önce, bir önceki maddede, Sayın komisyonun, Sayın 
Bakanın ve Genel Kurulun, önergemiz istikametinde karar almaları konusunda şükranlarımı 
sunuyorum. Bir nebze de olsa, bu kanun tasarısının bu şekilde çıkmasına hizmetim geçmiş 
olması ve bu kadar konuşmuş olmamın, hiç olmazsa bir neticesini almak, bana büyük sevinç 
vermiştir. Burada da aynı şekilde anlatmaya çalışacağım. 

Yurt dışı kadroları, aslında, gereklidir. Bugün, sadece Dışişleri Bakanlığının kadrolarıyla, 
yurt dışında özel ihtisas isteyen meselelerin halli mümkün değildir; ama, dış politika bir bü
tündür. Dış politikada, biz, meseleleri bir yerden koordine etmek zorundayız. Hani, memle
kette serbest piyasa ekonomisi diyoruz ya; efendim, ademi merkeziyetçilik daha iyidir, merke
ziyetçi olmayalım diyoruz; ama, dış politikada biraz merkeziyetçi olma mecburiyeti vardır. Orada, 
bütün hesapların, bir yerde oturulup düşünülmesi gerekir. İcabında bazı ülkelerde ekonomik 
yönden avantajımız olsa bile, siyasî yönden sakıncalar bulunduğu için, yapamayacağımız işler 
vardır. Bu bakımdan, bu işin baş sorumlusu olan Dışişleri Bakanlığını, bu temaslarda etkisiz 
hale getirecek bütün maddelerde ben rahatsız olurum. Sadece benim rahatsız olmam mühim 
değil, hepimizin rahatsız olması lazım; çünkü, esas koordinatör bakanlık Dışişleri bakanlığı
dır; ama, şunu da demek istemiyorum: Efendim, Dışişleri Bakanlığı hiç kimseye bir iş yaptır
masın. Bu da yanlıştır. Yani, burada esas olan, Dışişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde bu 
hizmetler yürütülebilir. 

Esas itibariyle, bu koordinasyon tam sağlanamadığı için, bazı kanunlarımızda, bazı ku
ruluşlara belirli yetkiler verildiği için -ben bunu yaşadım. Çoğu zaman dışarıda da olmuştur-
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Planlamanın, daha çok da Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının elemanlarıyla Dışişleri ele
manları arasında fevkalade ciddi ihtilaflar çıkmıştır ve bunlar o kadar ileri gitmişlerdir ki, ba
zen, bu personelin geri çekilmesi büyükelçiler tarafından talep edilmiştir; kavgalar olmuştur, 
yumruklaşmalar olmuştur; bunları yaşadık. Bunların olmaması için, kanunlarımızın bu vazi
feleri iyi tarif etmesi lazım. Her iki tarafa birden yetki verirseniz, bende yetki var sende yetki 
var meselesinden dolayı kavga çıkar. Esas koordinasyon yetkisinin Dışişleri Bakanlığında ol
ması lazım kanaati bende vardır; ama ihtisas isteyen meselelerde, görüşmelere oturulduğunda, 
yetki öbür tarafa geçer. Yani, işin müzakeresi sırasında, konu, Hazinedeki dış ticaret uzmanı
nın konusuysa, o, onu yürütür, ilgili bakanlıktan gelen insanlar yürütür; ancak, işin koordi
nasyonunu, sekreteryasını, düzenlemesini de Dışişleri Bakanlığı yapmak durumundadır. Aksi 
takdirde, mesele problemler içerisine girer. 

Bizim, burada, işte bu şekilde birkaç konumuz var. Bir tanesi, gene israf meselesine geli
yor. Burada, II sayılı cetvel var; bu cetvelle, dışarıda çok büyük bir teşkilat kuruluyor; zanne
diyorum 209 adet veya 250 adet, tam olarak bilmiyorum ama... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — 256'dan 205'e iniyor. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ben, bu sayının aşağı çekilmesi için bir önerge 

verdim; bu önerge kabul edilmeyip, başka bir önerge kabul edilebilir. Sayı aşağı çekilir sayı 
nekadar aşağı çekilirse memleketin bütçesi de o kadar tasarruf eder. 

Şunu da açıkça ifade edeyim ki, her ne kadar dışarıya giden elemanlar, dışarıda eğitim 
görüyorlar, bu işten faydalanıyorlarsa da, eğer biz bunları orada çalıştırıp, memlekete faydalı 
hizmetler yaptıramıyorsak, bu kayıptır, çok masraflı bir eğitim olur. Bu bakımdan, benim söy
lemek istediğim şudur : Bu kadroları daha dar tutalım; insanları belki daha hızlı değiştirebili
riz, herkes gidip gelebilir ve burada da kanaatimse, işi büyütmekten ziyade kalitesini artırmak 
önemlidir. 

Söyleyeceklerim bu kadar. Sayın Genel Kurula saygılarımı arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özal. 
Sayın Coşkun Kırca; buyurun. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ayhan, şahsınız adına mı, Grubunuz adına mı? 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Şahsım adına da olabilir, Grubum adına da olabilir. 
BAŞKAN — Şahsınız adına olamaz; çünkü şahsı adına son konuşmayı Sayın Kırca yapacak. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Grubum adına... 
BAŞKAN — Grup adına talep ediyorsunuz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yetki belgesi var mı? 
BAŞKAN — Var efendim; önce onu sorduk, bilahara iradesini aldık. 
Buyurun Sayın Kırca. 
COŞKUN KIRCA (istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu maddede evvela 

bir kadro sayısı meselesi var. Bu kadro sayısı meselesi üzerinde, aslında Meclisimizde sağlıklı 
bir tepki mevcuttur; gereksiz kadroya, gerçekten, miUetvekillerimiz itibar etmiyorlar. Bununla 
beraber, şunu da belirtmem gerekir ki, Sayın Bakanın ve Müsteşarın bana verdikleri izahattan 
sonra, ben bu konuda tatmin oldum. Bu kadroların hepsinin kullanılması zaten söz konusu 
değildir; yalnız, kendilerinden rica ediyorum, bu konuda Meclis Genel kurulunu da gereğince 
tatmin edici izahatta bulunsunlar. 
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Bu maddede önerge falan vermiyorum, zaten "battı balık yan gider" gibi bir zihniyetin 
içindeyim; ama, bazı noktalara değinmek mecburiyetini hissediyorum. 

Bakınız, "... Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan tarafından tespit edilir..." deniyor. Ne 
tespit edilir; hangi dış temsilcilik nezdinde kurulacağı... Türk Devletinin ananelerinden biri 
de, Türkiye Cumhuriyetini içeride veya dışarıda temsil eden görevliler nezdinde, diğer bakan
lıkların görevlilerininçalışacağıdır. Bütün bakanlıkların müdürlükleri, valinin emrindedir. Bunun 
gibi, diğer bakanlıkların görevlileri de büyükelçinin veya daimî temsilcinin emrinde olurlar; 
başkonsolosluk, konsolosluk nezdindeyse, onun emrinde olurlar; bu böyledir. 

Şimdi, hemen belirteyim ki, bu maddede bu prensibi ihlal eden bir nokta yok; bunların 
nasıl görev yapacakları da belirlenmiştir Türk mevzuatında; o noktalara da aykırı bir husus 
yok. Yalnız, dış münasebet bir bütündür. Genelkurumay Başkanlığı, "falanca yere askerî ataşe 
tayin edilmesi hakkında mütalaanız nedir?" diye, Dışişleri Bakanlığına sorar da, Hazine ve 
dış Ticaret Müsteşarlığı sormaz. Yani, birisi diğerinden daha az mı ehemmiyetlidir? Eğer, sor
mak, ehemmiyet derecesini gösteriyorsa, sormamak, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve ona 
bakan Bakan açısından, kendi işlerinin daha ehemmiyetsiz olduğu yolunda anlaşılmış demek
tir; böyle değildir; ama, müsaade buyursunlar da, bir yerde müşavirlik açıyoruz, en aşağısın
dan "yeriniz var mı?" diye sorulur. Ben bunları yaşamış bir insanım. Bir de bakarsınız, karşı
mıza bir Maliye müşaviri -eskiden ismi bu idi- çıkagelir, oturtacak yer bulamazsınız, hatta, 
koruyacak eleman bulamazsınız. Bir dış temsilciliğin başı, sadece nezdinde bulunduğu devlet
le münasebetlerin kapsamını idare ve koordine etmekle görevli değildir. Mesela; orada görev 
yapan memurları korumak gibi birtakım idarî işlerin de mesuliyetini taşır. Bunlar hiç sorulma
dan tayinlerin yapıldığını çok görmüşümdür. 

