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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata, Bingöl İlinde işçi ve memur alımıyla ilgili bazı 

sınavların adaletsiz şekilde yapıldığına; bu sınavların ÖSYM kanalıyla yapılmasının daha adil 
bir uygulama olacağına ve terör olayları nedeniyle yöreye yeteri kadar hizmet götürülemediğine; 

istanbul Milletvekili İbrahim Gürsoy, YÖK'ün gösterdiği 3 aday arasından Anayasa Mah
kemesi Üyeliğine Cumhurbaşkanınca yapılan son atamanın, Anayasaya ve usullere aykırı ol
duğuna ve atanan üyenin, Anayasanın öngördüğü koşulları taşımadığına; 

Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp de, 3782 sayılı, Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Banka
sına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanu
nun, uygulamada bazı rahatsızlıklar yarattığına ve çiftçilerin beklentilerini karşılamadığına; 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Singapur ve Japonya'ya gidecek olan : 
Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başba

kan Yardımcısı Erdal inönü'nün, 
Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın 

Gönen'in, 
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve 

iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın; 
Fransa ve Senegal'e gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin dönü

şüne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in, 
Sudan'a gidecek olan Devlet Bakanı Erman Şahin'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığı

na, Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in, 
Almanya, Hollanda ve isviçre ve Avusturya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Ekrem Cey

hun'un dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın, 
ingiltere'ye gidecek olan Devlet Bakanı Türkân Akyol'un dönüşüne kadar, Devlet Bakan

lığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın, 
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan Cumhuriyetlerine gi

decek olan Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun dönüşüne kadar, Ulaştırma Bakanlığına, Or
man Bakanı Vefa Tanır'ın, 

Suudi Arabistan'a gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın dö
nüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun, 

Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın dönüşü
ne kadar, Kültür Bakanlığına, Adalet Bakanı M. Seyfı Oktay'ın, 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ve -
Azerbaycan ve Gürcistan Cumhuriyetlerine gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Nec

mettin Cevheri'nin dönüşüne kadar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Tansu Çil-
ler'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair tezkerenin işlemden kaldırılmasına ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile, 

Tekirdağ Milletvekili Halil Başol'un, Dışişleri Komisyonu Üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
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İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 12 arkadaşının, Kontrgerilla ve özel Harp Dairesi 
ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/74), Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yeri
ni alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazân'ın, parti
zanca hareket ederek uyguladıkları yanlış ekonomik politikalarla kamu iktisadî teşebbüslerini 
zarara uğrattıkları iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu Üyeleri hakkın
da gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/13), Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" kısmının 
79 uncu sırasında yer alan 166 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 10 uncu sırasına 18 inci 
sırasında yer alan 145 sıra sayılı kanun teklifinin 11 inci sırasına, 30 uncu sırasında yer alan 
41 sıra sayılı kanun tasarısının 12 nci sırasına, 38 inci sırasında yer alan 82 sıra Sayılı kanun 
tasarısının 13 üncü sırasına, 10 uncu sırasında yer alan 139 sıra sayılı kanun tasarısının 15 inci 
sırasına, 105 inci sırasında yer alan 196 sıra sayılı kanun tasarısının 16 nci sırasına alınmasına; 
diğer kanun tasan ve tekliflerinin sıralarının buna göre teselsül ettirilmesine; 2.12.1992 Çar
şamba ve 3.12.1992 Perşembe günlerinde Genel Kurulun çalışmalannın 14.30 - 20.00 saatleri 
arasında sürdürülmesine; 2.12.1992 Çarşamba günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmeme
sine; 30.11.1992 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan, batırıhp dağıtılan ve okunmuş bulunan 
(11/13) esas numaralı gensoru önergesinin, gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kıs
mında yer almasına; Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hu
susundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 8.12.1992 Salı günkü birleşiminde yapılmasına; gö
rüşmelerde, hükümet ve gruplar adına yapılacak konuşmalann 40'ar dakika olmasına; Genel 
Kurulun 8.12.1992 Sah günkü birleşiminde çalışma süresinin, (10/21) ve (10/47) esas numaralı 
Meclis araştırması önergelerinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar uzatılmasına ilişkin 
Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 49 arkadaşının, Madencilik Fonu Kredi Yönetmeli
ğinde belirtilen usul ve esaslara aykırı şekilde bir firmaya kredi kullandırarak görevini kötüye 
kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ma ve ilgili maddelerine uyduğu iddia
sıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Fahrettin Kurt hakkında Meclis soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi (9/12) üzerinde yapılan öngörüşmelerden sonra, Meclis soruşturması 
açılmasının kabul edilmediği açıklandı. 

TBMM Başkanlık Divanında açık bulunan ve ANAP Grubuna düşen Başkanvekilliğine 
aday gösterilen Adana Milletvekili Yılmaz Hocaoğlu, 

Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan ve DYP Grubuna düşen Üyeliğe aday gösteri
len Tekirdağ Milletvekili Halil Başol, 

Seçildiler. 

Başkanlıkça, sığır vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek üzere kurulan 
(10/110) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip 
üye seçimini yapmak için toplanacağı gün, yer ve saate ilişkin duyuruda bulunuldu. 

Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci derecede kalkınmada önce
likli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakandan (6/113), 

Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici' nin, Kahramanmaraş - Andırın Karayolunun 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından (6/142), 
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Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve tütün bedellerine 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından (6/175), 

Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından (6/211), 

Sorularına, Devlet Bakanı Akın Gönen; 
İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı mahalleleri et

kileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından (6/132), 
Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Karpuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller ve Hacer Orma

nı ile Sultan Sazlığına ilişkin (6/201), 
Sorularına, Orman Bakanı Vefa Tanır; 
İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Hastanesi yapılıp ya

pılmayacağına ilişkin sorusuna (6/177), Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna; 
Karaman Milletvekili Seyit Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı İlçesi ile çevre içme 

ve sulama suyu sorunlarına ilişkin sorusuna (6/227), Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin 
Cevheri; 

Cevap verdiler. 
(6/142), (6/211) ve (6/227) numaralı soruların sahipleri de, cevaplara karşı görüşlerini açık

ladılar. \ 

(6/83), (6/87), (6/88), (6/129), (6/205), (6/208), (6/226) numaralı sorular, ilgili bakanlar 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; , 

(6/115), (6/137), (6/234) numaralı sorular, soru sahipleri ve ilgili bakanlar Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklarından; 

(6/117), (6/135), (6/160), (6/166), (6/181), (6/187), (6/188), (6/198), (6/209), (6/213), (6/214), 
(6/215), (6/218), (6/223) (6/224), (6/225) numaralı sorular, soru sahipleri Genel Kurulda ha
zır bulunmadıklarından, bir defaya mahsus olmak üzere; 

(6/133), (6/134), (6/143), (6/144), (6/145), (6/146), (6/147), (6/171), (6/199), (6/202), 
(6/203), (6/204), (6/212), (6/216), (6/219), (6/220), (6/221), (6/222), (6/228), (6/230), (6/231), 
(6/232), (6/235), (6/236), (6/237) numaralı sorular, soru sahiplerinin aynı birleşimde görüşül
müş soruları bulunduğundan; 

Ertelendiler. 
(6/153), (6/154), (6/174), (6/183), (6/185), (6/189), (6/190), (6/210) numaralı sorular, so

ru sahipleri iki cevap gününde de hazır bulunmadıklarından düştüler. 
Alınan karar gereğince, 2 Aralık 1992 Çarşamba günü saat 14.30'da toplanmak üzere, bir

leşime 18. ll 'de son verildi. 

Fehmi Işıklar 
Başkanvekili 

Işılay:, Saygın 
İzmir • 

,Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 1430 

BAŞKAN : Başkanvckili Fehmi Işıklar 

KÂTİP ÜYELER : Isılay Saygın (İzmir), Cengiz Üretmen (Manisa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 34 üncü Birleşimini açıyorum. 

II.— YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı yoktur. 
Saat 15.15'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 14.52 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.17 

BAŞKAN : Başkanvekili Fehmi Işıklar 

KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Işılay Saygın (İzmir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 34 üncü Birleşiminin ikinci oturumunu 
açıyorum. ' , 

II. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Aydın Milletvekili Tunç Bilget'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Yozgat milletvekili Alparslan Türkeş'in, Kıbrıs konusunda Birleşmiş Milletler Gü

venlik Konseyinin almış olduğu karara ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Orhan 
Kilercioğlu'nun cevabı . 

BAŞKAN — Üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 
İlk sözü, Kıbrıs konusunda, Yozgat Milletvekili, Milliyetçi Çalışma Partisi Genel Başkanı 

Sayın Alparslan Tür keş'e veriyorum. 
Buyurun efendim. (MÇP sıralarından alkışlar) 
ALPARSLAN TÜRKEŞ (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kıbrıs konusun

da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin almış olduğu 789 numaralı Kararı bölgede barışın 
korunmasına yardımcı olmaktan uzak ve Ada'da uzun yıllardan beri sürmüş olan çatışmaları 
tekrar kışkırtacak mahiyettedir. 789 sayılı Karar, evvelce alınmış olan ve tarafların haklarını 
nispeten sağlamaya yarayacak olan eski birtakım anlaşmaları da göz ardı eden, Rumların gö
rüşlerine dayanan, Türklerin haklarını göz ardı eden bir karar olmuştur. 

789 sayılı kararın, gerek Kıbrıs Türklerinin, gerekse Türkiye'nin menfaatlarını baltalayan 
bir karar olduğu açıktır. 

Malumlarınız olduğu üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, devletimizin kurulduğu gün
den beri dış politikada takip ettiği siyasetin genel prensibi, yurtta barış, cihanda barıştır. Mil
letimiz ve devletimiz fütuhat peşinde değildir. Milletimizin, memleketimizin ve devletimizin is
tediği şey, jıakkaniyete, adalete, insan haklarına dayalı, barışı güçlendirecek bir çözümdür. Kıb
rıs'a Türkiye'nin müdahale etmesi, cumhuriyet ordusunun Ada'ya çıkması, devletimizin top
rak elde etmesi maksadıyla yapılmış bir hareket değildir. Kıbrıs olaylarını hatırlamak, mesele
nin mahiyetini kavramaya yeterlidir. 

Malumlarınız olduğu üzere, Kıbrıs'ta Rumların teşkil etmiş olduğu EOKA terör teşkilatı, 
Ada'da barışı yıkmış, kanlı olayları başlatmış olan bir teşkilattır. Bu teşkilatın işlemiş olduğu 
cinayetleri unutmamak gerekmektedir. 1967 yılının kanlı Noel olaylarını daima hatırlamak 
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icap etmektedir. Daha sonra, Rumlar tarafından Türklere karşı girişilmiş olan soykırım olay
larını da hiçbir zaman unutmamalıyız. Atlılar Köyünde, Muratlar Köyünde ve diğer yerlerde, 
bütün köy halkına karşı işlenmiş olan soykırımı ve toplu mezarları da hatırımızdan çıkaramayız. 

Bütün bunları unutarak, Kıbrıs Rum tarafını, Ada'nın meşru sahibi olarak görmek ve on
ların hükümetinin görüşlerini ve arzularını tatmin edecek bir çözümü öne sürmek, kabul edil
mesi mümkün olmayan bir durumdur. 789 sayılı karar, bunlar dikkate alınarak incelenmesi 
icap eden bir karardır. Bu kararın, ne Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından ne de Türkiye Cum
huriyeti tarafından kabul edilmesi mümkündür. 

Sayın Denktaş hakkında ileri sürülen eleştiriler, uzlaşmaz tutumundan dolayı yapılan şi
kâyetler, haksizdir. Sayın Denktaş, Kıbrıs'ta yaşayan Türklerin ne gibi tehlikelerle karşı karşı
ya bulunduğunu herkesten daha iyi görmekte ve bilmektedir. Onun için, Sayın Denktaş'ın, Ada'-
da barışı sağlayacak, adalet ve hakkaniyete dayalı, insan haklarına dayalı bir çözümün şartla
rını ortaya sürdüğünü görüyoruz. Bu şartları dikkate almayan, Türkiye'nin etkin garantisini 
kesin şekilde sağlamayan, Âda'da yaşayan iki toplumun ayrı ayrı federe ve egemenlik hakkına 
sahip topluluklar olarak şekillenmesine imkân tanımayan bir çözümü düşünmek mümkün de
ğildir. 

Kıbrıs Türkleri, uzun yıllar Rumların ağır baskılarına maruz kalmışlardır; bugün de bas
kı altındadırlar, bugün de abluka altındadırlar. Bir taraftan da, Rum tarafı devamlı silahlan
maktadır. Ada, adeta silah deposu haline gelmiştir. Bunu dikkate almadan, Ada'dan Türk as
kerlerinin çekilmesi veya asker sayısının azaltılması görüşlerinin ileri sürütebilmiş olmasını hay
retle karşılıyoruz. 

Kıbrıs Türkleri, senelerden beri, Rumların baskıları ve soykırım tehditleri altında yaşa
mışlardır. Bu meselede Türkiyemiz, Kıbrıs davasına kesin şekilde destek vermelidir. Kıbrıs'ta 
kurulmuş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin, etkin garantiler sağlanmadan, gerek ana
yasa meselesinde! gerek toprak meselesinde ve gerekse yerleri değiştirilen nüfus meselesinde 
Türk toplumunun ve Türkiye'nin menfaatlarını birinci planda gözeten, kesin, garantili bir an
laşma meselesi ortaya çıkmadan, bu konuda hiçbir tavize yanaşılmaması icap etmektedir. 

Rumların durmadan silahlanması karşısında, Türkiye'nin, Kıbrıs'ta bulundurmuş oldu
ğu askerî gücü de yeterli görülemez. Bu gerçek ortadayken, Birleşmiş Milletlerin, Kıbrıs'tan 
askerlerin çekilmesi yolundaki kararı, barışı kundaklayan bir karar olarak görülmelidir. 

Bu bakımdan, Yüce Meclisimizin, bu millî konumuz üzerine dikkatini çekmek istiyorum. 
Burada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak göstereceğimiz en ufak bir tereddüt, ileride, ge
rek devletimiz için, gerek bağımsızlığına yeni kavuşmuş olan diğer Türk cumhuriyetleri için 
büyük tehlikeler meydana getirecektir ve devletimizin de, dünya üzerindeki itibarını sarsmış 
olacaktır. Onun için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Meclisimizle, Hükümetimizle, hal
kımızla, milletimizle, Kıbrıs davasına her yönüyle sahip ve destek olduğumuzu, gerek konuş
malarımızla gerek tutumumuzla ortaya koymalıyız. 

Sayın Denktaş'ın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı olarak, yapıla-. 
cak her türlü çözümde yegane yetkili kişi olarak bulunmasını sürdürmeye dikkat etmek lazım
dır. Sayın Denktaş aleyhinde karşı tarafın ileri sürdüğü, "uzlaşmaz tutum" propagandası, ger
çeklere uymamaktadır. 
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Sayın Denktaş, Kıbrıs Türk toplumunun karşı karşıya bulunduğu tehlikeyi, yaşamış oldu
ğu soykırım olaylarını bizzat görmüş, bizzat yaşamış olan bir kimsedir ve Rumlarla girişilmiş 
olan bu müzakerelerde, temaslarda da çok tecrübe kazanmış olan, onların ne maksat güttükle
rini, ağızlarını açar açmaz ne demek istediklerini Kavrayan ve hemen bunun karşısına kendi 
zekasıyla gerekli önerileri sürebilen değerli bir devlet adamıdır. 

Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ve Kıbrıs'ta yaşayan Türk Toplumunu, hiçbir şekilde yal
nız bırakmayacağımızı, tereddüte mahal bırakmayacak şekilde dünya kamuoyuna göstermeliyiz. 

Bununla beraber, bizim uzlaşmaz bir tutum içinde olmadığımızı dünya halkoyuna göster
mek ve anlatmak için gerekli tedbirleri de düşünmeliyiz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
nin, almış olduğu bu haksız vç barışı sağlamaktan uzak, uzlaşmaya yardımcı olmaktan uzak 
kararına karşılık, Dışişlerimiz, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, bu karara tesir edecek, 
bunun faydalı olmayacağını kanıtlayacak faaliyetlerde bulunabilirse, bunu da araştırmalıyız. 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunu da kazanmak için, gerekli teşebbüsleri, gerekli çalışmaları 
yapmanın yararlı olacağı kanaatindeyim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisiyle, Cumhuriyet Hükümetiyle ve milletçe, bütün halkımızla, 
bu millî meselede hassasiyetimizi göstermek, çok yararlı olacaktır. Bu mesele de, gerek Yunan
lılara karşı, Rumlara karşı, gerekse onlarımgörüşleri tesiri altında bir karar almış olan Güven
lik Konseyine karşı, aldıkları kararın haksızlığını ifade eden ve haklı davamızın sahibi olduğu
muzu, bunda tavize yanaşmayacağımızı belirten bir siyaset takip etmenin, bir görünüm verme
nin, millî menfaatlarımız bakımından çok yararlı olacağı kanaatindeyim. 

Bu düşüncelerle gündem dışı söz aldım, huzurunuza geldim. 
Sayın Başkana, gündem dışı söz vermesinden dolayı teşekkür ederim; Yüce Heyetinize de 

saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Alparslan Türkeş'in gündem dışı konuşmasına cevap vermek üzere Devlet Bakanı 

Sayın Orhan Kilercioğlu, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI ORHAN KÎLERCÎOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Sayın Türkeş'in, Kıbrıs'la ilgili, bu ulusal, millî davamızla ilgili olarak burada dile ge
tirdikleri görüşlere tamamen katılıyoruz. 

Malumları olduğu üzere, Kıbrıs sorununun, Türk ve Rum toplulukların yan yana, güven
le, huzurla ve tarihten alınan derslerle, birlikte yaşayabilecekleri gerçekçi ve kalıcı bir çözüme 
ulaştırılması için, Hükümet olarak bu millî davamızın yakın takipçisiyiz. 

Kıbrıs'ta, yaşayabilir bir çözüm, ancak iki taraf arasında serbest ve eşit koşullarda sürdü
rülen görüşmelerle sağlanabilir. Bu yoldan ulaşılabilecek çözüm, iki toplumun, ancak özgür 
iradeleriyle gündeme gelir ve gerçekleşebilir. 

Bu anlayışla, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin iyiniyet görevi çerçevesinde, iki lider 
arasında, New York'ta sürdürülen çalışmaları destekliyoruz. Bu görüşmeler, bilindiği gibi, 1993 
yılı Mart ayında da devam edecektir. New York'ta yapılan ilk iki tur görüşmede, Rum tarafının 
önem atfettiği toprak ve yer değiştirimi konuları üzerinde detaylı olarak durulmuştur. Kıbrıs 
Türk tarafı, yüzde 37'den, yüzde 29 artıya inmeyi, genel olarak, bir prensip olarak kabul et
miştir. Yer değiştirme konusunda ve bununla ilgili diğer konularda ise, genel olarak, görüşme
ler yapılmıştır. 
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Buna mukabil, Kıbrıs'ta gerçekçi ve işleyebilir bir federasyon kurulması açısından, hayatî 
nitelikte gördüğümüz konular şunlardır : 

Kıbrıs Türk halkının, bir federasyon çerçevesinde, kendi toprakları üzerinde egemenlik hakkı 
mutlaka tanınmalıdır. 

Cumhurbaşkanlığı ve cumhurbaşkanı Yardımcılığı, iki toplum arasında dönüşümlü ola
rak el değiştirmelidir. 

Bakanlar kurulu, eşit sayıda Türk ve Rum bakandan oluşmalı ve kararlar oybirliğiyle alın
malıdır. 

Türkiye'nin etkin garantörlük hakkı aynen sürdürülmeli ve bu asla gevşetilmemeli, sulan-
dırılmamalıdır. 

Kurulacak ortaklığın iki kesimlilik ve iki topluluk niteliği, kesinlikle korunmalıdır; bunu 
bozacak sayıda Rumun, Türk kesimine yerleştirilmemesi de esastır. 

Türkiye, Avrupa Topluluğuna tam üye olmadan, Kıbrıs'ın üyeliği mümkün değildir. 
Federal Devletin kurulmasından önce, ortak geçici bir hükümet oluşturulmalıdır. 
Kısacası, geçmişten alınan derslerle, Türkiye'nin bu millî davasına kesin çizgiler çizilme

dikten sonra, bir hal tarzının Adada gerçekleşmesi mümkün değildir. 
Bu arada, silahlanma yakından takip edilmektedir. Rumlar büyük ölçüde silah almakta

dırlar; fakat, bugün için merak edilecek herhangi bir nokta yoktur. Askerî gücümüz, bu konu
da her türlü tehdidi bertaraf edecek seviyededir. j 

Sayın Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Başkanıdır, Türk toplumu lideridir. 
Adadaki nihaî hal tarzına, Türk toplumu İcarar verecektir söz onun olacaktır. Bu konu; Sayın 
Denktaş'ın liderliğinin vazgeçilmezliği, her platformda, her seviyede açık olarak anlatılmakta 
ve dile getirilmektedir. Bu açıktır ve kesindir; bunda hiçbir tereddüt yoktur. 

26 Ekimde başlayan son New York müzakerelerinde bir ilerleme sağlanamadığı bilinmek
tedir. Ancak, biz, iki liderin doğrudan görüşmesini ve Birleşmiş Milletler fikirler dizisinde yer 
alan her konuyu müzakere etmeleri açısından, böyle bir ortamın oluşturulmasını desteklemek
teyiz. Ancak, mart ayında görüşmelere devam edilecek olmasını da olumlu bir işaret olarak 
kabul etmekteyiz. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin, tarafların görüşlerini kayda geçirmesi de, bir nok
tada yararlıdır. Kıbrıs Türk tarafının, fikirler dizisini oluşturan yüz paragraftan doksanbirini 
kabul etmiş olması da, iyiniyetimizi ortaya çıkarmıştır. Buna mukabil, Rumların, kendilerini 
fikirler dizisinde nihaî bir şekilde angaje etmediklerini de görmekteyiz. 

Görüşmelerde ilerleme kaydedilmemesinde, Şubat 1993'te Rum tarafında yapılacak olan 
Başkanlık seçimlerinin olumsuz bir etkisinin olduğu da bilinmektedir. 

Durum böyle iken, Güvenlik Konseyinin 23 Kasım 1992 günü kabul ettiği 789 sayılı Karar, 
maalesef, yapıcı ve uzlaştırıcı bir nitelik taşımamaktadır. Bu hususta da Hükümetimizin görü
şü açıklanmıştır. 

Kararın tek yönlü muhtevası, Kıbrıs'ta iki taraf arasında var olan güvensizlik ortamının 
daha da derinleştirilmesine yol açacaktır. Kıbrıs'ta şimdiye kadar bir çözüme ulaşılmamasının 
başlıca ana sebebi de, iki taraf arasındaki mevcut güvensizliktir; Genel Sekreter de son rapo
runda bunu açık olarak dile getirmiştir. 
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Kararda, iki taraf arasında ortak zemin oluşturan hiçbir belgeye ve Birleşmiş Milletler Ka
rarına atıf yoktur. Karar, hareket noktası olarak, zamanında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
nin ve Türkiye'nin reddettiği kararları içermektedir. Bu yaklaşımın, iki taraf arasında uzlaşma 
sağlama zihniyetiyle bağdaşmadığı da bir gerçektir. 

Kararda yansıyan yaklaşım, maalesef, görüşmelerin zeminini de ortadan kaldırmaktadır. 
29 yıldır bir sorun olarak gündemde bulunan Kıbrıs'ta, son 18 yıldır, barış, huzur ve istikrar 
vardır. Bunda da hiç şüphesiz ki Türkiye'nin garantörlüğü ve orada bulunan silahlı kuvvetleri
mizin büyük etkisi bulunmaktadır; açık ve gerçek olan husus da budur. 

Güvenlik Konseyinin bu kararı, Vasiliu'nun seçim propagandasına hizmet etmekten baş
ka hiçbir anlam taşımamaktadır. Nitekim, şimdiye kadar Başkanlık için adaylığını açıklama
yan Vasiliu'nun, kararı takiben adaylığını hemen ilan etmesi de dikkatimizi çekmiştir. 

Görüşme sürecinin,.Vasiliu'nun seçim şansı için feda edilmesi, bir anlamda, yazık olacak
tır. Güvenlik Konseyi, bu kararıyla, Türkiye'nin gösterdiği iyi niyeti ve yapıcılığı, müzakere sü
recinin selameti bakımından taşıdğı önemi ve yerdiğimiz değeri, maalesef anlayamamıştır. Tek 
yanlı muhtevasıyla bu karar, maalesef, görüşmelerin zeminini önemli ölçüde zedelemiştir. 

Dünyamız gelişmeleri belirsizliklerle dolu olduğu, Balkanlarda, eski Sovyetler Birliğinde, 
Kafkasya'da, Körfez Bölgesinde sıkıntıların devam ettiği, yeni tehlikeler ve belirsizliklerin ya
şandığı günümüzde genel görünüm budur. Bu tablo içinde Kıbrıs'ta son 18 yıldır hüküm süren 
barış, huzur ve istikrar, Türkiye'nin bu konuda ve bölgede oynadığı önemden de kaynaklan
maktadır. 

Biz, Kıbrıs sorununun gerçek boyutları içinde, adil, kalıcı ve yukarıda belirttiğimiz esas
lar dahilinde bir çözüme ulaştırılmasını istiyoruz ve bunu destekliyoruz. Buna mukabil önyar
gılı ve tek yanlı yaklaşımlarla Kıbrıs sorununa eğilmenin ters sonuçlar vereceğinden endişe duy
maktayız. 

Teşekkür ederim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

2. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'm, Saraybosna'da yaşanan vahşete ve soykı
rımına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun cevabı 

BAŞKAN — Saraybosna'daki katliam hakkında İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'a 
söz yereceğim. . 

Buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — 5 dakika tolerans tanırsanız daha iyi olur Sa

yın Başkan. -
BAŞKAN — Sayın Çelebican'm, konuşma süresine uyacağına inanıyorum; zira bugün gö

rüşülecek epey kanun tasan ve teklifleri var. 
GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime baş

larken, Yüce Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 
Saraybosna'da yaşanan vahşeti, soykırımı bir kere daha dile getirmek üzere huzurunuzda 

bulunuyorum. 
Hepimizin Boşnak arkadaşları, Bosna-Hersek'ten göç etmiş yakınları vardır. Bunlar, her 

gün, her fırsatta beni arıyorlar, sizi arıyorlar; her defasında, akıl almaz cinayetleri, işlenen kat
liamları bildiriyorlar, ağlıyorlar, çaresizlik içinde kıvranıyorlar; Hükümete imdat çağrıları yol
luyorlar; ama maalesef, Hükümetimiz, çaresiz ve sessiz bir durumdadır. 
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Sayın milletvekilleri, Fransa'nın ünlü bir romancısı ve gazetecisi, bakınız neler söylemek
tedir: "Sırpların soykırımına göz yuman Avrupa, bu şerefsizliğe daha ne kadar devam edecek? 
Bu ne kadar korkunç bir cinayettir ki, keskin Sırp nişancılarının tercih ettiği hedefler, özellikle 
çocuklar ve hamile kadınlardır. 

Bir gazete muhabiri boş bir arsada oynayan 3 kız çocuğunun birbiri ardından vurulduğu
nu geçen gün gözleriyle görmüştür. 6 Nisanda başlayan Saraybosna kuşatmasından bugüne 
kadar 588 çocuk Sırplar tarafından öldürülmüş, 7 199'u yaralanmış veya sakat kalmıştır. Her 
gün onbeş-yirmibeş Saraybosnalı yaşamını yitirmektedir. Bunların yüzde 20'si, maalesef, ço
cuktur. 

Sırbistan Başkanı Miloşeviç ve Sırpların kumandanı eski bir psikiyatr Radovan Karadziç'-
in sürdürdükleri vahşet, gerçek mi, yoksa kâbus mu diye kendi kendine soran yalnız ben değilim" 
demektedir. 

Değerli arkadaşlarım, azgın Sırplar, eski nazilerin Lebensraum ve Rassenreinigung deni
len teorilerini yani, "yaşam alanı" ve "etnik temizlik sağlama" faaliyetlerini aynen uygulama
yı, görüyorsunuz, acımasızca beceriyorlar; ama, Saraybosnalı insanların büyük iman gücü ve 
Sırplara karşı çıkması, kendini koruması, Miloşeviç ile Karadziç'i çılgına çeviriyor ve karar ve
riliyor: Saraybosna kuşatılmak, Boşnaklar mahvedilmeli, sağ kalanlar açlıktan ölmeli. 

Evet Sayın milletvekilleri, tarih tekerrür ediyor, 1942-1943'te yüzbinleri katleden General 
Mihailoviç'in toptan imha hareketi, bugün kararlı ve planlı bir şekilde ve büyük iştiyak içinde 
tekrarlanıyor. 

Sayın üyeler, bugün artık boğazı sıkılmış bir kent durumunda bulunan Saraybosna hak
kında, bakınız, yazar nasıl devam ediyor: "Birleşmiş Milletler temsilcisine göre, Saraybosna'-
nm günlük yiyecek ihtiyacı 220 tondur. Buna, ilaç, battaniye ve yakacak ihtiyaçlarını ddt kat
mak gerekir. Bugün karayolundan Saraybosna'ya ulaşan yiyecek, ancak 40-50 ton kadardır ki, 
bu da günlük ihtiyacın yüzde 25'inden azdır, önümüzdeki aylarda hava köprüsü kurulamaz-
sa, Saraybosna'nın beslenmesi olanaksızdır. Havaalanının kış aylarında -her yıl olduğu gibi-
kapanacağı düşünülürse, kışın Saraybosna'yı beslemeyebilmenin tek yolu, konvoyların Split-
Mostar-tlitza-Saraybosna karayolunu kullanmasıdır" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, Saraybosna'ya yardımın birkaç misli güçleşeceği kış ayları, kapı
dan girmek üzeredir. Çember gevşetilmezse, 25 bini çocuk 100 bin kişi yok olacaktır. Esasen, 
Sırplar kuşatmayı sürdürüp, hastanelere, fırınlara, su tesislerine saldırıyorlar; muhtaç halkın, 
açlıktan ve hastalıktan telef olmasını istiyor ve bekliyorlar. Bizim ise, ciddî bir yardım yapıl
ması ve sürdürülmesi için tesirli bir girişimimiz halen yoktur; ama, Saraybosna'da durum ha
kikaten çok vahimdir. 

Sayın milletvekilleri, bu vahşeti kim önleyecek; kadınların, kızların ırzına geçen namus
suzları kim durduracak; bu adi insan kasaplarına dersini kim verecek? Avrupa Parlamentosu
nun yüksek vicdan sahibi(!) üyeleri, asılsız ve uydurma iddialar ve "Türk Devleti infaz yapı
yor, yargısız idamlar yapıyor" teraneleriyle güya insan haklarını korurken, Saraybosna'da ya
şanan faciaları duymuyor, katliamları görmüyorlar; ama neredeyse, "ölen insanların değil, öl
düren insanların haklarını(l) neden vermiyorsunuz gibi, alçakça bir yorumla Türkiye'yi sıkış
tırmaya devam ediyorlar!.. Bu mudur medeniyet, bu mudur insanlık?!.. 

Değerli arkadaşlarım, yazarın kaleminden devam ediyorum: "Bazı binalar o kadar bom
balanmış ki, ne kapısı kalmış, ne de penceresi. Bomboş sandığınız bu binaya girdiğinizde, içler 
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acısı bir durumla karşılaşıyorsunuz: Tamamen bitkin, birbirine sarılmış, boş gözlerle size ba
kan, açıkta olmaktansa orada sürünmeye razı birtakım insancıklar... Şehrin eski Osmanlı kıs
mı, Sırpların, özellikle hınçlarını kustukları bölge... Daha önce burada var olan 200 minare
den, sadece 40 tanesi ayakta kalabilmiş. Eski Osmanlı pazarının bombardımanla mahvolmuş 
dar yollarından geçerken, tam bir ölü kentte olduğunuzu anlıyorsunuz; bütün kepenkler kapa
lı,.. Kentin batısındaki Müslüman mezarları bile o kadar hava ateşine tutulmuş ki, mezarlığın 
altı üstüne getirilmiş, bütün taşlar kırılmış ve cesetler ortalığa savrulmuş; Ölülerini gömmeye 
gelen aileler bile ölümden kendilerini kurtaramamışlar." 

Sayın milletvekilleri, bütün bu anlattıklarım, caniliğin, katilliğin ta kendisi değil midir? 
20 katlı hastanenin 17 katını topa tutarak yıkmak, gözü dönmüşlüğün ifadesi değil de nedir? 

Avrupa Topluluğu ülkeleri, çağdaş Avrupa'nın göbeğinde genoside nasıl göz yumarlar? 
Acaba bu göz yumuş, Bosna Hersek'te, yani Avrupa'da Müslüman Türk varlığına tahammül 
edememelerinin neticesi ye göstergesi midir? Acaba bu tutum, bizi aralarına, ancak, "ortak 
üye" gibi sıfatlarla almalarının, yani ikinci sınıf toplum gibi görmelerinin verdiği cesaret mi
dir? 

Bakınız, Yunanistan karşı çıktı diye Makedonya'yı tanımamak gibi çifte standart uygula
yan bir Avrupa Topluluğu görülüyor. Birleşmiş Milletler ambargosunu delerek, Yunanistan'ın 
Sırplara silah sağladığından söz ediliyor, isveç'in alenen silah verdiği biliniyor, ama silahları, 
araç gereçleri olmayan, nefsi müdafaa halindeki Boşnak kardeşlerimize silah yardımı yapamı
yoruz, onlar için ambargoyu, şartlı olsa bile kaldırtamıyoruz; ama, sözüm ona, konulan ulus
lararası ambargo, Sırpları hiç etkilemiyor; bir yandan birçok silahı zaten kendileri üretirken, 
diğer yandan Tuna üzerinden Slav dayanışması adına birçok silah alıyorlar, buna rağmen Sa-
rayb^osna direniyor; ama canları ve kanları pahasına. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi, yazarın şu sözleriyle tamamlamak istiyorum: "Birkaç ta
bur, birkaç helikopter, birkaç jet; savaş çılgını Sırpları sakinleştirmeye yetecektir. Bu husus, 
kesin bir dille Miloşeviç ve Karadziç'e hemen bildirilmelidir, tnsan hakları savunucusu bütün 
politikacılar ise, işe koyulmalıdır. John Kennedy'nin, vaktiyle Berlinlilere dediği gibi, bütün 
dünya hep birlikte Sırpların karşısına 'biz hepimiz Bosnalıyız' diye çıkmalı ve bu cinayetleri 
durdurmalıdırlar." diyen yazar, ilave ediyor; "Evet, durdurabilir ve yapabilir; çünkü 13 Ağus
tos tarihli karar, Birleşmiş Milletlere güç kullanma yetkisi veriyor; fakat, kuvvetin kullanılma
sına kim karar verecek?" 

Değerli milletvekilleri, artık Amerikalı yazarlar da, kendi yönetimlerinin daha kararlı bir 
politika izlemeleri gerektiğini söylüyor. Washington Post Gazetesi, "Sırpların etnik temizlik 
yapmaları ciddî bir tutumla önlenebilirdi" diyor. Cumhuriyetçi bir kongre üyesinin, "Amerika 
Birleşik Devletleri, Sırp hedeflerini havadan bombalasın ve Bosnalılara silah gönderilmesi için 
izin verilsin" dediği işitiliyor. Sayın Dışişleri Bakanımız, "Artık sınırlı bir askerî müdahale vakti 
gelmiştir" diyor. Bana göre bu vakit çoktan gelmiş ve geçmiştir bile... 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, Batı Avrupa'nın, durdurmayı nasıl olup da beceremediğine 
bir türlü akıl erdiremediğim Bosna-Hersek soykırımını önlemek için, çözüm olmak üzere ter
tip edilen Balkan Ülkeleri Konferansını ve 12 komşu Balkan ülkesinin bir araya getirilmesini 
olumlu karşılamakla beraber, kesin ve ciddî bir netice hâsıl olmadığını üzülerek görüyorum 
ve acaba diye düşünüyorum: "Ortodoks ve Slav olan Sırpların bu vahşetini, insanlık dışı faali
yetlerini durdurmak üzere, Sırplarla aynı ırktan ve dinden gelen, tarih boyunca Sırbistan üze-
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rindeki etkisi inkâr edilemeyen ve ülkemizle çok yönlü ve iyi ilişkileri bulunan devletlerle müş
terek bir teşebbüsün nasıl netice sağlayacağını düşünmeli ve tartışmalı mıyız?" diyorum. 

Sayın milletvekilleri, güya insan haklarını savunan, daima barıştan yana olduklarını söy
leyen Avrupalılara ve tüm dünya devletlerine sesleniyorum; isterseniz askerî, isterseniz yaptı
rım gücüyle, Bosna-Hersek'teki soykırımı durdurunuz. Gözünü kan bürümüş Sırpların bu vah
şetinin, Kosova'ya ve Makedonya'ya sıçramasına cesaret vermeyiniz; iç savaşın Balkanlara ya
yılmasını önleyiniz, diyorum. 

Değerli üyeler, Hükümetimizin, tüm diplomatik yolları kullanarak ve imkânları zorlaya
rak soykırımın durdurulmasını sağlamak ve kışı sert geçen Saraybosna'ya tüm mevsim boyun
ca kâfi miktarda gıda ve ilaç yollamanın, hatta silah ve mühimmat yardımı yapmanın çaresini 
hemen bulmak gibi çok ciddî görevlerinin var olduğunu önemle hatırlatıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Bosna-Hersek'te şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, sava
şı sürdüren kardeşlerimize kuvvet, kudret, yaralılara acil şifalar diliyorum. "Acaba, tüm ümit
lerimizi Clinton'a mı bağladık?!" diye kendi kendime soruyor, hepinize tekrar saygılar sun.u-

/ yorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelebican. 
Şimdi, Sayın Çelebicân'ın gündem dışı konuşmasına cevaben Devlet Bakanı Sayın Orhan 

Kilercioğlu'na söz veriyorum. 
Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI ORHAN KtLERCİOÖLU (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Sayın Çelebican, Bosna-Hersek'te yaşanan dramı bir kere daha gözler önüne serdiler. 
Gerçekten Bosna-Hersek'te bir süredir, bir insanlık ayıbı yaşanmaktadır. Bosna-Hersek'te İkinci 
Dünya Harbinden bu yana en büyük katliamlar yapılmaktadır. 

Bu konudaki değerlendirmelerimiz ve Hükümetimizin yaptığı çalışmalar bilinmektedir. 
Bosna-Hersek'e yönelik saldırının uluslararası camia tarafından bir an önce durdurulma

sı ve kan akıtılmasının artık sona erdirilmesi için, en son olarak 25 Kasımda Dışişleri Bakanlı-
-*• ğımız tarafından Balkan ülkeleri ve ilgili bölge ülkeleri temsilcileriyle bir toplantı yapılmıştır. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Toplantılarda ne yaptınız?" Toplantı, toplantı..." Adam
lar, öldü, bitti!... 