Sorsak ne olur arkadaşlar? Yani, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde çılışan insanlar, kendi 
kendilerini, birbirleriyle işlerini koordine etmekten, birbirleriyle anlaşabilmekten; bu kabili
yetten mahrum mu sayıyorlar da sormuyorlar? Yani, herkes koordinasyon içinde çalışacak da, 
bu Müsteşarlık mı_koordinasyon içinde çalışamayacak kadar kendi takdirinden tek başına emin 
olacak? Koordinasyon, çağdaş bir devletin vasfıdır. Koordinasyonsuz hiçbir iş yürütülemez. 
"Efendim, bizim teklif ettiklerimizi Dışişleri Bakanlığı kabul etmiyor..." Etmemiş olabilir, haksız 
da olabilir; ama, modern parlamenter memleketler, böyle ihtilâfları halledecek mercii zaten 
anayasalarında belli etmiş, bizim anayasamız da belli ediyor. Kimdir o; Başbakan. 

Şurada Maliye Başmüşavirliği kadrosu açmak istiyoruz; buna Dışişleri Bakanlığı muhale
fet etmiş... Olabilir. Tekrar ediyorum, haksız da olabilir; ama, bunun için, Dışişleri Bakanlığı
nın fevkalade hayatî tahsisatını falan kesmeye gerek yok. Başbakana gidersiniz ve "biz böyle 
düşünüyoruz, bu münasebetsiz Hariciyeciler böyle düşünüyor; lütfen bu işi hallet" dersiniz. 
Başbakanlar bunun için vardır. Başbakanların görevlerinden biri de koordinasyonu gerçekleş
tirmektir. Şimdi siz burada koordinasyonun dışına çıkıyorsunuz, keyfe ma yeşâ, fermanferma 
bir müsteşarlık haline geliyorsunuz!.. Buna hakkınız yok. Dışişleri Bakanlığıyla anlaşmayabi
lirsiniz. Ben* çoğu zaman -çok iyi bilirsiniz Sayın Müsteşar- kendi bakanlığımın takdirlerine 
karşı çıkmış ve sizinkilerin yanında yer almışımdır; ama, bu gibi haller, anayasada halledıci 
merci gösterildiği vakit, o mercie götürülür; keyfe mâ yeşâ, fermanferma, "bildiğimi okurum" 
durumuna gelinmez. 

— 466 — 



T.B.M.M. B : 13 8 . 1 0 . 1 9 9 2 0 : 5 

Ben, takrir falan vermiyorum; bunu düzeltmeyi kendi uygar anlaşıylarından bekliyorum. 
Bunun için bakanlar kurulu kararnamesine falan da gerek yoktur. Anayasamızın gösterdiği 
basit usulleri kullanacak kadar uygarlığa kavuşmuş olduğumuzu lütfen kanıtlayalım ve bizzat 
Sayın Bakan ve Muhterem Komisyon bunu tadil etsin; hiç değilse desin ki, "Dışişleri Bakanı
nın muvafakati üzerine -ilave etsinler, hiç gerek yok; ama, Anayasayı tekrar etsinler- eğer anla
şamazlarsa, Başbakanın kararı geçerli olur." Üstelik, unutmayalım ki, bu Müsteşarlık, aslında 
Başbakanlığa bağlıdır. 

Bu kadrolar, dış kadrolar diye gösterilmiş. Bu da, idareyi bağlayan bir yanlışlık. Hep alı
şılmış olduğu için, bu büyük alışkanlığı bir takrirle değiştirmek cüretini göstermeyeceğim, ge
rek yok. îç ve dış kadrolarınızı beraber gösteriniz. Böylece daha fazla elastikiyete sahip olursu
nuz. Hangisini içeride veya dışarıda kullanacağınızı takdir yetkisini kendinize bırakınız. Dışiş
leri Bakanlığında bu böyledir, bütün dış teşkilatta da bunun böyle olması gerekir. Şimdi siz, 
burada kendi kendinizi tahdit ediyorsunuz; yapmayınız bunu. Bu, devlet idaresinde doğru bir 
şey değildir. 

Şimdi bakınız; bîr tarafta Hazine, bir tarafta Dış Ticaret... Göndereceğiniz başmüşavir 
hangisini bilecek, hangi konuda mütehassıs? Her ne kadar, biz, Hazine ile Dış Ticareti birbiri
nin içine sokacak kadar, ayrı ihtisasları gerektirmeyen bir iş saymak yolunda bir adım atmış 
isek de, Dış Ticaretin ihtisas meseleleriyle, dış malî münasebetlerin ihtisas meseleleri birbirin
den çok ayrı şeylerdir. Bu meseleyi nasıl halledeceksiniz? Halledemeyeceğiniz için takdir ver
miyorum; çünkü, ikisini bir araya getirmek yanlıştır zaten. 

Şimdi, Türkiye'de, dışarıda müşavirlik ve ataşelik kurma furyası, bir veba gibi bakanlık
larımıza yayılmaktadır. Geçenlerde, burada, Spor Bakanlığı için dış teşkilat kurduk arkadaş
lar. Ne yapacak bu zavatı kiram? Gol nasıl atılır, ofsayta nasıl karar verilir; dışarıya gidip bun
ları mı görecek? Ayıptır, ayıptır!.. Burada böyle bir ayıp yoktur; ama, bunu şunun için söylü
yorum : Diğer bakanlıklara ait dış teşkilat meselesi, rasyonel bir şekilde ve bir bütün halinde 
ele alınmak gerekir. 

Sevgili Tanır darılmasınlar; Orman Bakanlığı için de dış teşkilat kurduk. Eskiden, bu işle
ri, belirli yerlerde bulunabilecek ve dörtlü kararnameyle, yani Dışişleri, Bakanlığının da muva-
fakatıyla, kendileri için ayrılmış; ama Dışişleri Bakanlığı kadroları içinde bulunan özel kadro
lardan tayin edilen elemanlar yapardı ve bu kadrolara, orman, önemli ise ormandan, tarım 
önemli ise tarımdan tayinler yapılırdı. 

Şimdi, enflasyonu durduracağız diye devlet gelirlerini kısmayı şiar edinmiş bir hükümetin 
tutarhlığıyla da bunları bağdaştırmak mümkün değildir. Bu kadar dış teşkilat falan olmaz. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sizin alkışlamanız için bunu söylemiyorum, kendi vicdanım açısından söylüyorum. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Alkışımız cemile değil. 

EDtP SAFDER GAYDALI (Bitlis) — Doğru söylediğiniz için alkışlıyoruz. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Ayrıca, alkışlarınıza çok teşekkür ediyorum. 

Şimdi, bunları yeni baştan ele almak lazımdır. Bakınız, İngiltere'de bir kaide vardır : Dı
şişleri Bakanlığı dışındaki bütün bakanlıklara ait dış kadrolar, Dışişleri Bakanlığının özel kad
roları olarak tespit edilmiştir, Dışişleri Bakanlığı, bunları kendi memurları için kullanamazlar, 

— 467 — 



T.B.M.M. B : 13 8 '. 10 . 1992 0 : 5 

diğer bakanlıkların talebi üzerine kullanırlar. Dediğim gibi, ihtilaf çıkarsa, Başbakan meseleyi 
halleder. Bizim de buraya gitmemiz lazımdır, yoksa -rica ederim- bunun en ufak bir izahı yoktur. 

Başka bir konu daha var : Bir zamanlar, Maliye müşavirleri vardı; peki onlar ne olacak? 
Adı şimdi Maliye ve Gümrük Bakanlığı oldu. Gümrüğün oraya bağlanması çok doğru ve bazı 
belirli yerlerde -Cenevre daimî Temsilciliği gibi- gerçekten gümrük işlerinde uzman kişilere de 
ihtiyaç var. Eskiden bütün bunlar birleşik Maliye Bakanlığındaydı. Şimdi Maliye Bakanlığın
dan bir kısmını ayırdığımıza göre, bu maliye müfettişleri hâlâ kadrolarını muhafaza ediyorlar 
mı, duruyorlar mı, duruyorlarsa ne iş yapıyorlar? Bunların ne iş yaptıklarını çok merak ediyo
rum ve bu konuda aydınlık içinde değilim, Hükümet tarafından izahat talep ediyorum. 

Diğer bir konu : Yine birtakım ufak tefek başka hatalar görüyorum. Şurada bir liste var. 
Bu liste neye yarıyor, ben anlayamadım. Yani, kadrolar elinizde, yeri tespit etmek yetkisi de 
elinizde. Bir de hüküm senelerce önce, 1961 yılında büyükelçiliklerin dışında, malî ve ekono
mik elçilikler kurulması için talepte bulunduğunu hatırlarım; o zaman, o devletler, bunu istih
za ile raddetmişlerdi. Şimdi, bunu yapamayacağınıza göre, şu listenin içinde Jonhannesburg'-

' un ne işi var? Benim bildiğim kadarıyla, Güney Afrika Cumhuriyetiyle Türkiye'nin ne diplo
matik münasebeti vardır ne de konsolosluk münasebeti vardır; bu devletle, diplomatik veya 
konsolosluk münasebeti tesis edilip edilmeyeceğine de -Yüce Meclis beni affetsin- Meclis yetki
li değildir, Bakanlar Kurulu yetkilidir; ama, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı hiç yetkili değildir. 

Onun için, bu büyük bir yanlışlıktır ve bu listenin tasarıda kalması hatası işlenirse, Jo-
hannesburg lafının burada bulunması, sanki Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığıyla ilgili ba
kan, diplamatik ve konsolosluk temsilciliği bulunmayan yerde bile bu teşkilatı kuracakmış gibi 
bir mana çıkar. Böyle şey olmaz! Zaten, kuramazsınız; çünkü, o devlet, onu reddeder; evvela 
diplomatik ilişki kurmak ister. 

Türkiye'nin kanunları, böyle saçmalıklara layık değildir. 
O kadar vahim olmayan; ama, hiç değilse tashihi gereken bir yanlışlık daha var : Burada, 

"New York" diye bir laf geçiyor. New York'ta, eskiden Maliye Bakanlığının, şimdi muhteme
len bu müsteşarlığın iki ayrı temsilcisi vardır. Bir tanesi, Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi 
nezdinde yardımcıdır, fazla bir işi yoktur, bence gereği de yoktur; o sırada birisini gönderirsi
niz, o işe bakar. Yaptığı tek iş, bütçe copyditine gitmektir, başka işi de yoktur. Aslında hiç ge
rekmez; ama, ayrıdır. Bir de, New York var. Üstelik şimdi konuştuğumuz maddede deniyor 
ki, "Yeni yurt dışı birimleri kurulması gerektiğinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır." O za
man zaten bu listeyle bağlı değilsiniz. Niye bu listeyi koyuyorsunuz? Bu liste rteye yarıyor? Bil
gi vermek için koyuyorsanız, "bilgi verdik" deyip o listeyi lütfen çıkarın; çünkü, kanunlarda, 
kanunî sonucu olmayacak anlamsız hükümler yer almaz, alamaz. Benim gördüğüm kadarıyla, 
bunların dışında biri kurmak imkânı da kanunla elinizde olduğuna göre, bu liste tamamen 
anlamsız, yersiz ve lüzumsuz kalıyor. Bir kere bunu buradan çıkarın. 

Ayrıca, bu listede çok vahim bazı yanlışlıklar var. Benim bildiğim kadarıyla, zaten, diplo
matik temsilcilik olmayan, yahut konsolosluk temsilciliği olmayan bir yerde onun nezdinde 
böyle bir teşkilat kuramazsınız; hem kanuna uygun olmayacaktır hem de zaten bunu, o devlet 
kabul etmez. Bir zamanlar Maliye Bakanlığına kadar yükselmiş pek sayın bir Hazine Genel 
Müdürünün Ticaret Müşavirliği var. New York Ticaret Müşavirliğinin, adı New York Ticaret 
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Müşavirliğidir; fakat, New York daimî temsilcisine bağlı değildir, Washington Büyükelçisine 
bağlıdır. Burada "New York" demekle, hangisini kastettiğiniz dahi anlaşılmıyor. 

Eğer, illa bu listeyi burada muhafaza etmek hatasını işleyecekseniz, bu noktaları, hiç de
ğilse, burada belirtmenizi rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırca. 
Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, sayın hatibin süresi 5 dakika olduğu halde, hepini

zin ilgiyle ve zannediyorum istifadeyle dinlediğinizi, hiç bana zaman uyarısı yapmamış olma
nızdan çıkarak, 17 dakika konuştuğunu; bu işin, partiyle, grupla, Başkanın keyfiliğiyle alakası 
olmadığım arz ediyorum. (DYP sıralarından gürültüler) 

Efendim, şimdi, niçin bu hoşgörüyü gösteriyoruz; tecrübe var, birikim var, muhteva var, 
üslup var, nezaket var... Böyle bir konuşma kesilir mi?.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, Refah Partisi Grubu adına... 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, hakkınız var; ama, grup adına söz istendi. Tercihiniz, dinle

dikten sonra mıdır, yoksa, hemen mi konuşmak istiyorsunuz. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul)" — Hemen konuşmak istiyorum Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇİLLER (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli Meclisimi

zin üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Kısa bir bilgi vermeyi gerekli gördüm. Şöyle ki, bugün elimizde olan tasarıda Hazinemi

zin kadroları, -halihazırda 247 iken 205'e indirilmektedir. Şu anda, bizim tercihimizle bir indi
rimin yapıldığını; çünkü, bu kadar kadronun gerekli olmadığını gördüğümüzü ifade etmek 
isterim. 

Bugün, Hazinemizin, 500 tane uzman kadrosu vardır. Bunun, 120 tanesi yurt dışında gö
revlidir. 500 uzmanın, 120'sinden daha fazlasının yurt dışına yollanmasında zorluklar vardır. 
Bizim isteğimiz ve Dışişlerinin de arzusu üzerine, bu iki Bakanlık, teknik düzeyde toplanıp, 
yurt dışı kadrolarının 146'nın ötesinde kullanılmaması kararını almışlardır. Ancak, bundan 
sonra yine, bir 13 kadronun daha değişik yerlerde mutlaka olması gereği; Dışişleri Bakanlığın
ca bize teklif edilmiş ve kısıtlı kadrolarımıza rağmen bunu nasıl yapacağımız konusu gündeme 
gelmiştir. 

Dolayısıyla, birinci olarak ifade etmek istediğimiz husus, bugünkü sayının, bu getirilen 
kanun tasarısıyla 246'dan 205'e düşürüldüğü ve daha sonra, Dışişleriyle kaldığımız mutabakat 
çerçevesinde, bunun 146'sınm kullanılacağı, yine onların isteği üzerine bir 13 kadronun daha, 
aramızdaki prensip ve ilke düzeyinde kullanılması karara bağlanmıştır. 

Ekteki listeye gelince : Elimizdeki kanun taslağındaki ek liste, Dışişleri Bakanlığımızca ve 
Bakanın kendi imzasıyla -Johannesburg dahil olmak üzere-yazılı olarak bize yollanan istek üzere, 
onların gördükleri gerek üzerine, buraya alınmış ve Hazinece bu isteğe cevap verilmek isten
miştir. Bunu da bilgilerinize arz ediyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; haftalardan beri müzakeresi devam eden bu tasarının bir an önce kanunlaşmsı bizim de 
arzumuzdur; ancak, sözü uzatmak için huzurlarınıza gelmedim, sadece bir noktayı dikkatleri
nize arz etmek istiyorum. 

Muhterem Bakanımız, "kadrolarımız 247'den 205'e düştü" dediler; bu tasarruf anlayışı 
için teşekkür ederiz. Ancak, ben, yine kadrolarda fazlalık görüyorum. 