DEVLET BAKANI ORHAN KtLERCİOÖLU (Devamla) — Bir dakika, müsaade edin... 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin sayın milletvekili. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ORHAN KtLERCİOÖLU (Devamla) — 25 Kasımda İstanbul'da ger

çekleştirilen bu toplantı sonunda, Bosna-Hersek'le ilgili yayımlanan bildiride, Bosna-Hersek'te 
yaşanmakta olan katliamın bir an önce durdurulması, kış şartlarının etkisiyle Saraybosna'da 
ve Bosna-Hersek genelinde açlık tehlikesiyle karşı karşıya gelen Bosna-Hersek halkına insanî 
yardımın ulaştırılması için, güvenlik koridorlarının açılması gündeme getirilmiş ve mülteciler 
için askerî koruma kuşaklarının oluşturulması amacıyla uluslararası bütün kuruluşlara ve ül
kelere çağrıda bulunulmuştur ve bugün bu, gerçekleşmek üzeredir. 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunun; "Eski Yugoslavya'da insan haklarının 
durumu" konusunda 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde yaptığı olağanüstü toplantıda ise, Türki
ye ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından sunulan karar tasarısı da 45 lehte, 1 aleyhte, 

— 103 — 



T.B.M.M. B : 34 2 . 12 . 1992 0 : 2 

1 çekimser oyla kabul edilmiştir. 
Karar şunları içermektedir: Bugüne değin eski Yugoslavya ve Bosna-Hersek konusunda 

Birleşmiş Milletlerde kabul edilen kararlar arasında görüşlerimize en yakın olan bir karardır. 
Sırp tarafınin suçluluğunu geniş çapta tarif eden kararda, etnik tasfiyenin başlıca kurba

nının, yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Müslüman kardeşlerimizin olduğu, bu et
nik temizlemenin başlıca sorumluluğunun ise, Bosna-Hersek'teki Sırp liderinin yanı sıra, Yu
goslav ordusu ve Sırbistan Cumhuriyeti liderlerine ait bulunduğunu bu karar açıklamıştır., 

Karar metninde, işlenen suç, soykırımı olarak ilan edilmekle birlikte, Bosna-Hersek ve Hır
vatistan'da işlenen fiillerin, ne ölçüde soykırımı oluşturduğunu tezekkür etme çağrısı da yapıl
mıştır. 

Sırpların kuşatması ve saldırısı altında bulunan Saraybosna ile, Bosna-Hersek'in diğer böl
gelerinde devam eden insan hakları ihlalleriyle, katliam da, aynı çerçevede değerlendirilmekte
dir. 

1-2 Aralık tarihinde Cidde'de düzenlenen, hâlâ çalışmalarını sürdürmekte olan tslam Kon
feransı Örgütü Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısında da bu konuyu Hükümetimiz bü
tün yönleriyle gündeme getirmiştir ve bu toplantıdan da olumlu sonuçlar beklenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu arada Sayın Çelebican'ın gündeme getirdiği insanî yardımlar ko
nusunda da birkaç hususa temas etmek istiyorum. Halihazırda Türkiye, Bosna-Hersek'e, bi
lindiği gibi, 35 milyon dolarlık bir yardım paketi açmıştır. Bü yardım paketinin halihazırda 
15 milyon dolar kadarı sarf edilmiştir. En son olarak dün, Bosna-Hersek'e, Saraybosna'ya 9 
TIR, Makedonya'ya sığınmış olan Bosna-Hersekli Müslüman kardeşlerimize de 3 TIR yardım 
malzemesi götürmüştür. Şu anda da 20 bin tonluk bir gemi muhtelif ülkelerden gelen yardım 
malzemelerini götürmek için Mersin Limanındadır. 13 ton kadar giysi, başta un olmak üzere 
gıda ve ilaç sevk edilecektir ve sevkiyat devam etmektedir. 

Ayrıca Hükümetimiz, Birleşmiş Milletlerden, hava köprüsü kurulması için, gerekli alaka
nın ve emniyetin sağlanmasını istemiştir. Bugün aldığımız haberde, bu emniyetin sağlanacağı 
bize söylenmiştir. Tabiî, havaalanı emniyeti her an değişmektedir. Dün akşamki haberlerde de 
Amerikan uçağına âteş açılmasıyla da sevkiyat bir süre kesintiye uğramıştır; ama, bu hava köp-
rüsününün kurulması suretiyle, Bosna-Hersek'teki Müslüman kardeşlerimize askerî uçaklarla 
devamlı olarak yardım malzemesi taşınması da programdadır; önümüzdeki pazar veya pazar
tesi günü bu köprünün kurulmuş olacağını bugünden tahmin etmekteyiz. " 

- Ayrıca, Bosna-Hersek'ten devamlı olarak Türkiye'ye her gün 50 ila 100 kişi sığınmakta
dır. Bu sığınmacılar direkt olarak bizim Hükümetimizin kontrolü altında bulunan kampları
mıza alınmaktadır. Ayrıca, -Sayın Çelebican'ın da belirttikleri gibi-, Bosna-Hersek'li akraba
larının yanına ve diğer yurttaşlarımızın yanına sığınmalar devam etmektedir. 

Burada bir önemli konuyu da belirteyim: Ülkemize gelen ortopedik yaralıların 9'unun ih
tiyaçları karşılanmıştır. Sivil havayollarının bir uçağıyla, olmazsa askerî uçakla, bunlar da Sa
raybosna'ya götürülecektir. 

Ayrıca, esir kamplarında bulunan ve hiçbir ülke tarafından kabul edilmeyenlerin de bize 
sığınmaları devam etmektedir. 

Bir husus da, Bosna-Hersek'ten üniversite düzeyinde 750 öğrencinin getirtilmesi ve Millî 
Eğitim Bakanlığımız tarafından burada okutulması kararı da alınmıştır, ilgililere bildirilmiştir. 
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Bütün bu çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz, Bosna-Hersek Hükümetiyle devamlı işbirliği s 

içerisinde yapılmaktadır. 
Bilgilerinize sunarım. (DYP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

3. — Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik'in. Bursa Uludağ Üniversitesinde başör
tüsü takan kız öğrenciler nedeniyle Eğitim Fakültesinde yapılan baskılara ilişkin gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Son olarak, Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinde başörtüsü nede
niyle yapılan baskılar hakkında Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik konuşacaktır. 

" Buyurun Sayın Çelik. (RP sıralarından alkışlar) 
İBRAHİM HALİL ÇELÎK (Şanlıurfa) — Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; yolda 

gelirken, keşke şu başörtüsü serbest olsaydı da, bir kez daha huzurlarınıza çıkmaktan imtina 
etseydim diye düşündüm. 

Ne hikmetse, Yüce Meclisin otoritesini, belli mevkilerde bulunanlarla, bazı üniversitelerin 
öğretim üyeleri, hiçe sayarak, şu yüce millete kafa tutmaktadırlar. 

15.5.1992 tarihli İnsan Haklarını İnceleme Komisyonundan -şu Yüce Meclisin çatısı altın-' 
da grubu bulunan bütün partilerin üyelerinin imzasıyla- gelen raporu görüşmüş ve ittifakla 
kabul etmiştik. -

Büyük bir ayıp!.. Biraz önce Sayın Kilercioğlu'nun ifade ettiği gibi, Bosna-Hersek*te mey
dana gelen katliamın tıpkısı, medenî bir vahşetçe, üniversite kampuslerinde yapılmaktadır. Bunu 
hararetle kınıyoruz. (RP sıralarından alkışlar) Çünkü, şu Meclisin aldığı kararları uygulaya
cak bir merci bulamıyorsak... Bakın, buradan birkaç örnek okuyacağım. Vaktimi de aşmama
yı Sayın Başkana hasseten bildirmek istiyorum. 

Yüce Meclisin kabul ettiği raporumuzun 9 uncu sayfasında, "Anayasanın 12 nci madde
sinde, 'Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyet
lerine sahiptir'; madde 17'de, 'Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştir
me hakkına sahiptir'; madde 24'te, 'Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir 
14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla, ibadet, dinî ayin ve törenler serbesttir. 
Kimse, dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz, ve madde 42'de, 'Kim
se, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz' ibaresiyle, kişinin temel hak ve hürriyet
lerinden bir kısmını sıralamıştır. 

Bu temel haklardan bir tanesi de, din ve vicdan hürriyetinden hemen sonra gelen, onun 
tamamlayıcısı olan ve o olmazsa, din ve vicdan hürriyetinin bir mana ifade etmeyeceği temel 
haktır ki, ö da ibadet hakkı ve ibadet hürriyetidir. İbadetin tarifine baktığımız da, 'Allah'ın 
emrettiklerini yapmak, yasaklarından kaçınmaktır' ibaresiyle karşılaşıyoruz. İslam inanışı içinde 
ise örtünmek, başörtüsü takmak, Kur'an'ın kesin emirleri cümlesindendir" denmektedir. 

Şimdi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi üçüncü sınıfında okuyan Selda Şefik kızımı
zı, beden eğitimi öğretmeni, kolundan tutarak, sürükleyerek, yerden yere vurarak suç işlemiş
tir. Adlî tabipten almış olduğu 3 günlük raporu da var... 

Sayın YÖK Başkanı Mehmet Sağlam Bey, Plan ve Bütçe Komisyonunda, hiçbir kimsenin, 
inancından dolayı kınanmayacağını, başını 18 yaşında nasıl örtüyorsa, üniversitelerimizde de 
bunun bir suç teşkil etmeyeceğini söylediği halde, Uludağ Üniversitesi Rektörü, "Üniversitede 
her öğrenci derslere istediği gibi girer ve bu, üniversitenin aldığı bir karardır, bunu kimse 
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değiştiremez" dediği halde, Zeynep Kirazlıoğlu, bunları hiçe sayarak, bu öğrencimizi döverek, 
hakaret ederek, suç işlemiştir. 

Biz bu kürsülerden artık şunu samimiyetle söyleyelim: Tarihimizde, başını örtmedi diye 
hiç kimse ipe çekilmemiştir. Bizim tarihimizde, Selçuklulardan başlayarak, Osmanlılardan baş
layarak, hiçbir kimse, başını örtmedi diye ipe çekilmemiştir; ama, şapka giymedi diye darağa-
cına çekilen insanlarla doludur. Bu ayıbı artık ortadan kaldıralım. 

Bu duygularla, bu gibi öğretim görevlileriyle ilgili olarak ve yeni açılan üniversitelerimiz
de de bu gibi konularla ilgili olarak, bir daha huzurlarınızı meşgul etmek istemiyoruz ve Hü
kümet ortaklarına sesleniyorum: Siz şu başörtüsü yasağını kaldırın; şu kürsüden çıkıp evvela 
hürmetlerimizi, sayglarımızı sunalım ve gerekirse reylerimizi de size verelim. 

Saygılarımı sunuyorum. (RP, ANAP ve bağımsızlar sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — 1993 bütçe müzakerelerinde uygulanacak söz kayıt işlem ve usullerine ilişkin Baş
kanlık duyusu. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bütçenin görüşme programı bastırılıp dağıtılmıştır. Prog
ram- gereğince bütçeler üzerinde söz almak isteyen sayın üyelerin söz kayıt işlemleri 3 Aralık 
İ992 Perşembe günü saat 9.00-11.00 arasında Doğru Yol Partisi Grup Toplantısı Salonunda, 
Başkanlık Divanı Kâtip Üyelerince, imza karşılığında yapılacaktır; bu saatten sonra söz kaydı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünce yapılacaktır. 

Söz kaydını, her sayın üyenin bizzat yaptırması gerekmektedir; başkası adına söz kaydı 
yapılmayacaktır. 

Söz kaydı, programdaki sıraya göre rakamla tespit edilen bütçeler için yapılacaktır. Kişisel 
söz kaydı Genel Kurulun aldığı karara uygun olarak her bütçe için lehte, aleyhte, üzerinde ol
mak üzere ve sadece biri hakkında yapılacaktır. 

Sayın arkadaşlarımın bir hususta daha dikkatini çekmek isterim. 26.11.1992 tarihli 32 nci 
Birleşimde kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, bir milletvekili en fazla iki bütçe hak
kında söz kaydı yaptırabilecektir. Söz kaydının yapılacağı gün ve saat ilan tahtalarına da asıl
mıştır. 

Sayın üyelerin bilgilerine sunulur. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay'm, (10/11) esas numaralı Meclis Araştırması Ko
misyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/108) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa önergesi vardır, okutuyorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anavatan Partisinden 30.11.1992 tarihi itibariyle istifa etmiş bulunduğumdan, Ülkemizde 
Star-1 Adı Altında Televizyon Yayını Yapmakta Olan Magic-Box Internasyonel Şirketi ile İlgili 
İddiaları Açıklığa kavuşturmak Amacıyla" kurulmuş olan Meclis araştırma komisyonundaki 
üyeliğimin yeniden değerlendirilerek, affımı takdirlerinize arz ederim. 

Tunca Toskay 
istanbul 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — (10/11) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komis
yonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimini tamamladığına ilişkin tezkeresi (3/722) 

BAŞKAN — 10/11 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlık Divanı seçi
mine dair tezkere vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"Ülkemizde Star-1 Adı Altında Televizyon Yayını Yapmakta Olan Magic-Box Internatio
nal Şirketi ile İlgili İddiaları Açıklığa Kavuşturmak Amacıyla" kurulan (10/11) Esas Numaralı 
Meclis Araştırma Komisyonu Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 1 Aralık 1992 
günü saat 14.00'te, 7 üyenin katılımı ile toplanmış, yapılan seçim neticesinde kullanılan 7 adet 
oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler karşılarında gösterilen oy
ları alarak Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Fethi Akkoç 
Bursa 

10/11 Esas Numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonu Geçici Başkanı 

Başkan : Yılmaz Ovalı Bursa 7 oy 
Başkanvekili : Mustafa Kul Erzincan 7 oy 
Sözcü : Muhtar Mahramlı Tekirdağ 7 oy 
Kâtip Üye •: Hasan Basri Eler Edirne 7 öy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'm, Azerbaycan'a yapacağı resmî ziyarete katıl
maları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/721) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi var
dır, okutup oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın, vaki davete icabetle, Bakü'de düzenlenecek Türk Dili Ko
nuşan Ülkeler Kültür Bakanları İkinci Toplantısına katılmak üzere 30 Kasım-4 Aralık 1992 ta
rihlerinde Azerbaycan'a yapacağı resmî ziyarete, ekli listede adlan yazılı milletvekillerinin de 
katılmaları uygun görülmüştür. 

Anayasımızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Erdal İnönü 

Başbakan Vekili 

Liste : 
Celal Kürkoğlu Adıyaman r ' • 
Süleyman Ayhan Çanakkale 
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BAŞKAN — Tezkereyi, ekli listeyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Koalisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına ge
çiyoruz. .: .- ' . . . 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. —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 
Sayılt Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kgnun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetle
rinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 
ve 59'a 1 inci Ek) 

BAŞKAN — 1 inci sırada yer alan, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me, 16.4.1986 tarihli ve 3274 sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
nın görüşülmesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. . . 

2, — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya-
pumasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru[(1/201, 1/319) (S. Sayısı .-58 ve 58'e linçi Ek) 

BAŞKAN— 2 nci sırada yer alan, Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hak
kında 437 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. : 

Ertelenmiştir. 

5. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada yer alan, Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 394 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji vb Ticaret Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 
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Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. „ 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına'İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada yer alan, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İliş
kin 77 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 
1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116) 

BAŞKAN — 5 inci sırada yer alan, Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
355 sayılı Kanun Hükmünde Kakarname, 190 ve 355 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Ba
kanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişildik kapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporlarının görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. ' 

6. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkın
da 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) (S. Sa
yısı: 121) 

BAŞKAN — 6 ncı sıradaki, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu 
raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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7.—ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ada
let ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) 

BAŞKAN — 7 nci sıradaki, Ödünç Para Verme işleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşülmesine geçi
yoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

8. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı : 193) 

BAŞKAN — 8 inci sıradaki, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporlarının görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Erfelenmiştir. 

9. — Bütçe Kanununda Yer Alan Ban Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı : 71) (1) 

BAŞKAN — 9 uncu sıradaki, Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun
larında Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun gö
rüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. . 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okun

masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. » 
Tasarının tümü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Haydar Oymak söz 

istemiştir. . 
Buyurun Sayın Oymak. 
CHP GRUBU ADINA HAYDAR OYMAK (Amasya) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hak
kında Kanun tasarısı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini belirtmek için 
söz almış bulunuyorum, sözlerime başlamadan önce hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, bütçe kanunları, yıllık olarak gelirlerin toplanması, 
harcamaların yapılması yetkisini hükümete veren bir kanundur. Kanunun metni ile eki cetvel
ler bir bütünlük arz ederler. 

1982 Anayasasının 161 inci maddesinin son fıkrasında, "Bütçe Kanununa, bütçeyle ilgili 
hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz" denilmektedir. Ancak, bütçe kanunlarına bakıl
dığında, bütçe gelir ve giderleriyle doğrudan ilgisi olmayan bazı düzenlemelerin, eskiden 

(1)71 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. ' . ' • ' ' ' " 
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beri bütçe kanunlarında yer aldığı görülmektedir. Dünyanın ve ülkenin ekonomik, malî, siyasî 
konjonktüründe önemli değişikliklerin olduğu ve bu değişikliklerin geçici bir yapı arz edeceği 
bilindiği durumlarda, o olayla doğrudan ilgili ancak bütçe kanununuyla ilgisi fazla olmayan 
bazı düzenlemelerin olaya özgü yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, bütçe kanunlarında yer 
alması, eğer Anayasanın bu hükmü olmasa, bir bakıma anlayışla karşılanacak bir husustur; 
ancak, son yıllarda bütçe kanunlarına konulan ve bütçe kanunlarıyla da hiç ilgisi olmayan, 
süreklilik arz eden konulan düzenleyen hükümler öylesine artmıştır ki, muhalefet partileri, Ana
yasa Mahkemesine gitme zorunluluğuyla karşı karşıya kalmışlardır. Bu başvurular sonucu, Ana
yasa Mahkemesi, bütçe kanunlarının bazı hükümlerini, geçmiş yıllarda iptal etmiştir. İptal ka
rarlan ise, malî ve ekonomik hedefleri etkilemiş, hatta zaman zaman hukukî boşlukların doğ
masıyla karşılaşılmıştır. Bunu önlemek için, kararların geç yayımlanması, yeni bir düzenleme 
yapılmasını sağlamak amacıyla verilen sürelerin uzun tutulması gibi yapay yollara başvurul
duğu görülmüştür. 

Bu tasan, bütçeyi, süreklilik arz eden ve bütçe kanunlarıyla ilgisi olmayan hükümlerden 
arındırarak, Anayasanın 161 inci maddesine uygun hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu yönüy
le bu tasarı, yapılması gereken, hatta gecikmiş bir düzenlemenin yerine getirilmesini sağlaya
caktır. 

Aslında, tasarıda 14 üncü maddeye kadar yapılan düzenlemeler yerindedir. 14 üncü mad
deyle, Taşıt Kanununun 10 uncu maddesine eklenen fıkra, son yıllarda bütçenin uygulanma
sıyla birlikte Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgesi yayımlama alışkanlığının sürdürül
mesi düşüncesinin bir devamıdır. 

Bildiğiniz gibi, bu madde, Hükümete, bütçe kanununa rağmen, taşıt alımında izin verme 
yetkisi getirmektedir. 

Bir diğer düzenleme ise, Hükümetin teklifinde olup da, Plan ve Bütçe Komisyonunda me
tinden çıkanlan 18 inci maddenin, günün koşultanna uygun olarak yeniden düzenlenmesi hük
münü getirmektedir, 

Yine bu madde, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda 7383 sayılı Yasayla iyileştirme yapıldığı için Plan ve Bütçe 
Komisyonunda tasarıdan çıkarılmıştır; ancak, ülkemizin içinde bulunduğu yüksek enflasyon 
nedeniyle o günden bugüne artırılan miktar oldukça yetersiz kalmıştır. O nedenle, bu vatan-
daşlanmıza ödenecek paraların, bir nebze de olsa, günün koşullarına uydurulmasına, dolayı
sıyla bu maddede değişiklik yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse, bu
gün uygulanan 651 katsayı ile çarpılması sonucu ellerine geçen para 195 bin liradır. 1993 yılı 
için öngörülen 743 katsayı aynen kabul edildiği takdirde, bu vatandaşların alacakları para sa
dece 222 bin lira olacaktır. Böylece 27 bin liralık bir artış yapılmış olacaktır ki, bu da bize 
göre son derece yetersiz bir miktardır. 

Ayrıca, Vatanî Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanunda yapılacak de
ğişiklikle bu vatandaşlara ödenmesi öngörülen paralar da son derece yetersizdir. Bu gösterge 
rakamlarının Plan ve Bütçe Komisyonundan geçtiği günden bugüne kadar büsbütün küçüldü
ğü de bir gerçektir. O nedenle, bunların da yeniden günün koşullarına, bütçe imkânları ölçü
sünde uydurulmasında ve dolayısıyla artırılmasında zorunluluk vardır. Bu yönde, Yüce Meclis 
Başkanlığına önergelerimiz olacaktır. 
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Değerli milletvekilleri, bize göre, bu tasarıda yer alması mutlak zorunluluk olup dâ, yer 
almayan tasarruf genelgeleri sorununun da, 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanununa bjr 
ilave yapmak suretiyle çözümlenmesinde kesin zaruret vardır. 