Bakın değerli arkadaşlar, burada, 22 nci sayfada Müsteşarlığın yurt dışı teşkilatlarının yerleri 
sayılmış. Sadece Almanya'da; Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Leipzig, Münih, 
Nürnberg, Stutgart, Bonn, Berlin olmak üzere on yerde teşkilat var. Müsaade buyurun... Mem
leketin imkânları bu kadar geniş değildir. Bu kadrolara baktığınız zaman, ayda en az 1 milyon 
dolar, maaş olarak ödeyeceksiniz demektir. Yollukları, büro masrafları ve kiralar gibi diğer 
giderler ayrı bir mesele. 

Bu kadar kadro niye oluyor? Değerli milletvekili ve geçmişte kıymetli bir Hariciye mensu
bu arkadaşımız Sayın Kırca'nın ifadelerine katılıyorum. Spor Bakanlığı da dışanda teşkilat istiyor. 

Yakında belki aile bakanlığı isteyecek, insan hakları bakanlığı kurulduğu zaman isteye
cek, bütün bakanlıklar isteyecek. Niye dışarıda teşkilat istiyor derseniz, tabiî, istemenin satıh
taki gerekçesi, Avrupa'daki gelişmeleri daha yakından takip edelim, Türkiye'ye aktaralım dü
şüncesidir. 

Beyler, yüzelli seneden beri takip ediyoruz, nereden nereye geldik. Buyurun da Türkiye'
deki işleri iyi yapalım. Faks var, bilgi var, her türlü haberleşme cihazı var. Bu kadar geniş dış 
kadroları: besleme ve ayakta tutma, Türkiye'nin gücünü aşan bir meseledir. Her bakanlığın 
dışarıda teşkilatlanması başlı başına israftır; ama, bunlar neden oluyor derseniz, şundandır; 
Size bir olayı anlatayım : Yusuf Ziya Ortaç, hatıralarında, "Ömer Seyfettin'e sordum : Üstat, 
hikâyelerinde diyaloglar hep birer ikişer kelimelik satırlar halinde devam ediyor, niye bu kadar 
uzatıyorsun? deyince, Ne yapalım, Hakkı Tarık, bana hikâye başına para vermiyor -Gazetenin 
0 zamanki Yazı işleri Müdürü- Sayfa başına ücret ödediği için hikâyeleri uzun tutuyorum dedi" 
diye bir espri yapar. 

Her bakanlıktaki değerli bürokratlarımızın, dışarıda daha geniş kadro istemelerinin altın
da bir diğer gerekçe de var -onu tabiî, haklı olarak söyleyemezler, biz söyleyelim- dışarıda veri
len dolgun maaştır. Dışişleri Bakanlığımız mensuplarının ve diğer bakanlık mensuplarının du
rumu da budur. Türkiye'de memurlar geçim sıkıntısı içindedir. Memurlar için geçim sıkıntıla
rını gidermek amacıyla dışarıya gitmek, dışarıda çalışmak, imkânlarını genişletmek bakımın
dan aranan bir husustur. Tabiî, Türkiye'de, işçimize, 900 bin lira asgarî ücretten maaş vererek 
çalışma şartları temin ediyoruz. Almanya'da çöpçülük yapan da 2 bin mark alıyor. Memuru-
muzunda hali budur. Onun için, meselelere daha köklü çözüm getirmek lazımdır. 

Diğer bakanlıklarda olduğu gibi, bu kadrolar burada da fazladır. Asıl olan, bunları daha 
küçültmek, tasarrrufa gitmektir; ama, maalesef, kamu yönetiminde bunu görmüyoruz. 1980'de 
1 milyon 200 bin olan memur sayısı, 1990'da 1 milyon 600 küsur bindir; bugün belki 1 milyon 
800 bine de ulaşmıştır. Zira, her gelen iktidar kendi seçmenlerine ve teşkilatına şirin görünmek 
ve baskıları azaltmak için, kamu kuruluşlarını istihdam yeri olarak benimsemekte ve tabiî, ne
ticede de bütçenin yüzde 50'si ya da yüzde 60'ı maaş ödemelerine gitmekte. Büyük bir kısmı da 
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faize gittiği için, yatırımlara da, sağlığa da, eğitime de para kalmamaktadır. Bugün, Ankara 
gibi bir yerde, ortaöğretimde 100 kişi bir sınıfta okumaktadır, tşte, memleketin manzarası budur... 

Türkiye'de, daha az memurla çalışarak, bu değerli bürokrat kardeşlerimize daha yüksek 
ücret verelim. Türkiye, çalışan memurun memnun çalıştığı bir ülke haline gelsin; israf etmeye
lim, israftan kaçalım. 

Dikkatinize arz etmek istediğim hususlar bunlardır. Bunun da temel bir hükümet politi
kası olarak benimsenmesi gerekir. Hükümetlerin, bakanlıkların iç ve dış kadrolarını alabildi
ğine şişirmesi, bugün âdeta bir Parkinson hastalığı gibi, kamu yönetimini ayakta duramaz ha
le getirmiştir ki, bu durum, Türkiye'yi bir noktada yıkıma götürür. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye bulunmamaktadır. 
Maddeyle ilgili değişiklik önergeleri verilmiştir; veriliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan sıra sayısı 59 a 1 inci Ek Kanun Tasarısının madde 20'de, madde 25'in 
metninde bulunan "Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan" ifadesinin, aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

"... Bakanlar Kurulu" 

Yusuf Bozkurt özal İsmail Sefa Giray Hüsamettin örüç 
Malatya . İstanbul Bursa 

Kâmran tnan Gürhan Çelebican 
Bitlis İstanbul 

Gerekçe : Yurt dışı teşkilatların hangi dış temsilciliğe bağlı olarak kurulması, en azından 
Dışişleri Bakanının da dahil olduğu bir heyetçe tespit edilmelidir. En doğrusu, Bakanlar Kuru
lunca tespit edilmesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan sıra sayılı 59'a 1 inci ek Kanun Tasarısının madde 20'de madde 25'in 
son cümlesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Yusuf Bozkurt özal Kâmran İnan Avni Akyol 
Malatya Bitlis Bolu 

Hüsamettin örüç Salih Kapusuz Halit Dumankaya 
Bursa Kayseri İstanbul 

Gerekçe : Bir kamu kuruluşun mevzuat dışı yurt dışı teşkilatı kurması mümkün olmadığı 
için bu cümle gereksizdir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan sıra sayılı 59'a 1 inci ek Kanun Tasarısının madde 20'de madde 25'in 
sonuna aşağıdaki cümlenin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 
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"Yurt dışı teşkilatı, faaliyet gösterilen yerdeki büyükelçilik koordinasyonunda görev yapar." 

Yusuf Bozkurt Özal Kâmran tnan Hüsamettin örüç 
Malatya Bitlis Bursa 

Avni Âkyol Ülkü Güney 
Bolu Bayburt 

Gerekçe : Dış ülkelerde kuruluşların büyükelçilik koordinasyonunda ahenkli bir şekilde 
çalışmasını sağlamak amacıyla önerge verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan sıra sayılı 59'a 1 inci Ek Kanun Tasarısının madde 20 ile ilgili Ek-II 

sayılı cetvelin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"EK-II SAYILI CETVEL 
Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Yurtdışı Teşkilatı 

Sınıfı Unvanı Kadro Derecesi Serbest Kadro 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

Daimi Temsilci Yardımcısı 
Ekonomi ve Ticaret Başmüşaviri 
Ekonomi ve Ticaret Müşaviri 
Ekonomi ve Ticaret Müşaviri 
Ekonomi ve Ticaret Müşaviri 
Ekonomi ve Ticaret Müşavir Yardımcısı 
Ekonomi ve Ticaret Müşavir Yardımcısı 
Ekonomi ve Ticaret Yardımcısı • 

TOPLAM r 

Yusuf Bozkurt Özal İsmail Safa Giray 
• Malatya İstanbul 

Avni Akyol Halit Dumankaya 
Bolu İstanbul 

1 
1 
2 
3 

•. 4 • 

5 
6 • 

7 

3 
25 
18 
23 

_2Ö 
20 
2,3 

5 

139 

Kâmran İnan 
Bitlis 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

GEREKÇE 

Yurt dışı kadrolarmdaki aşırı şişkinliği azaltmak, tasarruf sağlamak için önerge verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevli Hakkında Ka

nunda değişiklik yapılmasına ilişkin ICanun Tasarısının 20 nci maddesiyle değiştirilen 3274 sa
yılı Kanunun 25 inci maddesine atıfta bulunan Ek-II sayılı cetvelin ilişikte yer aldığı şekilde 
yeniden düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

B. Sami Daçe 
Adana 

Turhan Tayan 
Bursa 

Aydın Güven Gürkan 
İçel 

Mehmet Özkan 
İzmir 

Güneş Müftttoğlu 
Zonguldak 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 
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GEREKÇE 

Söz konusu cetvelin yurt dışı kadro unvanları arasında yeknesaklık sağlamak amacıyla 
yeniden düzenlenmesi cihetine gidilmiştir. 

EK-II SAYILI CETVEL 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Yurt Dışı Teşkilatı 

Kadro Serbest 
Sınıfı Unvanı Derecesi Kadro adedi 

G.t.H. Daimi Temsilci Yardımcısı 
G.t.H. Ekonomi ve Ticaret Başmüşaviri 
G.İ.H. Ekonomi ve Ticaret Müşaviri veya Ekonomi ve Ticaret 

Ataşesi 
G.İ.H. Ekonomi ve Ticaret Müşaviri veya Ekonomi ve Ticaret 

Ataşesi 
G.İ.H. Ekonomi ve Ticaret Müşaviri veya Ekonomi ve Ticaret 

Ataşesi 
G.İ.H. Ekonomi ve Ticarî Müşavir Yardımmcısı veya Ekonomi 

ve Ticaret Ataşe Yardımcısı 
G.İ.H. Ekonomi ve Ticaret Müşavir Yardımcısı veya Ekonomi 

ve Ticaret Ataşe Yardımcısı 
G.İ.H. Ekonomi ve Ticaret Müşavir Yardımcısı veya Ekonomi 

ve Ticaret Ataşe Yardımcısı 
" TOPLAM 

Müsteşarlığın, BM, OECD, AT ve BM Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilcilik
lerinde, Daimi Temsilci Yardımcısı, Daimi Temsilcilikler ile, Abu-Dhabi, Amman, Atina, Bah
reyn, Bağdat, Beîgrad, Bern, Beyrut, Bonn, Brüksel, Budapeşte, Bükreş, Cezayir, Dublin, Hel
sinki, Kahire, Kopenhag, Kuaîa-Lumpur, Kuveyt, Lagos, Lahey, Lefkoşe, Lizbon, Londra, Mad
rid, Moskova, Oslo, Ottowa, Paris, Pekin, Prag, Rabat, Riyad, Roma, Sevi, Singapur, Sofya, 
Stockholm, Tahran, Tokyo, Trablus, Tunus, Varşova, Washington, Viyana, Yeni Delhi, Şam, 
Baku, Alma Ata, Kiev, Berlin, Cidde, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Hong Kong, 
Johannesburg, Karaçi, Laipzig, Milano, Münih, New York, Nürnberg, Sidney, Stutgart, Aşka-
bad, Bişkek, Duşanbe ve Taşkent'te Büyükelçilik, Başkonsolosluk ve konsolosluklar nezdinde 
bu cetvelde kayıtlı unvanlarda kadro bulundurmak suretiyle yurt dışı teşkilatı kurulur. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, değişiklik önergelerini şimdi de aykırılık derecesine gö
re okutup, işleme koyacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan sıra sayılı 59'a 1 inci Ek Kanun Tasarısının madde 20'de, madde 25'in 

son cümlesinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
• • - • - • Yusuf Bozkurt Özal (Malatya) ve 

arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılıyor. 
Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI TANSU ÇÎLLER (istanbul) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Karar yetersayısı istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Komisyon önergeye katılmakta, Hükümet katılma

maktadır. . 
önergeyi kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı aranacaktır. 
YUSUF. BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, Önergeye komisyon katılmıştı, 

oylamaya tekrar katılamazlar. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, şu anda iki değerli arkadaşımız daha, Sayın ismet At-

tila ile Sayın Cafer Sadık Keseroğlu Beyefendiler de iltihak ettiği halde, maalesef, karar yeter 
sayısı... 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Yeniden sayın Sayın Başkan, yanlış saydınız. 
' s 

BAŞKAN —• Efendim, Başkan, Değerli Divan Üyesi arkadaşlarının sayım sonucunu al
dıktan ve kendisi de kanaatiyle karşılaştırdıktan sonra neticeyi Genel Kurula arz eder. 

Mâalesef, karar yetersayısı bulunmamaktadır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yanlış saydınız! (DYP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, karar yetersayısı bulunmamaktadır, iki değerli arka

daşım burada. Yani, sündürmeyle filan olmaz bu. 
Değerli arkadaşlarım, bugünkü Birleşimin ikinci Oturumunun başlangıcında... 
ABDULKERtM ZtLAN (Batman) — Sayın Başkan, oturumu kapatmadan önce... 
BAŞKAN — Evet efendim, arz edeyim. 
Bugünkü ikinci Oturumun başlangıcında, yoklama esnasında, tarafımdan kullanılmış bu

lunan, "konserve"' kelimesi, bir tesadüf-eseri olarak, tutanakta, Batman Milletvekili Sayın 
Abdulkerim Zilan'ın ismi karşısına denk gelmiş... 

ENDER KARAGÜL (Uşak) — Siz neyi kastettiniz? 
BAŞKAN — Efendim, eğer, sıhhatiniz müsaitse ve lütfeder tamamlamama imkân verirse

niz, hiç uzatmadan, karıştırmadan, örnek olacak bir açıklamayı zabıtlara kazandırmak is
tiyorum. 

Sayın Abdulkerim Zilan, Parlamentomuzun, hepinizin tanıdığı ve bildiği gibi, bütün ça
lışmaları esnasında, içtüzük kurallarına özenle, özellikle riayet eden örnek ve başarılı bir arka
daşımızdır. Bugünkü yoklamada da Sayın Zilan'ın tamamen İçtüzük kurallarına uygun bu
lunduğunu tespit etmiştik. Ancak, bir sayın üyenin müracaatı üzerine, 20'nin üzerinde sayın 
milletvekilinin gönderdiği pusulaları araştırırken, benim bilinçli olarak; ama, dolaylı dolaysız, 
uzak yakın, Sayın Zilan'la hiçbir ilgisi olmayan, onu kastetmediğim, onu hedeflemediğim "kon
serve pusula" deyimi ve bir milletvekilinin, "Bu ne demek?" sorusu üzerine yaptığım açıkla
ma, bir yanlış anlamaya meydan verilmemesi düşüncesiyle huzurunuzda tavzih ediyorum ki, 
Batman'ın Değerli Milletvekili Sayın Zilan'la ilgili değildir. 
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ABDULKERtM ZlLAN (Batman) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bugün yaptığımız beş oturumdaki muhtelif yoklama

lardan anlaşıldığı veçhile, şimdi yeniden ara verip, karar yetersayısının temini yolunda arka
daşlarımızı toparlamaya çalışsak dahi gerekli çoğunluğun bulunacağı kanaatinde olmadığım
dan, 8/19, 8/20, 8/21 esas numaralı genel görüşmeyi yapmak, Meclis araştırması ve genel gö
rüşme önergelerini görüşmek için, 13 Ekim 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.44 

o 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon-Şuhut Köyü, Akyuva Guletine 

ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/235) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Halil İbrahim Özsoy 

Afyon 

Afyon-Şuhut Akyuva Köyü sınırları içerisinde 2 sene önce DSt tarafından sondaj ve jeo
lojik çalışmaları bitirilmiş olan ve geçen sene fizibilite raporları bitirilen Akyuva Göleti bu se
ne yapılacak yatırım programına konmadığı anlaşıldığından; 

Soru 1. — Akyuva Göleti yapılacak mıdır? 
Soru 2. — Hangi sene programa alınacaktır? 