Hepimizin bildiği gibi, bütçe yılının son ayında, yani aralık ayı içerisinde genelde, bakan
lık ve bağlı kuruluşlar, bütçede yer almış bulunan ödeneklerini -sırf tenkis edilmemesi 
düşüncesiyle- mal alımına yönlendirerek, harcama yapmaya çalışır bir şekilde görülürler. Bu
nu önlemek için ise, geçmiş yıllardan beri, hükümetler, tasarruf genelgeleri yayımlarlar. An
cak, konuşmamın başında da belirttiğim gibi, bu tasarruf genelgeleri, artık, bütçe yılının so
nunda değil, bütçe yılının başlamasıyla birlikte yayımlanır hale gelmiştir. 

Bu haliyle tasarruf genelgeleri, Meclisin iradesiyle kabul edilmiş bütçenin ya tümüyle uy
gulanmaması veya çok cüzî şekilde uygulanması sonucunu doğurmaktadır ki, bu en hafif de
yimiyle Yüce Meclisin iradesine karşı yapılmış bir saygısızlıktır. Bunu ortadan kaldırmak için, 
bu yetkiyi Hükümete vermemek için, 1050 sayılı Kanuna bir ilave yapılmasında mutlak zorun
luluk vardır. 

Tasarruf genelgeleriyle, esasında, tasarruf da yapılmamaktadır. Uygulamada, kişisel ya
kınlıklar yanında, kuruluşların birbirlerine olumlu veya olumsuz bakmalarıyla, gene, istenilen 
alımlar, bazı kuruluşlar için yapılmakta, bazıları için ise yapılmamaktadır. Bu yöndeki uygula
malar kamu vicdanında da rahatsızlıklar yaratmaktadır; çünkü, olay, hem Yüce Meclisten ge
çen bütçenin uygulanmaması sonucunu ve hem de bazı kişi ve kuruluşların inisiyatifinin etkili 
olduğu imajını doğurmaktadır. Bu durumun mutlak önlenmesi gerekmektedir. Bu durum so
nuçta keyfî uygulamayı meydana getirmektedir. Bu konuda da bir önerge getiriyoruz. 

Sözlerimi bitirirken, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (CHP ve ANAP sıralarından al
kışlar) . - . ' . • 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oymak. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Abdüllatif Şener, buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, Sayın milletvekil
leri; Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hak
kında Kanun tasarısı üzerinde görüşüyoruz. 

1993 yılı bütçesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşül
mesi devam ediyor; 10 Aralıkta bütçe Genel Kurula inecek ve 1.1.1993 tarihinden itibaren de 
yürürlüğe girecektir. 

Bütçe kanunlarında yer alan bazı hükümlerin değiştirilmesini, yeniden tanzimini sağlaya
cak böyle bir tasarının Meclise bugünlerde gelmiş olması ve burada görüşülmesi, zamanlama 
açısından isabetlidir; ama bu tasarı, ne getiriyor, ne götürüyor, iyi anlaşılması ve iyi tartışılma
sı lazım. Her ne kadar, Mecliste fazla bir ilgi görülmüyorsa da, önemli bir tasarı üzerinde gö
rüşüyoruz ve bu konuda oylama yapacağız. O halde, bu tasarının, ne getirdiğinin, ne götürdü
ğünün iyice tespit edilmesi, araştırılması; doğrularının kabul edilmesi; ama yanlışlarının red
dedilmesi gerekir. 

Tasarının genel gerekçesinde, asıl amacın ne olduğu açık seçik ifade edilmektedir: "Bütçe 
kanunları her yıl için düzenlenir ve harcamaların yapılmasına ve gelirlerin toplanmasına yetki 
ve izin verir" deniliyor; dolayısıyla, eğer bütçe kanunları çıkarılamaz ise, devletin bir yıllık har
cama yapması ve gelir toplaması mümkün olmaz. Ancak, bu bütçe kanunlarında, bir kanun 
metni vardır, bir de ekler vardır. 
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. Bütçe kanunu metnine, değişik, çeşitli harcamalarla ilgili, gelirlerle ilgili maddeler konul
maktadır. Anayasanın 161 inci maddesinde ise, "Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dı
şında hiçbir hüküm konulamaz" ifadesi yer almaktadır. Ancak, bütçe uygulamasına yön ver
mek için, zaman zaman, bütçe gelir ve giderleriyle ilgili olmakla birlikte, diğer kanunlarda dü
zenlenmesi gereken birçok husus bütçe kanunu metnine yerleştirilmektedir ve bu yerleştirme
den dolayı da, zaman zaman, Anayasa Mahkemesinin iptalleriyle karşılaşılmaktadır. Dolayı
sıyla, bu iptaller karşısında, malî ve ekonomik hedefler açısından bir hukukî boşluk doğmak
tadır. 

Elimizdeki tasarının gerekçesinde ifade edilenler bunlar. "O halde ne yapılmalıdır?" so
rusuna karşılık "bijtçe kanunu metinlerine birçok hüküm yerleştirmcyerine, bütçe uygulama
sıyla ilgili, süresiz, genel, diğer kanunlarda bazı değişiklikler yapılmak suretiyle, bütçe kanun
larına sık sık hüküm konulmasının önüne geçilir. Böylece, bir taraftan Anayasa Mahkemesi
nin iptalleriyle karşılaşma durumu ortaya çıkmaz, diğer taraftan da, bütçe uygulamasında ba
sitlik ye kolaylık sağlanmış olur" denilmektedir. 

Ancak, görüştüğümüz tasarının gerekçesi bu olmakla birlikte, görünürde bu gerekçe ma
sumane olmakla birlikte, yerinde görülmekle birlikte, tasarının iyice irdelenmesi gerekir. Nite
kim, tasarıda yer alan birçok madde, gerçekten, bütçe kanunları metinlerinde yer alan madde
lerdendir. Mesela, tasarının 1 inci maddesi, 1992 Bütçe Kanununun 131 inci maddesine, 3 üncü 
maddesi 56 ve 29 uncu maddelerine, 4 üncü maddesi 62/c maddesine, 11 inci maddesi de 62/a 
maddesine tekabül etmektedir. Yani, gerekçeye uygun şekilde, bazı maddeler, gerçekten, bütçe 
kanunu metinlerinde yer alan maddelerle ilgili olarak düzenlenmiş, tanzim edilmişlerdir. 

Bunların hepsini tek tek saymıyorum; bunlar sadece birer Örnektir; ama bu tasarıda, dik
katlerinizi çekmek istediğim öyle maddeler vardır ki, bu maddeler, gerekçede belirtilen amaç
lara uzaktan yakından hiçbir ilişki kurulmadan düzenlenmişlerdir. Bu maddeler, aynı zaman
da, demokrasimiz açısından da, hükümetin niyetleri açısından,da tehlikeli ve zararlıdır. 

Yine bu tasarıda öyle maddeler vardır ki, bütçe kanunu metinlerinde ifade edilenden da
ha farklı bir şekilde düzenlenmiştir ve büyük sakıncalar içermektedir. Örneğin, bu tasarının 
12 nci maddesi, aynı şekilde, 1992 Bütçe Kanununun 62/3 maddesinin (0 bendinin benzeridir; 
ancak, bu tasarıda düzenleniş biçimiyle bazı değişiklikler vardır ki, bunlar önemli değişiklik
lerdir. 

Burada, görüşmekte olduğumuz tasarının bütün maddeleri üzerinde durmak istemiyorum; 
ancak, bazı maddelere dikkat çekmek istiyorum, önce tasarının 20 nci maddesiyle işe başla
mayı faydalı görüyorum. Bu madde, Belediyelere ve ti özel İdarelerine, Genel ve Bütçe Vergi 
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkındaki Kanunun 1 inci maddesiyle ilgilidir. Her şeyden önce 
1 inci maddenin birinci fıkrasındaki değişiklikle, "vergi gelirleri tahsilat toplamından, beledi
yelere verilen 9.25'Iik pay ile il özel idarelerine verilen 1.70'lik paylar, Bakanlar Kurulu tarafın
dan azaltılabilir" denilmektedir. Bu azaltma payı, yüzde 8.55 ve yüzde 1.20 olarak belirtilmek
tedir. Mahallî idarelerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinden söz edilen bir ortamda, bütçe ge
lirlerinden belediyelere verilecek payların, Hükümet tasarrufuyla ve inisiyatifiyle düşürülebi
lecek olması, belediyelerin güçlendirilmesi amacıyla çelişmektedir. 

İkinci nokta: Hükümetin böyle bir yetkiyi devralması, devletin kararnamelerle yönetilme
sine karşı çıkarak işbaşına gelen bir Hükümetin, işbaşına geldikten sonra, daha önce söylemiş 
olduğu sözleri unutması anlamına gelmektedir. 

— 113 — 



T.B.M.M. B : 34 2 .12 .1992 0 : 2 

Ancak, bu 20 nci maddenin en tehlikeli noktası burası değildir; çünkü, üçüncü fıkrada 
yapılan değişikliğin çok önemli olduğunu görüyoruz ve iktidarıyla, muhalefetiyle, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin bu noktaya dikkatinin çekilmesini istiyoruz. Bu maddenin eski, yani yü
rürlükteki biçiminde, İller Bankasında toplanan belediyeler payının yüzde 6'sının son genel 
nüfus sayımı sonuçlarına göre belediyelere dağıtılacağı belirtiliyor. Yani, şu anki uygulamada
ki dağıtım, objektiftir, tarafsızdır ve kıstas, nüfus kıstasıdır. Ancakj elimizdeki tasarının 20 
nci maddesine baktığımızda, bu objektif ve tarafsız kıstasın, tamamıyla ortadan kaldırıldığını 
görüyoruz. Bu objektif ve tarafsız dağıtım düzeni, bu tasarıyla bozulmaya çalışılıyor; iktida
rın, istediği belediyelere fazla, istemediği belediyelere, vergi gelirlerinden az pay vermesini sağ
layacak bir düzenleme getiriliyor. Belediyelere yapılacak olan dağıtımın, ilgili belediyelerin nü
fus, kalkınmışlık derecesi, malî kaynakları ve turistik durumları dikkate alınarak yapılacak ol
duğu belirtiliyor ve üstelik böyle bir dağıtımın esaslarının da Bakanlar Kurulunca belirtileceği 
ifade ediliyor. 

Bu düzenleme, tamamıyla partizan tutumlara yol açabilecek bir düzenlemedir. Mahallî 
idarelerin güçlendirilmesinden söz edilen böyle bir ortamda, bu hüküm böylece çıkarılamaz. 
Çıkarılırsa, ileride belirecek her partizanca tutumdan, bu İktidar sorumlu olacaktır. 

Bu düzenlemenin amacı bellidir: 1 Kasım seçimlerinde, her tarafta "Muhalefete oy verir
seniz, belediyelerinize hizmet gelmez" diye propaganda yapan bu İktidar, böylesi bir tasarıy
la, partizanlık düşüncelirini seçim meydanlarından Türkiye Büyük Millet Meclisine taşımış bu
lunmaktadır. 

Bunun hesabı nedir?.. Bunun hesabı üzerinde ciddiyetle durulması gerekir. Bu iktidar önü
müzdeki seçimleri mi kurtarmaya çalışıyor, yoksa bir sonraki genel mahallî idareler seçimle
rinde Refah Partisinin kazanacağı belediyelerin başarısını nasıl önleyeceğini mi hesaplıyor?.. 
Bunun üzerinde durmamız lazım; ama böyle bir düzenlemenin faturasını gün gelir, bugünkü 
iktidar da ödeyebilir. 

Dürüst bir iktidara, partizanlığa karşı bir iktidara ve muhalefete düşen görev; bu madde
nin değiştirilmesi olmalıdır. 

Aynı maddenin diğer fıkralarında da benzer sakıncalar vardır. Yüzde 6'lık belediyeler pa
yının, Belediyeler Fonuna yatırılması sakıncalıdır. Fonlardan belediyelere para dağıtımında par
tizanlık ve sübjektif ölçüler daha fazla işleyecektir. Zaten, yüzde 9.25'lik belediye payının yüz
de 3.25'lik kısmı, daha önce, Belediyeler Fonu, Mahallî İdareler Fonu gibi fonlar vasıtasıyla 
dağıtılmaktaydı; yüzde 6'lık kısım doğrudan belediyelerin hesabına intikal ettirilmekteydi. Şimdi, 
yüzde 9.25'in tamamının fonlara intikal ettirilip, dağıtılmaya çalışılması; partizanlığa, beledi
yeler arasındaki paylaşımda adaletsizliklere yol açacak bir kapıdır. Zaten, önceki düzenleme
lerle bu kapı açılmıştır. Bu düzenlemeyle getirilmek istenenler, özet olarak şunlardır: 

1. Muhalefet Partilerine ait belediyelerin gelir kaynakları kurutulmaya çalışılmaktadır. 
2. Belediyelerin malî özerklikleri ortadan kaldırılmaktadır. Mahallî idare kavramı tah

rip edilmektedir. Belediyeler, gelir kaynakları itibariyle, hükümete bağımlı hale getirilmekte
dir. 

3. 1993 bütçesinde, bütçeye aktarılmaya çalışılan fonlardan bir kısmı özel ayrıcalıklara 
sahip kılınıyor. Tam bir çelişki. Bu Hükümet, hiçbir konuda tutarlı olmayacağını burada da 
göstermektedir. 

4. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir kısım -pay verilmesiyle ilgili- yetkileri Bakanlar 
Kuruluna devrediliyor. Bu durumu, Yüce Meclisin takdirine arz ediyorum. 
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Ûu tasarının 12 nci maddesi de, aynı şekilde, 20 nci maddesi gibi, pek çok sakıncaları bün
yesinde taşımaktadır. 12 nci madde, çeşitli yolsuzluklara ve görevi kötüye kullanmaya uygun 
bir maddedir. Uzatmak istemiyorum. Bu madde, özel tertiplere ödenek kaydedilecek ve özel 
hesaplara yatırılacak bazı gelir kaynaklarından bahsediyor. Bu, bir kere, bütçenin genellik il
kesine aykırıdır; ama asıl belirtmek istediğim nokta burası değil. Bakın, maddede, "Bu kay
naktan yapılacak harcamalar 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununa ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun.... vize hükümlerine tabi değildir." denili
yor. Öenetim dışı tutulmaya çalışılan bir harcama kalemi oluşturulmaya çalışılıyor ki, bu da 
yolsuzluğa açık kapı bırakmaktadır. Bu paranın ne yapılmak istendiği aslında bellidir: Millî 
Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne ayrılan bu paralarla, temsil ödeneği gibi har
camalar yapılacak, yenilecek ve içilecektir! Bu yüzden, bu maddenin de büyük yolsuzluklara 
elverecek özelliklerde tanzim edilmiş olduğunu burada belirtmek gerekir. 

Yine aynı şekilde, tasarının 17 nci maddesi üzerinde de durduğumuz zaman, bu madde
nin de gerçekten önemli bir madde olduğunu ifade etmek gerekir; aynı şekilde sakıncalarıyla 
birlikte. 17 nci maddeyle, gümrük kapılarından, saat 17.00'den sonra geçen TIR ve araçlar
dan, mesai karşılığı olarak alınan paraların dağıtımıyla ilgili düzenlemeler yapılmaktadır. Şu 
anki uygulamaya göre, mesai sonrası gümrüklerden geçen araçlardan alınan paranın yüzde 80'i 
orada çalışan gümrük personeline, yüzde 20'si ise Bakanlık personeline dağıtılmaktadır. "Bu 
paralar, Bakanlıkta kimlere veriliyor?" diye incelediğimizde, müsteşardan daire başkanına ka
dar görevli çeşitli personele verildiğini görüyoruz. Gümrükler Genel Müdürlüğünde ise, bu, 
şeflere kadar indiriliyor, memurlar alamıyor; hatta şube müdürleri ve şeflerin büyük bölümü 
de alamıyor. Yani, yüksek ücretli memurlara veriliyor, düşük ücretli memurlara verilmiyor. Bu
rada, "kıstas nedir, ölçü nedir?" tartışılması lazım. 

Getirilen bu 17 nci maddeyle, daha ilginç bir düzenleme de yapılıyor: Bu kaynaklardan 
sağlanan gelirlerin Bakanlık payı, yüzde 20'den, yüzde 50'ye çıkarılıyor. Bu tip uygulamalarla 
personel ücret rejimi delik deşik edilmektedir. Burada sormak istiyorum: Bu getirdiğiniz mad
deyle, Bakanlık payını artırıyorsunuz; bu parayı kime vereceksiniz? Diğer, faydalanmayan me
murlara da eşit şekilde vermeyi düşünüyor musunuz? Ayrıca, Sayın Bakanın buradaki yetkisi 
çok geniştir; "irat kaydetmeye ve dağıtmaya Maliye Bakanı yetkilidir" deniliyor. Bu geniş yet
ki, keyfîliğe yol açıyor; nitekim, Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışanlar, başta şube müdürleri 
olmak üzere, bu paydan kendilerine ödeme yapılmadığı için, Bakanlıkla mahkemeli duruma 
düşmüşlerdir, konuyu yargıya intikal ettirmişlerdir. 

. Dolayısıyla, bu tasarı, bir taraftan masum gerekçelerle önümüze bir paket getirirken, bu 
gerekçelerle ilişkisi olmayan, sadece siyasî hesaplarla yüklü olan önemli ve sakıncalı pek çok 
maddeyi de getirmektedir. 

Bu maddelerin bu Mecliste kabul görmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu düşünceler içeri
sinde saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şener. 
ANAP Grubu adına Sayın Adnan Kahveci; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arka

daşlarım; sizlere, öncelikle, bu yasa tasarısının Meclise getirilişinin amacını, tarihçesini anlat
mak istiyorum. 
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Bu yasa tasarısı, benim Maliye Bakanlığım dönemimde, yine, SHP ve DYP'nin Anayasa 
Mahkemesine yaptığı müracaatlar sonucu oluşmuştur. Şöyle ki: Bütçe kanunlarında yer alma
ması gereken maddelerle ilgili olarak, bizim Hükümet ettiğimiz dönemlerde, muhalefet, Ana
yasa Mahkemesine gitmiş ve bazı maddeleri iptal ettirmişti. 

"Buna nasıl bir çözüm getiririz?" diye düşündük ve "Anayasanın, bütçe kanununda gör
mek istemediği maddeleri bir bütçe uygulama kanunu haline getirelim ve bunu Meclise sevk 
edelim; tabiî, burada bütçe geçerken de çok daha kolay olur, her yıl aynı maddeleri tekrar onay
lamak yerine, bunları yasada bir kere belirtiriz; geri kalanı da, yani, Bütçe uygulama Kanunu 
içinde olup, bütçede belirtmemiz gereken katsayılar varsa, onları da bütçe kanununda belirtiriz" 
dedik. " 

Bir şey daha belirteyim: Bugünkü Sayın Maliye Bakanımıza, Bakanlık görevimi devreder
ken, "Öncelikle, bu tasarıyı bir an önce Meclise getirin -o sırada 1992 yılı bütçesi Meclise 
geliyordu- ve aynı zorlukla sizlerin de karşılaşmaması için 1992 yılı bütçesi öncesi, bizim hazır
ladığımız taslağı -ki, şu anda elimdedir- hemen inceleyin ve zannetmiyorum ki, içinde çelişkiye 
düşeceğiniz veyahut da karşı olacağınız maddeler olsun; hemen bunu Meclise sevk edin, biz 
destekleyeceğiz ve Meclisten çıkaracağız; sizin de işiniz kolaylaşacak, bizim de işimiz 
kolaylaşacak" dedim; fakat her nedense, 1992 bütçesi öncesi bu tasarı Hükümetten Meclise 
gelmedi. Ne zaman geldi? 1992 bütçesi kabul edildikten epey sonra geldi ve geliş şekli de bizim 
ilk hazırladığımız şekilden çok farklı. 