T. C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 8.10.1992 

Özel Kalem Müdürlüğü 
- Sayı : ÖKM-2-611 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kan. Kar. Müdürlüğünün 26.6.1992 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/235-181S/9680 
sayılı yazısı. 

Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim özsoy'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Afyon-Şuhut-Akyuva Köyü sulama göleti fizibilite çalışmaları bitirilmiş olup, planlama 

kademesinde etüdlere devam edilmektedir. Planlama çalışmalarının ikmalini müteakiben ko
nu bütçe imkanları nisbetinde yatırım programlarına dahil edilebilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Necmettin Cevheri 

Tarım ve Köyişleri Bakam 
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2. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Edirne îli Merkez, Enez ve Lalapaşa ilçele
rinde dolu yağışı nedeniyle zarara uğrayan çiftçilerin borçlarına ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin yazılı cevabı (7/259) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirteceğim hususların önergeme cevaben Başbakan Sayın Süleyman Demirel ta

rafından yazılı olarak açıklanmasına yardımcı olmanızı saygılarımla arzederim. 
2.7.1992 

Hasan Basri Eler 
Edirne 

Soru : 1. Edirne merkez ilçesi ile Enez ve Lalapaşa ilçelerine bağlı köylerde yaklaşık ola
rak toplam 100 000 dekar ekili arazideki yazlık ve kışlık ürünlerin tamamı 26 Haziran 1992 günü 
akşamı yağan yoğun yağmur ve dolu nedeniyle büyük zarar görmüştür. Aynı şekilde diğer bazı 
illerimizde de üreticimiz dolu afatına maruz kalmıştır. Zarara uğrayan bu yerlerde çiftçimizin 
tüm borçlarının (Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, "Yağlı Tohumlar, Zirai Donatım Ku-
rumları'na) faizsiz olarak ertelenmesini düşünüyor musunuz? 

Soru 2. Zarara uğrayan bu üreticilerimizin yeniden hemen ekim yapabilmeleri için aci
len ek kredi verilmesi ile limitlerin arttırılmasını, tohumluk, gübre, yem ve işletme kredilerinin 
tekrar sağlanmasını uygun buluyor musunuz? 

Soru 3. Bahis konusu olan bu yerlerde besicilik ve hayvan kredilerinin de faizsiz olarak 
ertelenmesi ile öncelikle dolu afatından zarar gören yurttaşlarımıza geçimlerini sağlamaları ama
cıyla modern ahır koşulu aranmaksızın bakabilecekleri sayıda ithal hayvan verilmesini, bunun 
için peşinat alınmamasını uygun görüyor musunuz? 

Soru 4. Zarar gören yurttaşlarımızın Orman, DSt, Köy Hizmetleri ile Sınai kuruluşla
rında işçi olarak çalışabilmeleri için öncelik tanınmasını ve kadro verilmesini düşünüyor 
musunuz? 

T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 6.10.1992 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM : 2-890 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kan. Kar. Müdürlüğünün 13.7.1992 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/259-1906/10014 
sayılı yazısı. 

Edirne Milletvekili Sayın H. Basri Eler'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

1. 1992 üretim yılında Trakya Bölgemizde hava şartları tarıma uygun geçmekle beraber 
yer yer afat olayları da meydana gelmiştir. Derhal zarar ziyan tespitleri yaptırılmış olup Edirne 
İli Hasar Tespit ve İhtiyaç komisyonu Kararları Bakanlığımıza intikal etmiş bulunmaktadır. 
Bu kararlara göre; Edirne tli Merkez, Enez, Keşan, Lalapaşa ve Süleoğlu İlçelerinde, İlkbahar 
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mevsiminde kuraklık, Mayıs ve Haziran 1992 aylırında ise aşırı yağışlardan 2913 çiftçi ailesi
nin, 178.307 dekarlık ekili alanında % 55 oranındazarar meydana gelmiştir. 

5254 Sayılı kanuna göre, Edirne İl İhtiyaç Komisyonunun aldığı kararlar doğrultusunda, 
ekiliş ve ürünleri % 40 ve üzerinde zarara uğramış olan üreticilerimizin T. C. Ziraat Bankasına 
ve T. Tarım Kredi Kooperatiflerine olan zirai kredi borçları, vade tarihinden itibaren bir yıl 
süre ile tecil edilmektedir. 

Trakya Yağlı Tohumlar ve diğer tarım üretim ve satış kooperatif birlikleri, T. C. Ziraat 
Bankasından faizli kredi alarak ortaklarına kredi açtıklarından, özellikle açılan krediler yağlı 
tohumluk üretimi ile ilgili olduğundan Birlik Yönetim Kurulları bu borçlan ertelememektedir. 
dolayısıyla bu konuda İl Komisyon Kararları da bağlayıcı olmamaktadır. 

2. 5254 Sayılı Kanuna göre afetten zarar gören bölge üreticilerinin 1992 yılı güzlük eki-
lişlerinde kullanılmak üzere toplam 2825 ton hububat tohumluğuna ihtiyaçları olduğu tespit 
edilmiştir. Edirne Valiliği emrine 829.8 tonAtilla-12 buğday, 671.2 ton Saraybosna buğday, 67.2 
ton Arpathan-9 buğday, 107 ton Kate Al buğday, 19.8 ton Yıldırım arpa (toplam 1695 ton) 
tohumluğun bedeli olarak 3 767 823 000 TL. tahsis edilmiştir. 

Yine mahallinden alınan bilgilere göre; Trakya Birlik Genel Müdürlüğünce tabiî afetler
den zarar gören üyelere, yeniden ayçiçeği ekimi için hibrid ayçiçeği tohumu verilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Necmettin Cevheri 

' Tarım ve Köyişleri Bakanı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
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1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

©^v© 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler ve 14 arkadaşının, Malatya Milletveki
li Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, DYP Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir 
Sami Daçe, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu 
ve SHP Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 9 arkadaşının, Kaf
kasya Bölgesinde meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak ve alınması gerekli ön
lemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin Önergeleri (8/19, 8/20, 8/21) (Görüşme gü
nü : 13.10.1992 Salı) 

3 
S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, istanbul ilinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

2. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının,, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

3. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

5. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

6.— Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 
2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanhş uygulamalar sonucu 
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/16) 

7. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de dev
let 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) 

8. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsck ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

9. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşları
mızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin te
spiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

10. — Kocaeli Milletvekili Alacttin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

11. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

12. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

13. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını 
tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

14. — 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 maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

15. — 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) 

16. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) -

17. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

18. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

19. _ Sımak Milletvekili Mahmut Almak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/27) 

20. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üreti
mi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

21. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin da
ha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

22. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inccöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/30) 

23. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/31) I 

24. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

25. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve .29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlem
leri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

26. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin so
runlarını 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) 

27. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

28. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/36) 

29. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şcndiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunun yayınlan konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

30. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 

/ v e 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 
31. — 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) 

32. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında 
ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybım önlemek ve ocakların verim
li ve güvenli çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

33. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

34. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarım tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/40) 

35. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem 
bölgesinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uyma
dığını son depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

36. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçe
lerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

37. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik 
sektöründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

38. — istanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında ça
lışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

39. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) < 

40. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş 
güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

41. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi 
ve yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

42. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlileri
nin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 
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43. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde ku
rulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/49) 

44. — 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) 

45. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depre
minde binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

46. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

47. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

48. — Sımak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nu
saybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını te
spit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

49. — Sakarya Milletvekili Ceyat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politi
kamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54) 

50. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 21 arkadaşının, Sarp Sınır Ka
pısının açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticarî 
ve sosyal olumsuzlukları araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

51. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarında
ki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

52. —Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tü
ketiminde 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) 
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53m _ Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur 
ilçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaş
ların öldürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/57) 

54. — 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) 

55. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yı
lında 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) 

56. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ata
köy'de Emlak 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 araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

57. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

58. — 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) 

59. _ ş ı m ak Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, Özel Harp Dairesi 
içinde bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

60. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder've 60 arkadaşının, 17 Mayıs 
1992'de Nevvyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katı
lan kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

61. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın istan
bul şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olayla
rını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