Biraz önce Refah Partili arkadaşımın da belirttiği gibi, bu, bir bütçe uygulama kanunun
dan ziyade, âdeta, Hükümete yetki verme kanunu haline dönüşmüş. 

Biz, hazırladığımız ilk tasarıda, bu şekilde geniş yetkileri minimumda tutmuştuk, ama 
şimdiki tasarıya bakıyorum, hemen hemen her maddesinde, Hükümete veya Maliye Bakanına 
geniş yetkiler veriliyor. Yani, tasarının bizim hazırladığımız ilk şekliyle şu anda Meclise gelen 
şekli arasında pek fazla ilişki yok. 

Bu değişiklikler niçin yapıldı? Bu, DYP ve SHP'nin seçim öncesi belirttiği, "Hükümete 
çok fazla yetki alıyorsunuz, Meclisi by-pass ediyorsunuz" tezlerinin sanki bir itirafı! Burada, 
çok fazla yetki talep ediliyor. Sayın Abdüllatif Şener de, tasarıda yetki talep eden maddeleri 
yakalamış. 

Bu tasarı kanunlaşırsa, bir bütçe uygulama kanunu değil, Hükümete yeni yetkiler verme 
kanunu olacaktır. Buna, genel bütçe vergi gelirleri içinde belediyelere verilen payı artırma yet
kisi ile il özel idarelerine verilen payı artırma yetkisini örnek verebiliriz. Bu yetkiyi Meclisten 
niçin almak istiyorlar? Makul hiçbir gerekçesi yok. Böyle bir yasa tasarısını Meclise getirdiniz 
de ret mi ettik? Tabiî, bunların, daha önceki görüşleriniz ışığı altında izah edilmesi lazım. 

Yine, tasarının 17 nci maddesinde, Gümrük Kanununun bir maddesinin değişikliğiyle il
gili husus da aynı sıkıntıları taşıyor. 12 nci madde, keza öyle, bir yetki maddesi ve 4 üncü mad
de, 9 uncu madde ve en önemlisi 3 üncü madde, Hükümete verilmek üzere hep yeni yetkiler 
getirmiş. 

Değerli arkadaşlarım, daha önce uygulamasını şiddetle tenkit ettiğiniz bu hususu bugün 
buraya niçin getirdiğinizi, inandırıcı gerekçelerle kalkıp burada izah etmek zorundasınız. Biz 
getirmiş olsaydık, "politik inancımız budur, siyasî çalışma yöntemimiz budur" derdik ve izah 
ederdik; ama sizin bunu izah etmeniz biraz daha zor. 

Bu bakımdan, bu bütçe uygulama kanunu tasarısının ilk şekline dönüştürülmesi konusunda 
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biz, grup olarak ısrarlı olacağız. Bütçe Kanununun içinde olmaması gereken maddeleri bütçe 
uygulama kanununa koyalım; ama daha fazla yetkileri koymayalım düşüncesindeyiz ki, hükü
mete çok fazla yetki verilmesini savunan bir partinin üyesi olarak biz bu tasarıya fazla yetki 
maddesi koymamıştık. 

Bu açıdan, bu tasarının Meclisimizden geçirilirken gerekli değişikliklerin yapılarak geçi
rilmesi yönünde talebimiz olduğunu, bununla ilgili önergeler de vereceğimizi, özellikle belirtir, 
saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Başka söz isteyen olmadığı için, gruplar adına görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, şahsı adına Sayın Yusuf Bozkurt özal'a söz vereceğim. 
Buyurun Sayın özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün gö

rüşmekte bulunduğumuz kanun tasarısının, aslında bütçe kadar önemli, bütçeyi tamamlayan 
bir kanun tasarısı olması sebebiyle gönül isterdi ki, Sayın Maliye Bakanı da burada, bu işin 
başında hazır bulunsunlar; çünkü, burada vereceğimiz önergeler vardır, bu önergelerin bir kıs
mı teknik önergelerdir, bu önergelerin kabul edilip edilmemesi de önem taşımaktadır. Bu ba
kımdan, benim gönlüm isterdi ki, konuyu bilen arkadaşımızın ve Sayın Maliye Bakanının bu
rada bulunması mümkün olsun. Ümit ederim, tasarının görüşmeleri uzun sürer ve bundan son
raki, görüşmelere Sayın Bakanın katılması sağlanır. 

Bu kanun tasarısı, aslında bir mecburiyetten meydana gelmiştir. Bir alışkanlıktır; Bütçe 
kanununun sonuna "metinler" dediğimiz bir bölüm eklenmektedir ye uzunca sürüp giden yüz
lerce madde bu "metinler" bölümünde her sene tekrar tekrar getirilmektedir. Bunun gayesi 
de şudur: Mevcut, eskiden kalma, ta 1920'lerden, 1930'lardan kalma kanunlarımız değiştiril
memiştir; onların bugünkü şartlara göre uygulanmasında mahzurlar vardır; bütçe kanunu içe
risinde de, bu mahzurun bir sene için giderilmesi maksadıyla ya "kanunun şu maddesi 
uygulanmaz" ya da "şu şekilde uygulanır" diye hüküm alırlar. 

Plan ve Bütçe Komisyonuna üye olduktan ve başkan seçildikten sonra buna itiraz ettim; 
dedim ki: Bunun yeri kendi kanunudur veya daha doğrusu, bir bütçe uygulama kanunu yapa
lım. Bu bütçelerin uygulanmasında, devamlı olarak bu kanunların her sene, birer senelik ol
mak üzere, değişik uygulanmasını sağlamamız yerine, sürekli bir kanun çıkaralım, bunun da 
mantığını ortaya koyalım. Ve böyle bir çalışma geçen sene başlatıldı; ancak, araya seçimler gir
di, daha sonra Hükümet değişikliği oldu ve bugüne kadar geldik. 

Bu bakımdan, bu tasarının, tarafımdan, şahsî olarak desteklendiğini belirtmek istiyorum; 
ancak, birtakım problemlere de işaret etmek istiyorum: Tasarıyı dikkatle, sonuna kadar incele
dim. Kanun tasarısının yazılış usulü, pek fazla dikkatle yapılmamış; şöyle: 1992 bütçesinde, 
Maliye Bakanlığının bütçe kanununda nasıl değişiklik yapılmışsa -bir seneyi idare edelim 
anlayışıyla- aynı şekilde burada da değişiklik yapılmış. Halbuki, bütçe kanunu bir seneliktir 
ve onu yazanlar da, "bir sene durumu idare edelim şeklinde bu değişikliği getirmişlerdir ve 
gelecek sene başka türlü yazarız; eğer uygulamada problem çıkarsa, bu aksaklığı gideririz" 
anlayışıyla bütçe kanununa yazmışlardır diyorum. Burada da, dikkatle incelemem sonunda, -
maalesef, bu yaklaşımdan vazgeçilmediğini gördüm. Bu yaklaşım şöyledir: "Bir seneliğine, birçok 
işleri Maliye Bakanlığının yetkisine alalım" diye düşünülmüş. Bakınız açık söylüyorum, -Sayın 
Bakan keşke burada olsaydı- mesela, uçakla seyahat edecekler sayılmış ve "geri kalanların uçakla 
gitmesine -bunlar hangi bakanlıktan olursa olsun... Bu husus 1992 bütçesinde yazıyor- Maliye 
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Bakanı karar verir" denmiştir. Yani, Turizm Bakanlığı veya başka bir bakanlığın ilgili persone
linin acilen uçakla seyahat etmesi gerektiğinde, bu, Turizm Bakanına sorulmuyor, oradaki dai
re amirine sorulmuyor, Maliye Bakanlığına soruluyor!.. 

Bu yanlıştır. Bunu, sadece bir senelik tasarruf zihniyetiyle koymuşlardır. Bir senelik ya
parsanız doğru; ama devamlı uygulanacak bir kanuna bir madde olarak koyduğunuz zaman, 
bütün bakanlıkların üstünde Maliye Bakanlığının hegemonyasını kurarsınız. O zaman diğer 
bakanlıkları kaldırın, bütün her şeyi Maliye Bakanlığı idare etsin!.. Bu yanlıştır. Bu anlayış, 
Türkiye'de eskiden beri vardı. 

Bakın, burada tekrar ifade ediyorum: Bu tasarıyı bürokratlar hazırlamıştır ve Sayın Mali
ye Bakanının da bunu dikkatle incelediği kanaatinde değilim. Bakanlar Kurulu üyeleri de bu 
tasarıyı -bu alışılmıştır- "Mademki Maliyeden geliyor, Maliyeyi ilgilendiren bir husustur, önü
müze yüzlerce kararname geliyor, bunlardan birisi de kanun tasarısı olarak Meclise gidecek. 
Maliye Bakanımız da imzalamış; bir kusuru yoktur, ben de devlet bakanı olarak imzalarım" 
düşüncesiyle imzalamışlardır. 

Biz de bakanlık yaptık; diğer arkadaşlarımız da bu hususu bilir: Maliye Bakanı da dikkat
le incelememişse; hatta ve hatte kendi bakanlığına büyük güç sağlamak istiyorsa, bu maddele
ri burada bırakır. • . 

Bakınız, bir misal daha vereceğim: Çok eski bir kanun olan Muhasebe-i Umumiye Kanu
nunda değişiklik yapılıyor; kanunda yapılan değişiklik şöyle: "Bu kanunla saymanlara verilen 
yetkiler, Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından -dilediği takdirde- saymanın yardımcısına veri
lebilir." Yani, saymanı atlayıp, yardımcısına verilebilir. Yaklaşım tarzına bakın! Yani, şimdi bu 
doğru bir yaklaşım mıdır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkan kanun, saymanlara bu yetkileri veriyor. Sayma
nın tayinini belirli usullere göre yapıyorsunuz, sayman yerine oturuyor, yetkisi de var; ertesi 
gün bakıyor ki, Bakan kendisini sevmemiş, beğenmemiş "efendim, ben senin yetkilerini al
dım, yardımcına verdim" diyor!.. O adam orada durabilir mi? Böyle bir şey yapmaya ne gerek 
var? Âdâmı sevmiyorsanız, görevden alırsınız. 

Burada uygulanacak usul şudur: Doğrudur, saymanların görevi ağır olabilir, aşağı kade
melere yetkilerini devretmeleri gerekebilir. Saymanın böyle bir ihtiyacı kendisinin duyması "benim 
işim çok, bu yetkilerimi aşağıdaki kişilere devredebilir miyim?" diye Bakana müracaat etmesi 
ye Bakanın da, "olur" demesi lazımdır. Usulün böyle olması lazım; ama Maliye Bakanlığın
daki bürokrat bunu öyle yazmış ki, Sayın Bakan isterse, saymandaki yetkiyi alır, sayman yar
dımcısına verir, öldürdünüz adamr!.. Bu nasıl devlet anlayışı?! 

Böyle kusurları görmekteyim. Tekrar ifade ediyorum, kanun tasarısına karşı değilim. Ben, 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanıyken, bu kanunun çıkması için büyük gayret sarf ettim; hat- -
ta hazırlıklarımıza o zaman başladık, bundan önceki Hükümet zamanında bu tasarı hazırdı; 
fakat dediğim gibi, bürokratlar tarafından hazırlanmıştır. 

Çok değerli milletvekilleri, burada defalarca söylediğim gibi, Türkiye'de kanunların ha
zırlanması bürokratlar tarafından yapılmaktadır. Bu kanunlar uzun oldukları zaman, teknik 
mülahazaları gerektirdiği zaman, siyasî otoriteyi temsil eden bakanlar tarafından bazen yete
rince incelçnememektedir. Eğer, teknik komisyonlar da, Hükümetten gelen baskıyla "şunu bir 
an evvel geçirin" şeklinde bir ifadeyle teknik çalışmalarını yapamaz ve bunları olduğu gibi ka
bul etmek zorunda kalıp, Genel Kurula getirirlerse, bu kanunlar, maalesef, problemli çıkar ve 
çıkmıştır, çıkmaktadır. 
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Ben, burada tümü üzerinde yaptığım konuşmada bilhassa buna değinmek istiyorum. Mad
deleri üzerinde, sırası geldiğinde -bu kanun tasarısının getirdiği çok şeyler var, onu kabul et
mek lazım; ama yanlışlıklarına da işaret ediyorum- önergelerim olacak. Eğer Sayın Bakanımız 
da (Maliye Bakanımız değildir; ama valilik yaptığı için idareyi iyi bilir) burada bu önergeleri
mize İcatılmak lütfunda bulunurlarsa, beraber bir çalışmayla şu kanununun daha iyi çıkmasını 
sağlayabiliriz. • „ • . . . 

Ben, bu düşüncelerle Genel Kurula saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın özal. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, karar yetersayısı aranmasını rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır. 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.07 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma'Saati : 17.25 

BAŞKAN : Başkanvckili Fchıui Işıklar 

KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Işılay Saygın (İzmir) 

—, 0 . ;—;— 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 34 üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

9. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı : 71) (Devam) 

BAŞKAN—.Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, maddelerine geçilmesi oya sunul

muş, oylamaya geçmeden önce bir sayın üye karar yetersayısı aranmasını istemiş, yapılan oyla
ma sonucunda karar yetersayısı bulunamadığı için birleşime 15 dakika ara verilmişti. 

Şimdi oylamayı yeniden yapacağız. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Tekrar karar yetersayısı arıyorsunuz, değil mi 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Siz istemeseniz de, ben, karar yetersayısı arayacağım zaten. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutacağım; ancak, 1 inci maddeden önce gelmek üzere verilmiş yeni mad
de teklifi vardır. Bu nedenle kanun tasarısının başlığını okuttuktan sonra, yeni madde teklifini 
okutacağım. 

Kanun tasarısının başlığını okutuyorum : 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

(26.5.1927 tarih ve 1050 sayılı, 7.1.1932 tarih ve 1918 sayılı, 17.6.1949 tarih ve 5434 sayılı, 
10.6.1949 tarih ve 5441 sayılı, 10.2.1954 tarih ve 6245 sayılı, 7.3.1954 tarih ve 6326 sayılı, 31.8.1956 
tarih ve 6831 sayılı, 9.6,1958 tarih ve 7126 sayıh, 24.3.1988 tarih ve 3418 sayılı, 8.6.1959 tarih 
ve 7338 sayılı, 5.1.1961 tarih ve 237 sayılı, 1.7.İ964 tarih ve 488 sayılı, 19.7.1972 tarih ve 1615 
sayıh, 22.6.1978 tarih ve 2155 sayılı, 2,2.1981 tarih ve 2380 sayılı, 8.9.1983 tarih ve 2886 sayılı, 
4.12.1984 tarih ve 3093 sayılı, 28,5.1986 tarih ve 3292 sayılı Kanunlar ile 14.12.1983 tarih ve 
190 sayılı, 18.6.1984 tarih ve 233 sayılı ve 29.1.1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namelerde değişiklik yapılması ve 7.1.1929 tarih ve 1379 sayılı, 12,6.1936 tarih ve 3054 sayılı, 
24.6.1938 tarih ve 3488 sayılı, 18.2.1963 tarih ve 197 sayılı, 3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı, 29.8.1977 
tarih ve 2108 sayılı, 13.10.1983 tarih ve 2918 sayılı, 9.5.1985 tarih ve 3202 sayılı ve 31.10.1985 
tarih ve 3234 sayılı Kanunların bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı) 
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BAŞKAN — Yeni bir madde teklifi vardır, maddeyi okutmadan önce o önergeyi okutuyo
rum : 

1 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısına aşağıdaki maddenin 1 inci madde olarak eklenme
sini arz ederiz. 

Haydar Oymak 
Amasya 

ibrahim özdiş 
Adana 

Mehmet Sevigen 
îstanbul 

Hasan Basri Eler 
Edirne 

Veli Aksoy 
tzmir 

Ali Dinçer 
Ankara 

Faik Altun 
Antalya 

irfan Gürpınar 
Kırklareli 

Uluç Gürkan 
Ankara 

Istemihan Talay 
\ tçel 

Hasan Akyol 
Bartın 

Madde — 26.5.1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 28 inci madde
sinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bakanlıklar, Başbakanlık veya Bakanlar Kurulu, bütçe kanunlarıyla bir bakanlığa ve ba
kanlıklara ayrılan ödeneklerin, harcama kalemleri itibariyle tamamını veya yarısını aşacak şe
kilde kullanılmasını ortadan kaldıracak idarî düzenlemeler yapamaz." 

Gerekçe : Son yıllarda uygulanmaya başlanan tasarruf genelgesi adı altındaki idarî dü
zenlemeler, "tasarruf yapıyoruz" görüntüsü altında, çoğu kez Yüce Meclisin iradesinin kıs
men veya tamamen ortadan kaldırılması sonucunu doğurmaktadır. 

Bu uygulamalarla gerçekte tasarruf da yapıldığı çok şüphelidir. Ancak, idareler arasında 
birtakım kırgınlıklara neden olmakta, başarısızlıklara gerekçe gösterilmekte veya kişisel yahut 
idarî yakınlıklara göre işlem yapılıyor imajı verilmekte, bu haliyle kamuoyu vicdanında da ra
hatsızlıklar yaratmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunan önergeyle değiştirilmek istenen madde, başkan
lıkça Komisyona havale edilen, Komisyonda görüşülen tasarıda bulunmamaktadır ve yeni bir 
kanun teklifi mahiyetindedir. 

Esasen, bu önergeyi işleme koymam mümkün değildir. Ancak, yerleşen uygulamalara gö
re, Komisyon, bu önergeye yeterli sayıdaki üyesiyle katılırsa, üzerinde yeni bir madde gibi gö
rüşme açacağım. Şayet Komisyon önergeye katılmazsa veya yeterli sayıda üyesi hazır bulun
mazsa, o zaman önergeyi işleme koymayacağım. 

Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ço
ğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 

önerge işleme konmayacaktır. 
1 İnci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 1. — 26.5.1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 131 inci 

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
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"Yılları bütçe kanunlarında gösterilen tutarı geçen terkinler, bütçe uygulama sonuçları 
# ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine arz edilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde grupları adına söz isteyen?., yok. 
Şahsı adına Sayın Yusuf Bozkurt özal. 
Buyurun efendim. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce, 
kanun tasarısının tümü üzerinde görüşülürken belirttiğim gibi, bu kanun tasarısının maddele
rinde, Maliye Bakanlığı bürokrasisini ve Maliye Bakanlığını, diğer bakanlıkların üzerinde he-
gemon hale getiren, daha güçlü hale getiren maddeler vardır. Bunları, sırası geldiğinde, bura
dan dile getireceğimi söylemiştim. Maalesef, böyle madde sayısı fazla, değişik konulara hitap 
eden bir kanun tasarısının -ki, pek çok sayıda kanunlarda değişiklik yapmaktadır- Bakanlar 
Kurulundan geçmiş olması, bütün bakanlarımızın bu kanun tasarısını dikkatle incelediği anla
mına gelmez. Nitekim, uygulamamızda, Bakanlar Kurulu kararları hazırlandığında, bu Ba
kanlar Kurulu kararlarını imzalayan bakanlar, genelde, kendi bakanlıklarını ilgilendirmeyen 
veya ilgilendirdiğini sanmadıkları kararnameleri şöyle bir gözden geçirip, "diğer arkadaşları
mın imzası varsa ben de imza koyarım" deyip, otomatikman imzalarlar. Bu büyüklükteki bir 
kanun tasarısında, Sayın Maliye Bakanını burada görmüyorum. Herhalde bu kanun tasarısıy
la fazla ilgilenmiyor düşüncesini taşıyorum... 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Maliye Bakanı şu anda Plan ve Bütçe Komisyo
nunda; bütçesi görüşülüyor. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Olabilir. Yanlış söyleyebilirim; ama, gönlüm is
terdi ki, bu kanun tasarısının görüşülme sırası başka bir zamana alınsın ve Sayın Maliye Baka
nı da burada olsun. Bunu temin etmek de mümkündü. Yani, Sayın Maliye Bakanının bütçesi
nin bugüne tesadüf etmiş olması ve aynı gün bu tasarının burada görüşülüyor olması, bence 
yanlıştır. Sayın Maliye Bakanının burada olması ve bu kanun tasarısının her maddesi üzerinde 
bizim çıkıp söylediğimiz hususları hiç olmazsa izah etmesi gerekirdi. 

' Bakınız, burada, mesela 1 inci maddede deniyor ki, "Yılları bütçe kanunlarında gösteri
len tutan geçen terkinler, -yani bütçe kanununu aşan terkinler- bütçe uygulama sonuçlarıyla 
birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine arz edilir." 

Yapacak bir şey yok; bilginize arz ediliyor. Niçin Meclisin bilgisine arz edilir, bir hesap; 
Türkiye Büyük Millet Meclisine niçin gelir? Onaylanmak için gelir; fakat, burada bu yazılma
mış. Yani, bu terkin niçin geçmiştir, tutarı niçin geçmiştir, geçmesi doğru mudur? 

Bakınız, eski kanunda, bunu Maliye Bakanı onaylayıp, bitiriyor; burada onu da söylemi
yor. Yani, Maliye Bakanını mesul tutuyorsunuz; Maliye Bakanı, onaylayınca, Meclise karşı so
rumludur. Burada deniyor ki :."Bû tamamdır; olmuş bitmiştir; Millet Meclisinin bilgisine su
nulur, Millet Meclisinde bunun üzerinde yapacağı bir şey yoktur." 

Şimdi, bu maddeyle ilgili bazı değişiklik önergeleri veriyorum. Olur ki bunlardan birini 
kabul etmezler, diğerini kabul ederler diye de alternatif önergeler hazırladım. Olabilir; çünkü 
bunu yaşadık. Daha önceki önergelerimde de, bazılarına katılmayıp, diğerlerinde mutabakat 
sağlanıp, o önergelerimiz kabul edildi; daha iyi bir yol çıktı. 
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Bakınız, birinci önergemde şunu diyorum : "Yılları bütçe kanunlarında gösterilen tutarı 
geçen terkinler, gerekçeleriyle birlikte bütçe kanun tasarısının sunulmasından bir ay önce Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin denetimine sunulur." Bu şekilde yazılması lazım. 

Eğer bunu beğenmiyorlarsa, diğer bir önergemde, "Yılları bütçe kanunlarında gösterilen 
tutarı geçen terkinler, bütçe kanun tasarısının sunulmasından bir ay önce Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin bilgisine sunulur" demekteyim, eğer denetim istemiyorlarsa; ama, hiç olmazsa, 
"kanun tasarısının gelmesinden bir ay önce" diyorum; iş işten geçtikten sonra değil; ki, bütçe 
kanunu sırasında görüşülebilsin. 

Veya gene bir başka tarzda diyorum k i ; "Yılları bütçe kanunlarında gösterilen tutarı ge
çen terkinler, bütçe uygulama sonuçlarıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi ve 
denetimine arz edilir." K 

Bence bu, üçünün arasında en iyisidir. Sonuncusunda da, mademki mevcut kanun uygu
lamasında şimdiye kadar bir problem çıkmamıştır, belli bir sınırı geçen rakamları bakan onay
lar ve terkinlerden bakan sorumludur, o halde mevcut haliyle kalsın düşüncesiyle diyorum ki, 
"Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz." 
Yani, bu maddeyi yazmaya, lüzum yoktur diyorum; çünkü, mevcut uygulama zaten yürümek
tedir bu kadar sene de yürütülmüştür; bir problem olmaz diyorum. 

Bu önergeleri bu kanun tasarısının görüşülmesinden epey önce Başkanlık Divanına arz 
ettim. Biraz sonra burada okunacak ve sırasında da, Komisyonun ve Hükümetin katılıp katıl
mamasına göre bir izahat vereceğim. 

Saygılarımı arz ediyorum. . ' • • • • « • 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özal. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır. Beş önerge verilmiştir; ancak, madde bir fıkra

dan ibaret olduğu için dört önergeyi, geliş sırasına göre okutacak, sonra da aykırılık şırasına 
göre işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
S. S. 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenme

si Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

"Yılları bütçe kanunlarında gösterilen tutarı geçen terkinler, bütçe kanun tasarısının su
nulmasından bir ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur." 

Yusuf Bozkurt özal Melike Haşefe 
Malatya İstanbul 

Mustafa Kılıçaslan Avni Akyol 
Sakarya Bolu 

Mustafa Kalemli Mümin Gençoğlu 
Kütahya Bursa . 

Metin Emiroğlu 
Malatya 
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Gerekçe : Bu tür bilgilerin inceleme imkânı olması açısından bütçeden bir süre önce veril
mesi gerekir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, imza sahipleri önergeye hâlâ katı

lıyorlar mı? . • "' 

BAŞKAN — Bir itiraz olmadı efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, bir açıklık getirmek istiyorum : 

Bu kanun tasarısıyla ilgili önergeleri ben 48 saatten çok önceleri verdim, bir ay kadar önce 
verdim; sadece benim imzamla bile geçerlidir. 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî... 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
S. S. 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenme

si Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz, 

Yılları bütçe kanunlarında gösterilen tutarı geçen terkinler, gerekçeleriyle birlikte, bütçe 
kanun tasarısının sunulmasından bir ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine 
sunulur. 

Yusuf Bozkurt Özal Mustafa Kılıçaslan 
Malatya Sakarya 

Melike Haşefe Avni Akyol 
İstanbul Bolu 

Mustafa Kalemli Mümin Gençoğlu 
Kütahya . Bursa 

Metin Emiroğlu Mehmet Keçeciler 
Malatya Konya 

Gerekçe : Terkinlerin hangi gerekçelere göre yapıldığı belirlenmeli ve bilgi verme yanı sıra 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine sunulmalıdır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Bir diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
S. S. 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzenlenme

si Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

"Yılları bütçe kanunlarında gösterilen tutarı geçen terkinler, gerekçeleriyle birlikte bütçe 
kanun tasarısının sunulmasından bir ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur. 

7 Yusuf Bozkurt özal Mustafa Kılıçaslan 
Malatya Sakarya 

Avni Akyol Melike Haşefe 
Bolu İstanbul 
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Mümin Gençoğlu Metin Emiroğlu 
Bursa Malatya 

Gerekçe : Terkinlerin hangi gerekçelere göre yapıldığı belirlenmelidir. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Bir diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
S. S. 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlannda Düzenlenme

si Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

"Yılları bütçe kanunlarında gösterilen tutarı geçen terkinler, bütçe uygulama sonuçlarıyla 
birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi ve denetimine arz edilir." 

Yusuf Bozkurt Özal Melike Haşefe 
Malatya İstanbul 

Avni Akyol Mustafa Kalemli 
Bolu Kütahya 

Mustafa Kılıçaslan Mehmet Keçeciler 
Sakarya Konya 

Metin Emiroğlu Mümin Gençoğlu 
Malatya Bursa 

Gerekçe : Yapılan işlemlerin sadece Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine değil, esas 
olarak denetimine arz edilmesi gerekir, önergeyle bu değişiklik yapılmaktadır. ": 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Şimdi önergeleri aykırılık sırasına göre okutup işleme koyacağım : c 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
S. S. 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlannda Düzenlenme

si Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

"Yılları bütçe kanunlarında gösterilen tutarı geçen terkinler, bütçe kanun tasarısının su
nulmasından bir ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur. 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu önergeye? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ço

ğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Özal. • ' 
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında ben 
bu maddede 4 önerge vermiştim, bir tanesi de bu maddenin, madde metninden çıkarılmasıydı... 

BAŞKAN — 5 önerge vermişsiniz, 4 önergeyi uygulamaya koyabiliyoruz. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Anlıyorum. Affedersiniz, rakamı biraz şaşırmışız. 
Önergemde "bir ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine sunulur" diyorum. 

Burada Muhasebei Umumiye Kanununun 131 inci maddesinin orijinalini okuyacağım. Muha-
sebei Umumiye Kanunu, isminden de anlaşılacağı üzere, zannediyorum 1927 senesinde yürür
lüğe konulmuştur. 1050 sayılı Mahasebei Umumiye Kanunu, meşhur bir kanundur ve inkılap 
günlerimizde, dışarıdan aldığımız, Türkiye'deki şartlara adapte ettiğimiz önemli kanunlardan 
biridir. O zamanki Muhasebei Umumiye Kanununun, bu kadar sene önce çıkan Muhasebei 
Umumiye Kanununun J31 inci maddesi diyor ki, "Ayniyat ve nakit muhasipleriyle varidat ve 
tediyatta alakadar memurların zimmetlerinin terkini hakkında vaki olacak talepler bu encü
mende tetkik edilip, ittihaz olunacak karar Maliye Vekiline bildirilir." 

Bir encümen karar bildiriyor ve Maliye Vekili de bu karara göre hareket ediyor. 
Şimdi, 131 inci maddenin arkasına şu fıkra ilave ediliyor : "Yılları bütçe kanunlarında 

gösterilen tutarı geçen terkinler bütçe uygulama sonuçlarıyla birlikte Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin bilgisine arz edilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin verdiği bütçe yetkisini aşan bir işlem yapıldı; bu işlem 
için, bir encümen oturdu ve bir karar verdi, Maliye Vekiline bildirildi; Maliye Vekili de dedi 
ki, "Ben bunu Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine arz edeceğim." Türkiye Büyük Mil
let Meclisi "Ben bu yetkiyi size vermemiştim. Niçin yaptınız? Yapmanız haksızlıktır" demeye
cek mi?.. 

Biz burada böyle bir kararı aldığımız zaman, otomatik olarak, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin denetim yetkisini kaldırıyoruz; Türkiye Büyük Millet Meclisi, sadece bilgisine arz edilir 
hale geliyor. Halbuki bu madde burada olmasa, bu yeni ilave olmasa, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine gelen her şey denetime tabidir. Burada "bilgisine sunulur" dediğiniz anda, bunu de
netimden çıkarmış oluyorsunuz. 

Onun için, bu önergede diyoruz ki "Yılları bütçe kanununda gösterilen tutarı geçen ter
kinler, gerekçeleriyle birlikte..." 

MEHMET CEBİ (Samsun) — O taraf bitti, bize doğru konuş!.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, Sayın Bakan, bitti mi bilmiyorum; 

arada bir Sayın Bakana doğru dönüyordum... 
"... bütçe kanun tasarısının sunulmasından bir ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

denetimine sunulur." 
Yalnız, bir şey söyleyeyim mi? Siz bunları böyle otomatik geçirirseniz, siz de bitersiniz ya

kında; onu söyleyeyim yani... Meclisi yaşatmanız lazım. Bakın söylüyorum : Bunları bürok
ratlar yazıyor... Meclis denetiminden kaçırma maddesidir bunlar; "bilgisine arz edilir" diyor. 

Ben ne diyorum burada : "Yılları bütçe kanunlarında gösterilen tutarı geçen terkinler, ge
rekçeleriyle birlikte, bütçe kanun tasarısının sunulmasından bir ay önce Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetimine sunulur." 

- — 126 — 



TJJ.M.M. B : 34 2 . 12 . 1992 O : 3 

Şimdi siz bunu kabul ederseniz, tabiî ki, kuvvetlenirsiniz; Meclisin iradesini, bürokratın 
iradesinin üzerine çıkarırız; ama, diğerini kabul edersek, Meclisin iradesini denetim yetkisini, 
bırakın bir Bakana, bırakın bir kurula, bürokrasiye bırakıyoruz demektir. 

Ben bunları bu şekilde açıkladıktan sonra... 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Yeni mi akıllandınız, şimdiye kadar neredeydiniz... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bu maddeyi biz getirmedik. 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Nereden geldi? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bu, yeni bir madde. 
Sayın arkadaşım, siz bu konuyu incelemiş değilsiniz. İncelemiş olsaydınız, bu lafları bu

radan söylemezdiniz. 
İşte benim bütün şikâyet ettiğim o. Diğer arkadaşlarımı tenzih ediyorum; fakat siz, şu la

fınızla, şu Mecliste, oturduğunuz yerden, bu kanunun maddelerini incelemeden konuştuğunu
zu tespit ettirmiş bulunuyorsunuz. Biz bunu hiçbir zaman uygulamadık; bunu ilk defa getiri
yorlar. 

Sorun, bu; ilk defa getiriliyor ve Millet Meclisinin... 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Hep "biz biliyoruz" diye diye memleket bu hale geldi. 
BAŞKAN — Sayın Şahin, özal tam bağlayacağı sırada müdahale ediyorsunuz. Süresi doldu 

çünkü... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sürem doldu, bitiriyorum. Yalnız, laf atıldığı 

için, ben de o lafa icabet ettim. 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Ben kanun adamıyım. Senin yaşın kadar benim devlet ha

yatım var. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Kaç yaşındasınız efendim? 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Ben 57 yaşındayım. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Benden 5 yaş büyüksünüz canım, hatta 4 yaş 

büyüksünüz. 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Senin ağabeyin sayılırım. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — O kadar; ama, benim yaşım kadar da devlet 

tecrübeniz yok; atıyorsunuz, atıyorsunuz. Açık konuşun, benim yaşım kadar devlet tecrübeniz 
olması için, 4 yaşında devlet memuru olmanız lazım. Bu kadar da hesap bilmiyor muyuz ca
nım! 4 yaşındaki devlet memurunun da konuşacağı bu kadar olur işte!.. 

Arz ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Senin ağabeyin yaşındayım. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler...öner

ge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
S. S. 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenme

si Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 
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"Yılları bütçe kanunlarında gösterilen tutarı geçen terkinler gerekçeleriyle birlikte, bütçe 
kanun tasarısının sunulmasından bir ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine su
nulur." 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLl MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ço

ğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Özal. 
Bundan sonra herhangi bir milletvekilinin yaşını sormayın. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine ben 

geldim; çünkü, öyle anlaşılıyor ki, bu kanun tasarısını, benden ve bürokratlardan başka kimse 
incelememiş. 

Daha önce tümü üzerinde konuşurken, 4 önerge verdiğimi söylemiştim; yanılmışım, 5 önerge 
vermişim; bir tanesi de, bu maddenin tamamen çıkarılmasıyla ilgili bir önergeydi. Aslında, bu 
önergeler, değişik şekilde yazılmış, aynı anlama gelen önergelerdir. Demin söylediklerimi aynı 
şekilde tekrar etmek istemiyorum; ancak, bu konuşmamda da, bu önergemdeki ısrar gerekçe
mi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, halkın iradesini temsil ettiğini ve en önemli yetkilini, 
halktan toplanan paraların, vergilerin nereye harcanacağını tayin etmede kullandığını söyleye
bilirim. Bütün dünya ülkelerinde, millet meclislerinin yetkilerinin en çok kıskanılarak korun
duğu husus budur. Millet meclisleri, yetkisini, bilhassa vergi toplama ve bütçe yapma konu-
sunda, yani halktan toplanan paraların nereye harcariacağı hususunda, kıskançlıkla diğer ku
ruluşlardan kaçırır; "Bu yetki bana alt" der. Nitekim, Anayasamızda da bu husus çok açık 
bir şekilde beyan edilmiştir. Mesela, kanun hükmünde kararnamelerle birçok hususlar düzen
lenebildiği halde; kanun hükmünde kararnamelerle, Bakanlar Kurulu, Meclis gibi hareket ede
bildiği halde, "yetki kanunlarıyla çıkarılacak kanun hükmünde kararnamelerde vergi düzenle
meleri yapılamaz" diye hüküm vardır. İnsan haklarıyla ilgili düzenlemeler de yapılamaz. Yani, 
Anayasanın, insan hakları olarak tarif ettiği konularda, bu hakları herhangi bir şekilde kısıtla
yan hükümler, kanun hükmünde kararnamelerde bulunamaz. Yani, Meclis, kendi yetkisini Ba
kanlar Kuruluna devrettiği zaman, "siz, gidin, Bakanlar Kurulu kararıyla, kanun hükmünde 
kararnameler çıkarın, onları yürürlüğe koyun; ben sonradan onları onaylayayım"'dediği yet
kide, vergi hususunda ve bu paraları harcama hususunda yetki vermediği gibi, insan hakları 
konusunda da yetki vermemiştir. Böyle kanun hükmünde kararnameler için yetki verilemez. 

Bu bakımdan, ben, burada, aslında, bu şekildeki bir maddenin Anayasaya bile aykırı ol
duğunu söyleyebilirim. Yani, bütçe kanununda ifade edilmiş bir yetkinin, "şu kadar harcama
yı geçemezsiniz" diye verilmiş bir yetkinin aşılması halinde, Maliye Bakanlığında kurulacak 
bir komisyoncunu Maliye Vekiline bildirir tamam ondan sonra, bütçe ve bir sene evvelki büt
çeyle ilgili uygulamalar geldiği zaman, bu, Mecliste denetime tabidir. Halen uygulama böyle. 
Siz bunu koyduğunuz zaman diyorsunuz ki : "Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine 
sunulur" Yani, Millet Meclisi bunu onaylayamayacak, denetime tabi tutamayacak. Böyle dediği-
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niz zaman, Anayasaya aykırı hareket edersiniz. Kendi yetkisini, anayasal olarak verilmiş bir 
yetkiyi, anayasal olarak başka bir yere de devredemez; böyle bir yetki. Kanun hükmünde ka
rarnameyle devredemiyor, bu şekilde nasıl devredebilelim?.. Yani, ben, işi biraz daha uzatarak 
konuştum -daha önceki konuşmamda bu noktaya getirmedim- ve dedim ki: Siz bu maddeyi 
böyle geçirirseniz, bu yetkiyi bürokratlara devretmiş olursunuz. Bakanın bile elinde değil; bir 
kurula devrediyorsunuz. Kurul yapıyor, bitiriyor, Maliye Bakanı da şöyle bir görüyor, ondan 
sonra Millet Meclisinin bilgisine arz ediliyor! 

Olmaz böyle şey... 
Bu madde. Millet Meclisinin ciddiyetiyle, demokrasi anlayışıyla, Anayasamızla bağdaş

mayan bir maddedir. Tamamen, bürokrasinin, oturduğu yerde, kendisini sağlama almak için, 
"aman benim verdiğim kararlar denetlenmesin" diye koyduğu bir maddedir. Bana sorarsanız, 
geçersizdir, olmaması gerekir. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özal. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutup, işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
S. S. 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenme

si Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

"Yılları bütçe kanunlarında gösterilen tutarı geçen terkinler, gerekçeleriyle birlikte, Bütçe 
Kanun Tasarısının sunulmasından bir ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur." 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN -T- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
- PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ço

ğunluğumuz olmadığı için katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Özal. 
Sayın özal, 5 önerge verdiniz, aykırılık sırasına göre bütün önergelerinizi işleme koyabil

mek için, değişiklik önergelerini işleme koyuyoruz. Maddenin tasarıdan çıkarılması yolundaki 
önergeniz ise, madde kabul edilmezse, zaten işleme konmuş olacaktır. 

Buyurun. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Anlıyorum efendim, ben zaten itiraz etmedim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aynı madde üzerinde, birbirine benzer önergelerle 

ilgili olarak konuşmanın ne kadar zor olduğunu herhalde takdir edersiniz. Tabiatıyla, ben, bu 
konuşmalarımı sürdüreceğim; çünkü, burada yapılan işlemin doğru olduğuna inanmıyorum. 

Bu tasarıyla getirilen maddenin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilerine tecavüz an
lamına geldiğini düşünüyorum ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin burada böyle bir maddeyi 
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kabul etmeyeceğini umuyorum. Esasen, ta 1927 yılında, Büyük Atatürk devrinde, reform nite
liğinde çıkarılmış kanunda böyle bir madde yok; şimdi, bu, buraya ilave ediliyor! 

Şimdiye kadar, 60 seneyi geçkin bir zamanda, -neredeyse 70 sene oluyor- böyle bir uygula
ma yapılmamıştır; ilk defa' getiriliyor ve bir karambolle getiriliyor. 

Bütçe kanun tasarılarının Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesinin sonuna gelmiş va
ziyetteyiz. Maliye Bakanımız burada yok, kendisine soramıyoruz. Kısa bir zaman sonra bütçe 
tasarıları görüşülmüş, bitmiş olacak ve bize baskı yapılacak; denecek ki: "Efendim, bu kanun 
çıkmazsa, bütçe kanununun uygulamasında sıkıntı olur." 