S 
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62. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzincan depremin

de zarar gören vatandaşlara yapılan nakdi yardımın adilane dağıtılmadığı iddiaları
nı araştırmak ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ye 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si. (10/66) 

63. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Loj
manlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak 
ve soruşturmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/67) 

64. -T- İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı 
ve keyfî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

65. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/18) 

66. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özel
likle Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/69) 

67. — 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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1. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel 
bir bankadan»çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/73) 

2. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü id
diasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

*3. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük kapı
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

*4. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sanayi 
sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/83) v 

*6. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinin kalkınmada 
öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/85) 

7. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve ya
sak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

*8. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleş
tirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

*9."— Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğradıkları 
zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakamndan sözlü soru önergesi (6/90) 

*10. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Ku
rulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/99) 

•11. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı per
sonelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/100) • ' , 

12. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fi
yatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

13. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde 
yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

14. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

15. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya ilinin 2 nci dere
cede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

16.— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandı
rılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

17. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edi
len hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 
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18. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Ci
nayet mi, İntihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/127) 

19. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu 
ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

*20. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm saha
larına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

21. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı 
mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/132) 

22.,—İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

23. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı -
Sefaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

24. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Ba
yat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

*25. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/136) 

*26. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma ücreti 
alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/137) 

*27. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, günlük bir gazetede yeralan 
"Washington'da Demirel - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/139) 

*28. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mah
kemelerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/140) 

*29. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - An
dırın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/142) 

*30. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz 
Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

*31. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme 
suyunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/144) 

• *32. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/145) 
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*33. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayo
lu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

34. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Bü-
yükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

35. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

*36. — Van Milletvekili Şerif Bcdirhanoğlu'nun, Van İlinde geçici usta öğreti
cilere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

37. — Trabzon Milletvekili Kemalcttin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 

*38. — Trabzon milletvekili Kemalcttin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yol
larının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153) 

39. — Trabzon Milletvekili Kemalcttin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru Öner
gesi (6/154) 

*40. — Trabzon Milletvekili Kemalcttin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat, 
Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/155) 

41. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

42. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

43 — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğü
ne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/159) 

44. — Trabzon Milletvekili Kemalcttin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili 
Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/160) 

45. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin 
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/161) „ 

46. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 
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47. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoglu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

48. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan TÜG-
SAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) A 

49. _ Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, fakir vatandaşların hastane mas
raflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

50. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge Müdü
rünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/167) 

•51. —• Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'riun, Diyarbakır - Lice dep
reminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara ilişkin Bayın
dırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

•52. _ Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır ili Dicle 
İlçesinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/169) 

53. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu orman 
envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/170) 

54. _ Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanı
nın ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

55. _ Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamelerin geri alın
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/173) 

56. — istanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

57. _ Manisa Milletvekili Faruk Saydam'in, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve tütün 
bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

58. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoglu'nun, Giresun ili Espiye İlçesi Ericek ve 
Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) 

59. — izmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, izmir ili Bornova ilçesine Devlet Hastanesi 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

60. — izmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe alınma
ları için güvence verilen izmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrılmadıkları id
diasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/178) 

61. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Belediyesin
de yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/179) 

62. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 
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63. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'm, Şanlıurfa - Birecik İlçesi Dev
let Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/181) 

*64. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

*65. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organizatörü 
ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/183) 

66. —Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a giden Lüb
nan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/185) 

67. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, T. Öğretmenler Bankası'nın 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

68. — Afyon Milletvekili tsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme primi öde
melerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

69. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir ili veya yöresine hafif yapı 
malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/189) 

*70. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin Sağ
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

71. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir Devlet Bakanının günlük gaze
telerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/191) 

*72. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Havaala
nı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

*73. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nıri, istifa eden Devlet Bakanının ba
zı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/193) 

74. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, boşaltılarak başka cezaevlerine 
gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

75. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, İl Çevre Koruma Vakıfları
na ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

76. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tarihinden 
bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/197) 

77. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına sağla
nan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 
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78. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valiliğince 
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/199) 

79. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller ve 
Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/201) 

80 Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yanlış 
ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/202) 

81. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sarıoğlan 
ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/203) 

82. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne zaman 
ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) 

83. —İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/205) 

84. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane İlçesinde spor tesisleri kuru
lup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

85. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Okulu 
binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/208) 

86. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi ve Pira
ziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/209) 

87. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alanları
na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

88. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

89. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor Mes
lek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

90. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün görev
den alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/213) 

91. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

92. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

93. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İstisna 
akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 
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y4. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendirme Vak
fı (StSATEV'e) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 

95. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde üreti
mine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

96. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sanayii Böl
gesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

97. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Afyon, Es
kişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/220) 

98. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaate-
dilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

99. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın top
lantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/222). 

100. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerinde ye
tiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

101. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çullar 
Köyü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/224) • • ' , 

102. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

103. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demiryolu 
projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

104. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı tlçesi ile 
çevre köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/227) 

105. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygulanan 
doğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

106. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman tüne SSK hastanesi 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/229) ' 

107. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ÎIi Ayrancı - Kâzım-
karabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer 
ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

108. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınmada bi
rinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/231) 

109. — Karaman Milletvekili Ş. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarebekir 
- Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel loj
manlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

110. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sürülen 
HOVNANİAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/234) 

111. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Kara
man - Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/235) 

112. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/236) 

113. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılma
yacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

114..— Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.t. kömür sahalarında kömür çı
karılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

115. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıllıla
rın sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

116. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirketin reklam 
vermeyen firma Ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/240) 

117. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken katlandık
ları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

118. —- Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün Kö
yünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/242) 

119. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden bir 
Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/243) 

120. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak vergi ve 
fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekkebinin ek
lendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

121. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürekkebi 
fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (6/327) (1) 
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122. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlamasını 
önlemek için teklif ettiği projenin T.K.I. tarafından reddedildiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

123. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 
1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

124. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük haklan geri alınarak or
dudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/247) 

125. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik Sant
raline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

126. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı kara-
kollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/251) 

127. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin boşaltıl
masının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

128. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/254) 

129. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının neden
lerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

130. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de yapıldı
ğı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/256) 

131. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia edilen 
asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) 

132. — tçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia edilen 
bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

133. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köprü-
üstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

134. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin neden
lerin'; ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

135. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkındaki 
bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

136. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan vergi in
diriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/262) 

17 • 
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137. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, istanbul - Gayrettepe Emniyet Mü
dürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/263) 

138. — istanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, istanbul - Cağlayan'da bulunan As
falt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/264) 

139. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Devlet 
görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/265) 

140. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanlarından 
birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/266) 

141. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Kaçak
çı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/267) ' .' v . 

142. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer aldığı 
iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/268) 

143. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesine 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

144. —Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca ilçesi Tarım Alet 
ve Makineleri Fabrikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

145. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, ispir - tkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

146. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum ili hava kirliliğinin önle
nebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/272) 

147. __ Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak seferleri 
ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

148. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı 
hakkındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

149. _ Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne yapı
lan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

150. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

151. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına mensup 
siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/276) ^ 
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152. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz ola
rak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/277) 

153. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

154. _ içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün gö
revinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

155. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayınlanan 
"Falcı Müşavir İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/280) 

156. — Aydın Milletvekili, Cengiz Altınkaya'nın, TARİŞ ortaklarının alacaklarının 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

157. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini ödeme
yenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/282) -

158. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu prim 
borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

159. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, Irak'a 
Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/284) 

160.N— Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'ın, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. has
tanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/285) 

161. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı P.T.T.'lerin 
çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/286) 

162. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopotamya 
Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/287) 

163. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yardım 
ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/288) 

164. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks Kilise
sinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

165. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istih
dam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 
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166. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ili Kovancılar ilçesinde yaşlı 
bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

167. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan ilçesi Devlet Hastane
sinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

168. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/294) 

169. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak se
ferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

170. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması düşü
nülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

171. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil ilçesinde ika
met eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldü
rüldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

172. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro ilçesi Sarıerik 
Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

173. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına getirilen 
vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

174. — Sivas Milletvekili AbdüIIatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