Aslında hiçbir sıkıntı olmaz. Bu maddenin, bütçe kanun tasarısında bulunmasına da ge
rek yoktur, görüştüğümüz tasanda bulunmasına da gerek yoktur. Ama, ben, gene iyi niyetimi 
ifade ederek, hiç olmazsa, Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim yetkisine tecavüzü orta
dan kaldırmak maksadıyla bu önergelerimi verdim. Sadece bir tanesinde maddenin reddini is
tedim, o da beşinci önergem olmuş, özür diledim; ancak Sayın Başkan çok güzel izah ettiler, 
maddenin kendisi reddedilmiş olursa, zaten benim önergem de kabul edilmiş olacaktır, diye 
ifade buyurdular. Belki de bunu bir ipucu olarak Sayın Genel Kurula arz ettiler. 

Ümit ederim ki, öyledir ve Komisyon Başkanının da "Çoğunluğumuz bulunmadığı için 
katılamıyoruz'* ifadesinden anladığıma göre -ki, bunu birkaç kez ifade ettiler- "Katılacağız; 
ama, çoğunluğumuz yok" anlamı çıkıyor. Tabiatıyla, Hükümeti temsil eden Sayın Bakan Ma
liye Bakanı olmadığı için, belki, meseleleri şu anda inceleme inkânını bulamadığı ve benim 
de izahatım yetersiz olabileceği için, meseleleri, biraz da, burada bazen çok kuvvetli parti çiz
gileri haline getirdiğimiz için katılmıyoruz demiş olabilir. Bu mesele, parti çizgisi, parti mesele
si değildir. Şu meselenin, emin olunuz, ne SHP ile ilgisi vardır ne DYP ile ilgisi vardır ve ne 
de Koalisyonla ilgisi vardır; bu, bürokratların bir menfaatidir. 

CEMAL ŞAHIN (Çorum) — Doğru, parti yok... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Onu söylüyorum. 
Burada bağnaz davranmayahm. Bu, bürokrasinin kendisini sağlama almak için getirdiği 

ve koyduğu bir maddedir, karambole gelmiştir. 
Hiç unutmam, evvelki sene, Sayın Ekrem Pakdemirli'nin Maliye Bakanı olduğu dönem

de, bir vergi kanunu yasası getirilecekti; ben de Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı idim. Tasarı 
48 maddeydi zannediyorum. Dedim ki, "Sayın Pakdemirli, bu tasarıyı iyice incelediniz mi?" 
Kendisi "İnceledik" dedi. Onun üzerine, "Müsaade ederseniz biz de Komisyon olarak incele
yelim ve hatta bunu çeşitli gruplarla konuşalım; esnaf dernekleriyle konuşalım, Odalar Birliği 
ile konuşalım, sendikalarla konuşalım; çünkü herkesi ilgilendiren bir vergi kanunu" dedim. 

Komisyonda bulunan arkadaşlarım hatırlarlar; biz o zaman bunu yaptık. Neticede öyle 
şeyler ortaya çıktı ki, mesela, Gelir Vergisi Kanununa bürokratlar ne koymuşlar biliyor musu
nuz; yurt dışı tayin için kendilerine kadro koymuşlar. Tabiatıyla, o vergi kanun tasarısı hiç gö
rüşülmedi. Biz, 48 maddelik o vergi kanun tasarısını komisyonda gündeme almadık. O zaman 
Maliye Bakanı olan sayın arkadışımız bana çok kızdılar. Bu kanun tasarısı maalesef, şu haliy
le, bürokratların hazırladığı ve onların menfaatlarını düşünen bir kanun tasarısıdır, umumî 
menfaata uygun değildir, dedim ve sonuçta gündeme almadık; ama, hükümet içerisinde prob
lem oldu; bir müddet sonra da Maliye Bakanı istifa etti. Hatta hatırlarsınız, gazetelerde istifa 
gerekçesiyle ilgili olarak, "Bu kanun geçmedi diye" dendi; ama doğru değildi, başka sebepleri 
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vardı. Ben o olayı gayet iyi hatırlıyorum. Buna benzer çok hadiseler olmuştur, şimdi de olmak
tadır. Kesin söylüyorum, herhangi bir şekilde, bu, Koalisyon Hükümetinin meselesi değildir; 
lütfen buna yapışmayınız, bu maddeyi reddediniz veya hiç olmazsa, şu önergemi kabul ediniz 
Sayın Bakan. 

Arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özal. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
S. S. 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin tlgili Kanunlarında Düzenlenme

si Hakkında Kanun Tasarısının 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ediriz. 

"Yılları bütçe kanunlarında gösterilen tutarı geçen terkinler, bütçe uygulama sonuçlarıyla 
birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi ve denetimine arz edilir." 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKtLt MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ço

ğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu efendim? 
DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. * 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu son öner

gem de aykırılık sırasına göre işleme alındı. 
Biliyorsunuz, aykırılık sırasının tespiti "maddede en çok değişikliği yapan önerge en ön

ce, en az değişikliği yapan önerge de en sonra okunur" şeklindedir. Ben de önergelerimi verir
ken, bunu düşünerek düzenledim. Tabiatıyla, 5 inci önergemiz en aykırısıydı; ama, 5 inci öner
ge olduğu için işleme konulmadı. Bu önerge de, maddeyi en az değiştirecek; yani, Hükümetin 
tasarısında getirdiği, Komisyonun görüşüp kabul ettiği metinde en az değişikliği yapacak 
önergedir. 

Aslında benim gönlümde yatan, bu maddenin tamamıyla ortadan kalkmasıdır. Çünkü, 
şimdiye kadar zaten böyle bir şey uygulanmamıştır; senelerdir bunun problemi de olmamıştır. 
Bu, söylediğim gibi, Maliye Başkanlığı bürokrasisini, belirli kişileri, Meclis denetimine tabi ol
mayacak şekilde, rahatlıkla karar verme sonucuna getirecektir. 

Aslında, böyle kuruluşlar yok mudur? Vardır; mahkemelerimiz vardır. Mahkeme katarla
rı, Meclis denetimine tabi değildir; ama, o, kuvvetler ayırımı prensibine göredir; yasama ayrı 
bir kuvvettir, yargı ayrı bir kuvvettir, hükümet ayrı bir kuvvettir. Hükümetin denetimini Mec
lis yapar ve hükümetin bütün icraatları da ayrıca yargı denetimine tabidir, Anayasamıza göre. 
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Tabiatıyla, burada, Anayasamızın esas prensibi olan Meclis denetiminin, bu şekilde bir 
maddeyle, bir bilgi alışverişi haline getirilmesi ve denetim imkânının ortadan kaldırılması, bence 
uygunsuzdur. Bu, ne Hükümete fayda getiren, ne Koalisyonu meydana getiren partilere fayda 
getiren ne de geniş halk kitlelerine fayda getiren bir uygulamadır. 

Bizim, terkinlerin bütçede yazılı tutarları geçmesi halinde, niçin geçtiğini sormamız, an
cak, bu işler eğer yanlış yapılmışsa, niçin yanlış yapıldıklarının ortaya çıkarılmasından ibaret
tir. Eğer bunu bir karara bağlayıp, "Meclisin bilgisine arz ederiz" dersek, Meclisin bilgisinde 
dosyalarda saklanır ve hiçbir şey ifade etmez. Dolayısıyla, önergemde bu hususun üzerinde 
bilhassa durdum. 

Belki basit gelebilir, belki "canım, ne olur, bilgisine arz etsinler. Zaten biz Mecliste her 
şeye bakabiliyor muyuz; bakamıyoruz; zamanımız da yok'\denilebiIir; ama, işin prensibi mü
him. Çünkü, her şeye bakamasak bile, bazı istediğimiz şeylere bakma imkânımız vardır, yetki
miz de vardır; aradan seçer, yaparız. Bu madde burada oldu mu, "buna bakamazsınız efen
dim; bu sadece bilgiye sunulmuştur, herhangi bir şekilde denetime tabi değildir. Siz kendiniz 
karar vermişsiniz, kanun çıkarmışsınız" derler. Dolayısıyla, biraz önce de söylediğim gibi, Ana
yasanın ruhuna aykırıdır. 

Bunlar, basit görünen şeylerdir; ama, prensipteki hatalardır. Bu prensipteki hatalar da birleşe 
birleşe emsal teşkil ederler, ileride, "Efendim, şurada böyle yazıyor; o doğruysa, bu da doğrudur" 
diyerek hukuk sistemimizin esasını bozarız. Burada, Mecliste de oluyor... Bakınız -sınırımı aş
mıyorum, bir dakikam kaldı, sözlerimi bağlıyorum Sayın Başkan- burada bir İçtüzük vardır, 
hepsinin de üzerinde Anayasa vardır. Anayasa, "Mecliste görüşmeler İçtüzüğe göre yapılır" 
der. Anayasanın kendisinin de tadat ettiği usuller vardır. Bizde bir de teamül vardır; yani, İçtü
zükte sarahatle belirtilmeyen bazı hususlarda, o anda salonda bulunan Başkanın kararıyla uy
gulama yapılır; fakat, benim müşahede ettiğim, senelerdir şu Mecliste, İçtüzükte açık hüküm 
bulunmasına rağmen, bir konuda itiraz vaki olduğunda, hemen -misal olarak söylüyorum- "Sa
yın Ferruh Bozbeyli veya diğer bir başkan zamanında şöyle bir karar alınmış, böyle yapılmış; 
doğrudur" diyorlar; ama, İçtüzüğümüzde açık hüküm var!.. Demek ki, yanlış kararları birleş-
tire birleştire, belli bir yerde, yanlış karralardan mürekkep bir usul meydana getiriyoruz; İçtü
züğün yerine bu geliyor. 

Burada da, zannediyorum sıkıntı budur. Bunlara böyle dikkat etmez, işin prensibine bak
maz ve böyle 'ufak tefek şeylerdir, aman geçsin" dersek ve bunlara ellerimizi kaldırırsak, sı
kıntı olur. • • • . • * • 

Arz ederim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner

ge kabul edilmemiştir. 
Şimdi. 1 inci maddeyi... 
YUSUF BOZKİJRT ÖZAL (Malatya) — Karar yetersayısı istiyorum. 
BAŞKAN—• 1 inci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır. 
Sayın üyeler, ben genellikle kuliste bulunan zili az kullanıyorum orada oturan milletvekil

leri rahatsız olmasın diye; ama, zili çaldığımız zaman da Genel Kurulda mutlaka oylama var
dır. Milletvekillerinin bilmesini istiyorum. 

Saat 18.30'da toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 18.17 
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D.ÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 1830 
BAŞKAN : BaşkanvcMH Fehmi Işıklar 

KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Işılny Saygın (İzmir) 

— , _ 0 . ; • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 34 üncü Birleşiminin Dördüncü Oturumu
nu açıyorum. 

Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

9. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71) (Devam) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet hazır. 
Görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesi oylanırken, karar yetersayısı istenmiş, karar 

yetersayısı bulunamadığı için ara verilmişti, 
Şimdi, aynı maddeyi, karar yetersayısı aramak suretiyle, yeniden oylarınıza sunacağım. 
1 inci maddeyi okunduğu şekliyle kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. —- 26.5.1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 133 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 133. — Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zarurî veya mücbir sebeplerle takip 
ve tahsili imkânı kalmayan ve silinmesi Malî Müşavere Encümeni tarafından uygun görülen 
kişi borçlarından, miktarı yılları bütçe kanunlarında gösterilen tutara kadar olanlarının kayıt
lardan çıkarılmasına Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. Bu tutarı geçen kişi borçlarının ter
kini Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına bağlıdır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde grupları adına söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına, Yusuf Bozkurt Özal; buyurun. 
(DYP ve SHP sıralarından "Grup adına mı söz istiyor?" sesleri) 
Hayır, şahsı adına söz aldı efendim. 
Kayıtlarımıza göre, Sayın Yusuf Bozkurt Özal, şimdi bağımsız bir milletvekilidir. 
Buyurun Sayın özal. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; açıklama
ları için Sayın Başkana teşekkür ediyorum. 

Bu kanun tasarısının 2 nci maddesiyle, gene, Muhasebei Umumiye Kanununun bir mad
desinde değişiklik yapılmaktadır. Bu madde de, aynı kanunun 133 üncü maddesini değiştir
mektedir. 1927 senesinde çıkarılmış olan Muhasebei Umumiye Kanununun 133 üncü maddesi
ni, şu anda meri olan haliyle okuyorum: "Madde 133. — Esbabı mücbire ve zaruriye dolayısıyla 
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takip ve tahsiline mahal veya imkân görülemeyen zimmetlerin terkini, Malî Müşavere Encü
meninin mütalaası alındıktan sonra Büyük Millet Meclisine arz olunur." Belki kelimeler biraz 
ağır; ama, bakın, ne kadar güzel yazılmış bir cümle!.. 

Şimdi, tasarının 2 nci maddesiyle bu 133 üncü maddenin nasıl değiştirildiğini takdirlerini
ze arz ediyorum : "Madde 133, — Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zarurî veya mücbir 
sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan ve silinmesi Malî Müşavere Encümeni tarafından 
uygun görülen kişi borçlarından, miktarı yılları bütçe kanunlarında gösterilen tutara kadar olan
larının kayıtlardan çıkarılmasına Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. Bu tutarı geçen kişi borç
larının terkini, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına bağlıdır." 

Dikkatlerinize arz ediyorum, tasarının 2 nci maddesiyle bürokrat kendisini gene korumuş; 
yani, belli bir rakama kadar olanları götürüp, Maliye Bakanının onayına sunup, "bu işi hallet
tik mi, artık Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbir iş yapamaz" demiş; ama, 1927 yılında Ata
türk zamanında çıkarılmış olan kanunun 133 üncü maddesi ne diyor : "Esbabı mücbire ve 
zaruriye dolayısıyla takip ve tahsiline mahal veya imkân görülemeyen zimmetlerin terkini, Ma
lî Müşavere Encümeninin mütalaası alındıktan sonra Büyük Millet Meclisine arz olunur" di
yor. Yani, 133 üncü madde, "Büyük Millet Meclisine arz olunur" diyor, "bilgisine arz olunur" 
demiyor. Ne için arz olunur?.. Bir işlem için arz olunur. Buna, Millet Meclisi karar verecek; 
çünkü, Türkiye Büyük Millet Meclisi, vatandaştan toplanan vergilerin ve devlet adına alına
cak olan paraların sahibidir. Bunların millet adına, nihaî takibi ve nihaî sorumlusu da yine, 
Türkiye Büyük Millet Meclisidir. îşte, Türkiye Büyük Millet Meclisinin en büyük yetkisi de, 
vatandaştan toplanan bu paralar konusundadır, bu paraların nereye harcanacağıdır ve alacak
ların tahsilidir. Buna hâkim olamayan, buna sahip olamayan bir meclis ise, bu yetkisini tam 
kullanamaz, ama tasarının bu maddesiyle, yürütmenin bir üyesi olan Maliye Bakanına bu haklar 
kısmen devrediliyor. 

Şimdi, ben, bu maddeyle ilgili önergeler verdim; bu önergelerimi de kısaca arz edeceğim : 
Mademki, bu, sürekli kalacak bir kanundur; maddeyi "bütçe kanunlarına konan miktarı aşan 
kısmı Türkiye Büyük Millet Meclisine gelir" şeklinde kabul etmeyelim. Önergemden birinde, 
bu işlerin bir sınırı olması için, maddenin sonuna bir cümle ilave ediyorum -tamam, bu böyle 
yapılsın; ama bir şartla : "Bu şekilde terkin edilen borçların toplamı, terkinlerin yapıldığı yılın 
konsolide bütçe ödenekleri toplamının binde birini aşamaz" diyorum ve bir sınır getiriyorum. 
Makul bir sınırdır. Her sene bütçe büyüyor; bütçe büyüdüğüne göre, bu sınır da büyüyecektir; 
ama, "binde birini aşamaz" diyoruz. 

Bir başkasında da, "Bu tutarı geçen kişi borçlarının terkini, bu maksatla çıkarılacak ka
nuna göre yapılır" diyorum; yani son cümleyi değiştiriyorum. 

Diğer bir önergede -ki, esas aykırı önerge budur ve istediğimiz de budur- tasarı metninden 
bu maddenin tamamen çıkarılmasını teklif ediyorum. Zaten, şimdiye kadar böyle bir uygula
ma yok. Şimdiye kadar, cumhuriyet kurulduğundan beri, Muhasebei Umumiye Kanunu çıktı
ğından beri, biz bu uygulamayı sürdürmüş getirmişiz. Bu şekilde yapılan terkinler, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine gelmiştir; yani Maliye Bakanının herhangi bir rakamı onayından ziyade, bu 
şekilde yapılmıştır. 

Bir başkasında da, 2 maddedeki "Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir" ibaresini şu şe
kilde değiştiriyorum : "Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili ve işlemlerin usule uygun olarak ya
pılmasından sorumludur." 
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Sayın Bakana yetki veriyor, sorumluluk vermiyorsunuz. Yani, Sayın Bakanın, "işlemler 
usulüne göre yapılmamıştır; ama,' ben gene de onayladım" dememesi lazım. "İşlemlerin usu
lüne uygun olarak yapıldığını gördükten sonra, bunun sorumluluğunu taşıyarak bu yetkiyi 
kullanabilir" diyorum. Verilen her yetkinin bir sorumluluğu olması lazım ve hele, icrada, Ma
liye Bakanlığı gibi önemli bir görevde bulunan bir Bakanımızın da, Millet Meclisinin devrede
ceği böyle bir yetkiyi kullanacağı zaman, bunun sorumluluğunu da taşıması gerekir. 

Bu" önergelerimi vermiş bulunuyorum, önergelerimin görüşülmesi sırasında tekrar huzu
runuza çıkacağımı; yalnız, Komisyon reddetmediği, Hükümet uyduğu ve bunlardan herhangi 
birisi kabul edildiği takdirde, diğer önergelerimi geri çekeceğimi de bilgilerinize arz etmek isti
yorum. Yani, ben burada engelleme yapmak niyetinde değilim. Burada, yapılan işlemin yanlış 
olduğunu söylüyorum; düzeltilmesi için çaba sarf ediyorum ve bu çabamı sarf ederken de, ko
nuyu dikkatlice incelediğimi, bu önergelerimden birinin kabulü halinde diğerlerini geri çekece
ğimi ifade ediyorum. 

Saygılar arz ediyorum. 

BAŞKAN '— Teşekkür ederiz. -
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde önergeler vardır; geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(S. Ş.: 71) Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlen

mesi Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesideki "Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir" 
ibaresinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ediriz. 

"Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili ve işlemlerin usule uygun olarak yapılmasından so
rumludur." 

Yusuf Bozkurt özal Mustafa Kılıçaslan 
. Malatya Sakarya 
Avni Akyol Metin Emiroğlu 

Bolu Malatya 
Mehmet Keçeciler Mustafa Kalemli 

Konya Kütahya 
Melike Haşefe Mümin Gençoğlu 

İstanbul Bursa 

Gerekçe : 
Türkiye Büyük^MiIIet Meclisi adına verilen yetkilerin sorumlulukları olmadığı takdirde 

keyfî işlemlerin yapılmasına yol açılır, önerge, bu eksikliği gidermek amacıyla verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(S. S. : 71) Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlen

mesi Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Yusuf Bozkurt özal Mustafa Kılıçaslan 
Malatya Sakarya 

' Avni Akyol Mustafa Kalemli 
Bolu Kütahya 
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Metin Emiroğlu Mümin Gençoğlu 
Malatya Bursa , 

Gerekçe : 
Kişi borçlarının nasıl terkin edileceği, Muhasebei Umumiye Kanununda yapılacak bir de

ğişiklik yerine ayrı bir kanunla belirlenmelidir. Bu tür özel durumlar, isminden de anlaşılacağı 
gibi, genel nitelikte olan Muhasebei Umumiye Kanununun bütünlüğünü bozacak ve esas pren
siplerini geri plana atacak bir yol açacaktır, önerge, bu menfi gelişmeyi önlemek için hazırlan
mıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(S. S. : 71) Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlen

mesi Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin son cümlesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Bu tutarı geçen kişi borçlarının terkini bu maksatla çıkarılacak kanuna göre yapılır." 
Yusuf Bozkurt Özal Avni Akyol 

Malatya Bolu 
Mehmet Keçeciler Melike Haşefe 

Konya İstanbul 
Mustafa Kalemli Mümin Gençoğlu 

Kütahya Bursa 
Metin Emiroğlu / 

Malatya 

Gerekçe : Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayı, bu maksatlar için kullanılması uygun 
olmayan bir usuldür. Anayasamız, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayının hangi şartlar al
tında aranacağını belirlemiştir. Doğru olan usul kanun çıkarmaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(S. S. : 71) Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzenlen

mesi Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümlenin ilave edilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

"Bu şekilde terkin edilen borçların toplamı, terkinlerin yapıldığı yılın konsolide bütçe öde
nekleri toplamının binde birini aşamaz." 