175.— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'Ii bir milletvekilinin gö
revi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/302) 

176. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D.V. ve Stopaj af larına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

177. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hız
landırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü 'soru önergesi (6/304) 

178. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın 
12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/305) 

179. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın,. Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadı
ğına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/306) 

20 
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180. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri 
ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/307) 

181. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

182. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

183. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hakkında 
yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

184. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'dan uçak 
seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

185. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam ka
rayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

186. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde 
çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

187. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

188. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygulama 
sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

189. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun personel 
ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

190. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik personelle 
aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/317) 

191. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin para
larının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

192. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal haline 
dönüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/319) 

193. _ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanatoryum Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

194. _ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyetlerine 
yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

195. _ Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İstanbul Ruh ve Sinir Hasta
lıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâret kont
rolü yaptırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 
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196. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya tli Simav İlçesi İmam Hatip 
Lisesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/323) 

197. _ Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hakkında 
bazı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/324) 

198. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasa
dan İSO milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/325) 

199. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezilerin
de Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

200. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerinden Or
man İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

201. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış Ödülü'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

202. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, tıp öğrenimi ve ihtisasını bazı yabancı 
ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/330) 

203. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) ^ 

204. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka haksız 
kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

205. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Krom Magnezit Fabrikasın
da çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/335) 

2Ö6. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca tu
tumlar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/336) 

207. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, son bir ay içinde Afyon'da açı
lan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/337) j 

208. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/339) 

209. —Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı iddia 
edilen bazı kişilere^ ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 
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210. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İstanbul - Sait Halim Paşa Yalısı'-
nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

211. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydatı'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 
vatandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/342) 

212. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

213. —• Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/344) 

214. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

215. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, An
dırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

216. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

217. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü 
Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

218. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İl
çesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/349) 

219. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların 
karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

220. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen Yu
goslav vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

221. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarbakır 
muhabirinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

222. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kürtül 
ve Bulutoğlu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

223. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

224. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir 
doktorun öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

225. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 
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226. — Afyon Milletvekili Halil tbrahim özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü ile He-
kimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/358) 

227. — istanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azerbaycan'a 
gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/359) 

228. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

229. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edilen 
bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

230. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/362) 

231. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada önce
likli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/363) 

232. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGlK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

233. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/365) 

234. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların mille
timizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/366) 

235. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/367) 

236. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan "Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

237. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Ban
kası Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/369) 

238. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ahlatlı-
bel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/370) 

239. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli boyutlara 
ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) 

— 0——————— 
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240. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda giderek 
artan çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) 

241. —İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kirliliğine 
yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/373) 

242. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kaza
larının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/374) 

243. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği perso
nel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

244. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış törenle
ri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/376) 

245. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüz
süzler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) . 

246. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta görevli 
imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/378) 

247. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 

248. — Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlığın merkez teşkila
tı ve bağlı kurumlarında bazı personele uygulandığı iddia edilen politikalara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

249. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

250. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

251. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383) 

252. — İçel Milletvekili Ali Er'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

253. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

254. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/386) 
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255. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta îline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

256. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

257. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta tline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

258. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

250. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta tline yapılan 
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 

260. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

261. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

262..— Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

263. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

264. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

265. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

266.— Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

267. —Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

268. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta tline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

269. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

270. —İstanbul Milletvekili Çâvit Kavak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 

271. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

272. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önemesi (6/404) 

26 
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273..— Rize Millletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

274. — Sivas Milletvekili Ahmet Ankan'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

275. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407) 

276. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 

277. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

278. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

279. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz verip ver
mediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

280. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman ta-
pulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

281. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, basında yer alan TEK'le ilgili 
iddialara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) 

282. — tçel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414) 

283. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

284. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VÎP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

285. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 
fırın ve ocakların GtMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/417) 

286. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

287. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'lü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) . 

288.'— istanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

289. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani 
ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/422) 

290. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere 
sağlanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 
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1.— Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Ta
rihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 
2.7.1992) , 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 2.7.1992) 

3.— Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116) (Dağıtma ta
rihi : 6.7.1992) 

6. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) 
(S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

X 7. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzenlen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu-Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

8. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma tari
hi : 30.6.1992) 

9, _ Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
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X 10. — İşletmelerde tşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylık
lar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/398) (S. Sayısı : 
141) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X I I . — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/399) (S. Sayısı: 142) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 

X 12. — Sendika özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal,İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/403) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 

X 13. — Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşul
larının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/404) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X 14. — Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgarî Yaş Sınırını Belirleyen 59 
Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal ve Dışişleri komisyonları raporları (1/268) (S. Sayısı : 
96) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 15. — insan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlendirme
nin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/266) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 16. — Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üçlü Da
nışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/267) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

17. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili içel 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 Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

18. — Adana Milletvekili Halit Dağlı'nın, 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlen
mesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sayısı: 77) (Dağıtma 
tarihi : 5.5.1992) 

19. — Türkiye Özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 
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20. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'-
nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
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) 

X 21. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 
17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

22. — Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiIIeri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Çorum Milletvekili Cemal 
Şahin'in 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile 351 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın 657 Sa
yılı Devlet Memurları Kanununun Ek 26 ncı Maddesinin Değiştirilmesi, Ankara Milletvekili 
Baki Tuğ ile îzmir Milletvekili Nevzat Çobanoğlu'nun 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi, Manisa Milletvekili Tevfık Diker'in 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Ek 18 inci Maddesine Geçici (C) Fıkrası ve Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/370, 1/378, 
2/159, 2/192, 2/241) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

23. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı: 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 

24. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line 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 Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

25. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği 
Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1992) 

X 26. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 
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X 2 8 . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276)'(S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

29. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

30. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı: 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 

X 3 1 . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 33. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298) 
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

34 .— İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma ve 
Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Değişik 5 in
ci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

35. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

36. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

37. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 tarihli ve 1076 
Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 Tarihli ve 2338 
Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (0 Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi : 14.4.1992) 

38. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo
nu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 
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39. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

40. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihi : 27.4.1992) 

41. — Polis Yükseköğretim Kanununun bazı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/348) (S. Sayısı : 
80) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

42. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişle
ri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birle
şik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/293) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/283) (S. Sa
yısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X"45..-r- Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında İm
zalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

46, — Adıyaman'Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi .-25.5.1992) 

47. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 49. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. 
Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

32 
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50. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 51. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S. Sayı
sı : 86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 52. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

53. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

54. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

55. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

X 56. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masının onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/349) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 57. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İşbir
liği ve İyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/363) (S. Sayısı: 123) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

X 58. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür 
ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı : 
125) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 59. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 60. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür, Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/354) (S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
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X 61. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Arasındaki 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/289) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

62. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı ; 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

63. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 tarih ve 3083 Sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114) 
(S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

64. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü 
Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

65. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9,1992) 

66. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadışının, 743 Sayılı Türk Ka
nunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

67. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

68. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kültür İşbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/384) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi ; 23.9.1992) 

X 69. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki İlişkilerin İlke 
ve Amaçları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

70. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra ve 
İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

71. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı: 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 
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X 72. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaşürma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/271) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 73. —: 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De-
. ğişiklik Yapılmasına ilişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/272) (S. Sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

74. — 1990 Viyana Belgesi Uyarınca Türkiye'ye Gelecek Olan Bazı Personelin Dip
lomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinde öngörülen Ayrıcalıklardan Yararlan
dırılmalarına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/300) (S. Sayısı: 
154) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 75. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/281) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 76. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/302) 
(S. Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 77. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/323) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 78. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hükümlülerin Transferine Da
ir Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/297) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 79. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ye Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

X 80. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayısı : 
160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

81. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 82. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
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83. —Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/424) (S. Sayısı ; 166) (Da
ğıtma tarihi : 24.9.1992) 

84. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlık
ların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayı
sı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 85.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihî : 28.9.1992) 

X 86. — Avrupa Konseyi imtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 87. — Avrupa Konseyi imtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 88. — Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/382) (S. Sayısı: 171) (Da
ğıtma tarihi : 28.9.1992) 

89. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

90. — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/296) (S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

91. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı istanbul Bçğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

92. — istanbul Milletvekili ismail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı imar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

93. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 