Avni Akyol Metin Emiroğlu 
Bolu Malatya 

Yusuf Bozkurt özal Mehmet Keçeciler 
Malatya Konya 

Mustafa Kılıçaslan Mustafa Kalemli 
akarya Kütahya 

Melike Haşefe Mümin Gençoğlu 
tstanbul Bursa 

Gerekçe : Bu önergeyle bu tip terkinlere bir tavan sınırı getirilmektedir. 
BAŞKAN — Şimdi önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup, işleme koyacağım. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, bir hususu arz edebilir miyim... 
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Sayın Başkan, biraz evvelki konuşmamda da, Hükümetin uyacağı önergem olduğu tak
dirde, diğer önergelerimi geri çekeceğimi beyan etmiştim. Şayet arkadaşlarımın uyduğu, kabul 
edecekleri bir önergem varsa, görüşmelerin hızlandırılması bakımından, önce onu okutun; öner
gem kabul edildiği takdirde, diğer önergelerimi geri çektiğimi kabul edin... 

BAŞKAN—Evet, önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(S. S.: 71) Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzenlen

mesi Hakkında Kanun Tasarısının 2 nci maddesindeki "Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir" 
ibaresinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

' 'Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili ve işlemlerin usulüne uygun olarak yapılmasından so
rumludur." 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya. 

* ve arkadaşları 

BAŞKAN—Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılıyoruz efendim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, Komisyon katılamaz; ekseriyeti yok... 
BAŞKAN — Efendim, Başkanlık bakıyor; Komisyon "katılıyoruz" dese bile, ekseriyeti 

yoksa, katılmamış telakki ederiz; siz rahat olun. 
Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI İBRAHÎM TEZ (Ankara) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon, ekseriyeti olmadığı için önergeye katılmış sayılmıyor; Hükümet 

katılmıştır. 
önergeyi pylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi, kabul edilen önerge istikametinde oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — 26.5.1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa aşağıdaki 
Ek maddeler eklenmiştir. 

"EK MADDE 8. — Maliye ve Gümrük Bakanı bu Kanuna göre saymanlara verilen görev 
ve yetkilerin bir kısmını, gerekli görülen hallerde, bunların yardımcılarına devretmeye ve ko
nuya ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, ANAP Grubu adına Sayın Güneş Taner; buyurun efendim. 
, ANAP GRUBU ADINA GÜNDEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; 3 üncü maddenin ruhuna katılmakla beraber, sakıncalı kısımlarını da izah etmek durur 
muhdayım. ' 

3 üncü madde, saymanlara verilen görev ve yetkilerin bir kısmının sayman yardımcılarına 
devredilebileceğini, devredilecek bu yetkilerin hangi kapsamda olacağına Maliye ve Gümrük 
Bakanının karar vereceğini, öngörmektedir. 
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Kanatimce devir doğrudur; ama, burada biz bir kanun yapıyoruz. Bu kanunla verilen de
vir yetkisi içerisinde, hangi yetkilerin tamamıyla devredilmesinin uygun olduğunun belirtilme
si gerekmektedir. Siz şimdi burada kalkıp da, bu yetkileri Maliye ve Gümrük Bakanına bırak
tığınız zaman, siyasî iktidarlar değiştiğinde, bir Maliye Bakanı belli yetkileri verecektir, diğer 
Maliye Bakanı belli yetkileri kısacaktır; dolayısıyla, bürokraside bir karmaşa meydana gelecektir. 

Kanatimizce, madde bu açıdan sakıncalıdır. Yani, aslında, yetkilerin devredilmesi doğru
dur; ama, Bakanın vekile hangi yetkileri devrettiğinin kanunla düzenlenmesi ve bunun burada 
-ileride siyasî istismara uğramayacak şekilde- belirtilmesi gerektiği görüşündeyiz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Taner.. • • ' ' 
Şahsı adına Sayın Yusuf Bozkurt özal; buyurun. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, madde üzerindeki görüşlerimi izah 

etmeden önce, demin tartışılan usul hakkında bir iki kelime söylememe müsaade eder misiniz; 
sizinle ilgili değil... > 

Biraz önce bir arkadıştmız, burada, Komisyonun karar yetersayısının olmadığını söyledi. 
Burada karar yetersayısı olsa bile; yukarıda da toplantı halinde olduklarından ve iki yerde ayrı 
ayrı toplantıda bulunamayacaklarından dolayı, eğer burada bir karar alırlarsa, yukarıdaki bütçe 
düşer!.. Bunu, zabıtlara geçirmek istiyorum efendim. Boşuna bunu yapmaya çalışmasınlar. Ya 
yukarıdaki bütçe görüşmelerini bitirip aşağıya insinler veya burada hiç bu işi yapmaya kalk
masınlar. Meclis İçtüzüğüne de Anayasaya da aykırıdır; bir komisyon aynı anda iki yerde top
lantı yapamaz. 

YILMAZ OVALI (Bursa) — Olur, olur; niye olmasın?.. Komisyon 40 kişi... 
REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — 26 orada, 14 burada... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Alt komisyon olarak yapabilirler. Alk komisyo

nun da, tüm komisyon yetkileri yoktur; mümkün değil. Bunu açık açık izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın özal, tutanağa geçmesi bakımından söyleyin; yalnız komisyon, muha
lefetiyle iktidarıyla, bir bütündür; burada 14 kişi varsa, orada da yeteri kadar kişi vardır. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Aynı anda, iki ayrı'yerde toplanamaz. 
BAŞKAN — Aynı anda ne olduğu belli değil, karar meselesi önemli. 
Siz buyurun efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Hem bütçeyi görüşüp hem de burada bu kararı 

verme imkânları -yani, eski tabirle tayy-i mekân mı diyeceksiniz, tayy-i zaman mı diyeceksiniz-
yok, mümkün değil; eşyanın tabiatına aykırıdır. 

Bunu ifade ettikten sonra, gelelim bu maddeye. Aslında, bu maddeyle Maliye Bakanına 
verilmek istenen yetki, kamu idare teamülüne ve idare tarzlarına fevkalade aykırı, bir keyfi 
yetkidir. 

Siz, Muhasebei Umumiye Kanununa göre saymanlara doğrudan doğruya Meclisten bazı 
yetkiler vereceksiniz, ondan sonra da bu verdiğiniz yetkilere ilave olarak, yetki veren bu mad
denin altına bir ek madde koyarak diyeceksiniz ki : "Maliye ve Gümrük Bakanı, bu kanuna 
göre saymanlara verilen görev ve yetkilerin bir kısmını, gerekli görülen hallerde -kendisinin ge
rekli gördüğü hallerde- bunların yardımcılarına devretmeye ve konuya ilişkin esasları belirle
meye yetkilidir." 

Bu, modern idare esasında mümkün olmayan bir husustur. 
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Şimdi, bakınız, ben size neler olabileceğini söyleyeyim : Maliye Bakanı, mesela saymanın 
yüzünü sevmemektedir... Saymanı görevden almak için kendisine hakaret etmenin en kolay yo
lu, saymanın elindeki yetkilerin önemli bir kısmını yardımcısına devretmektir; ama bu işin normal 
prosedürü ise şudur : Efendim, siz o saymanın yüzünü sevmiyorsanız, görevden alırsınız; uzun 
yola gitmeyiniz... 

İkincisini ve daha doğrusunu söyleyeyim : Saymanların yükleri ağırdır. Saymanlar, bu yet-
. kilerinin bir kısmını kendi yardımcılarına devrederek meseleyi çözmek isteyebilirler; bunu ben 
de anlıyorum, benden önce konuşan arkadaşımız da bu anlamda konuştu. O halde, prosedü
rün şöyle olntası lazım : Sayman, Bakana müracaat eder, "benim, şu şu yetkilerimin şu yar
dımcıma devredilmesini onaylarınıza sunuyorum" der ve Bakan da saymanın talebi üzerine, 
bu yetkileri sayman yardımcısına devreder. Çünkü, yetkiler, doğrudan doğruya Meclis tarafın
dan saymana verilmiş olan yetkilerdir. Yani, Meclis diyecek ki, ben bu yetkileri verdim; ama 
bu yetkileri, Bakan, istediği gibi alır, verir... 

• . ' . ı 

Efendim, bu, keyfîlik getirir ve devlet idaresinde doğru bir usul değildir. ,¥ani, ben, ba
kanların yetkilerinin kısılması konusunda bir şey söylemiyorum; ama, bu kanun, ta Büyük Ata
türk zamanında çıkmış ve o zamandan beri uygulanan bir kanundur. 

Şimdiye kadar böyle bir şeye gerek duyulmamış da, niçin şimdi gerek duyuluyor? Niçin, 
idarede insanları zor duruma düşürebilecek, keyfî kararların alınmasına sebebiyet verecek me
kanizmalar getiriliyor? Saymanı sevmezseniz, yaptığı işten memnun değilseniz, yaparsınız... 

Nitekim, ben, buradaki ihtiyacı anlayarak; yani, hakikaten, "saymanın işleri çok olduğu 
için bu yetki devrini yapabilmeleri mümkündür" düşüncesiyle, bunu da imkân dahilinde tut
mak suretiyle, Bakanın, keyfî bir şekilde, sadece kendi iradesiyle bu yetkiyi devretme olanağı
nın ortadan kaldırılması için önergeler verdim. Bunlar, değişiklik önergeleridir ve yine söylü
yorum, bunlardan biri kabul edildiği takdirde diğerlerinden vazgeçeceğim. 

Bakın, önergelerimden bir tanesini okuyorum : "Ek Madde 8. — Bu Kanuna göre say
manlara verilen görev ve yetkilerin bir kısmı, ilgili saymanların teklifi ve Maliye ve Gümrük 
Bakanının onayıyla sayman yardımcılarına devredilebilir ve bu konuyla ilgili esaslar, bakan ta
rafından belirlenir." 

Diğeri, "Bu kanuna göre verilen yetkilerin tümü -bakın, tümü de olabilir- veya bir bölü
mü, ilgili saymanın talebi ve Maliye ve Gümrük Bakanının onayıyla ilgili saymanın yardımcı
larına devredilebilir. Ancak, ilgili sayman, bu şekilde devredilen yetkileri, lüzum gördüğü tak
dirde tekrar kendisinde toplayabilir" şeklindedir. Çünkü, o yetkinin esas sahibi sayman oldu
ğu için, kendisi geri alabilmeli. Olur ya, o yardımcısı bu yetkiyi yanlış kullanırsa, sayman "yet
kimi geri alıyorum" diyebilmelidir, konunun bakana geri gitmemesi için. Aslında, bu, benim 
tercih ettiğim daha doğru bir yaklaşımdır. Bakandan, yetkisinin devri için onay istiyor; fakat 
yetkisini tekrar geri almak için bu onaya ihtiyacı yoktur; çünkü, kanun, kendisine o yetkiyi 
vermiştir. 

Diğer bir önergem de -tabiî, şimdiye kadar uygulanmamış olan böyle bir maddenin bun
dan sonra da uygulanmaması yönünde- "Ek madde 8'in tasarı metninden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz" şeklindedir ve en aykırısı da budur. 

Bir diğeri de -bakınız, yine aynı anlamda söylüyorum, burada hiçbir kötü niyet yok- "Bu 
Kanuna göre verilen yetkilerin tümü veya bir bölümü, lüzumu halinde, ilgili saymanın talebi ve 
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Maliye ve Gümrük Bakanının onayıyla ilgili saymanın yardımcılarına devredilir. Bu şekilde dev
redilen yetkiler geçici mahiyette olup -bakın, geçici mahiyette olması lazım- ilgili sayman tara
fından, istenildiği zaman, Bakan onayına gerek kalmadan geri alınabilir; ancak, Maliye ve Güm
rük Bakanına bu hususta bilgi verilir" şeklindedir ve doğrusu da budur. 

Efendim, ben, değişiklik önergelerimin gerekçelerini madde üzerindeki görüşmeler sıra
sında anlattım. Daha önce de bahsettiğim gibi, bu önergelerimden biri kabul edildiği takdirde 
-ki, tercihim, sayman tarafından, yetkilerin devredilmesinin talebi, Bakan tarafından onayı; 
fakat bu yetkilerin tekrar sayman tarafından istenildiğinde geıri alınabilmesi yolundadır- diğer 
önergelerimi geri çekmeye hazırım. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde önergeler vardır; önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
S. S.: 71 Kanun Tasarısında Madde 3'ün, Ek 8 inci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 
' 'Ek Madde 8- — Bu Kanuna göre saymanlara verilen görev ve yetkilerinin bir kısmı, ilgili 

saymanların teklifi ve Maliye ve Gümrük Bakanının onayıyla sayman yardımcılarına devredi
lebilir ve bu konuyla ilgili esaslar Bakan tarafından belirlenir. 

Yusuf Bozkurt özal Mustafa Kalemli 
Malatya Kütahya 

Şerif Bedirhanöğlü Mehmet Keçeciler 
Van ' Konya 

Hasan Korkmazcan Faruk Saydam 
Denizli Manisa 

) • ' • • . • 

Gerekçe : Türkiye Büyük Millet Meclisinin saymanlara verdiği yetkiler, ilgili saymanın teklifi 
ve Bakanın onayıyla devredilir şeklindeki usul, modern kamu yönetimine daha uygundur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
S. S. : 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlen

mesi Hakkında Kanun Tasarısının Madde 3'ün Ek 8înci maddenin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Ek Madde 8. — Bu Kanuna göre verilen yetkilerin tümü veya bir bölümü ilgili saymanın 
talebi ve Maliye ve Gümrük Bakanının onanıyla ilgili saymanın yardımcılarına devredilebilir. 
Ancak, ilgili sayman, bu şekilde devredilen yetkileri lüzum gördüğü takdirde tekrar kendisinde 
toplayabilir. 

Yusuf Bozkurt özal Melike Haşefe 
Malatya İstanbul 

Güneş Taner Ülkü Güney 
İstanbul Bayburt 

Metin Emiroğlu M. Oltan Sungurlu 
Malatya Gümüşhane 
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Gerekçe : Saymanın talebiyle devredilen yetkiler, Baltan onayına gerek kalmadan tekrar 
sayman tarafından geri alınabilmelidir. Aksi takdirde, amir-memur ilişkisi ters dönmüş olur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
S. S. : 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzenlen

mesi Hakkında Kanun Tasarısının Madde 3'telci Ek Madde 8'in tasarı metninden çıkarılması
nı arz ve teklif ederiz. 

Yusuf Bozkurt Özal Melike Haşefe 
Malatya İstanbul 

Güneş Taner Ülkü Güney 
İstanbul Bayburt 

Metin Emiroğlu M. Oltan Sungurlu 
Malatya Gümüşhane 

Gerekçe : Bu maddenin keyfî bir uygulamaya yol açacağı, Bakanın, kişisel olarak hoşlan
madığı; ama vazifesini hakkıyla yapan bir saymanı görevden almaya gerek duymadan yetkile
rini yardımcısına devretmek suretiyle küçük düşürebileceği gibi haksızlıklara sebep olabileceği 
düşünülerek bu önerge verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
S. S. : 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlen

mesi Hakkında Kanun Tasarısının Madde 3, Ek 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril-
? meşini arz ve teklif ederiz. 

"Ek Madde 8. — Bu Kanuna göre verilen yetkilerin tümü veya bir bölümü lüzumu halin
de ilgili saymanın talebi ve Maliye ve Gümrük Bakanının onayıyla ilgili saymanın yardımcıları
na devredilebilir. Bu şekilde devredilen yetkiler geçici mahiyette olup ilgili sayman tarafından 
istenildiği zaman Bakan onayına gerek kalmadan geri alınabilir; ancak, Maliye ve Gümrük 
Bakanına bu hususta bilgi verilir. 

Yusuf Bozkurt özal Ülkü Güney 
Malatya • * Bayburt 

Metin Emiroğlu Güneş Taner 
Malatya İstanbul 

M. Oltan Sungurlu Melike Haşefe 
Gümüşhane İstanbul 

Gerekçe: TBMM, bu yetkileri asaleten ilgili saymana vermiştir. Sayman, işlerin yoğunlu
ğu veya başka sebeplerle bu yetkileri alt kademelere devretmek isterse, Bakanın onayını alma 
durumundadır. Ancak, yetkilerin asıl sahibi olması hasebiyle, bu yetkileri doğrudan tekrar şah
sında toplamak için Bakanın onayına gerek olmamalıdır. Sadece Bakan bu hususta bilgilendirilir. 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına göre tekrar okutup, işleme koyacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

• S. S. : 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlen
mesi Hakkında Kanun Tasarısının Madde 3'teki Ek Madde 8'in tasarı metninden çıkarılması
nı arz ve teklif ederiz. 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ço

ğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Söz istiyorum Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL'(Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu önerge, 

aykırılık sırası en yüksek önerge olarak ilk başta işleme konuldu ve zaten işleme konulurken, 
ben de, anladım ki, verdiğim 4 önergenin hiçbirini Hükümetin kabul etme eğilimi yoktur. Bu 
bakımdan söz alarak kürsüye çıktım; aksi takdirde çıkmayacaktım. 

Tabiatıyla, bu maddede de, İçtüzüğümüzün milletvekillerine tanıdığı sınırlar içerisinde ka
larak, bu sınırları zorlamadan, usule uygun olarak muhalefetimi yapmak zorundayım. Çün
kü, maddenin bu hali, kamu idaresinde fevkalade rahatsızlık çıkaracaktır. İşle ilgili olmayan 
birtakım sebeplerden dolayı -her bakanın yapacağını söylemiyorum; bakanlar değişir, başka 
bakanlar gelir- bu madde işletilir; saymanın elindeki yetkiler, hiçbir sebep gösterilmeden, ba
kan tarafından, yardımcısına devredilerek, o sayman küçük düşürülür ve istifaya zorlanır. 

Bu uygulama, esas İtibariyle insanî bir uygulama değildir. Nitekim, böyle olmuş olsaydı, 
yani Türkiye Büyük Millet Meclisinin verdiği yetkiler bakan tarafından alınıp başkasına verile
bilmiş olsaydı -esasen, Muhasebei Umumiye Kanunu bu kadar senelik bir kanundur ve bir re
form kanunu olarak getirilmiştir- bu, kanunda zaten mevcut olurdu. Nitekim, bu kadar sene
lik uygulamada bu yapılmamıştır. Daha sonra çıkan kanunlarda, boklukların olduğu yerlerde, 
bakanlara verilen bu yetkiler sık sık -siyasî sebeplerle olabilir, şahsî sebeplerle olabilir- efen
dim, bu adamın yüzünden hoşlanmıyorum, şunu görevden atmak biraz zor olacak, kararname 
lazımdır, şu lazımdır, bu lazımdır, istifaya zorlayayım diye suiistimal edilmiştir. Bu işler yapılır 
ve açık söylüyorum, bunlar, doğru şeyler değildir. Bunlar, ne yapana ne de yapılana fayda ge
tirmemiştir. Bu bakımdan, ben bunun, aykırılık sırasına göre, ilk olarak metinden çıkarılması
nı talep ediyorum. 

Çıkarılması durumunda, kanunumuz gene eski halinde kalacaktır. 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanunu 1927 tarihli olup, daha, yazı devriminin başlamadığı günlerde çıkarılmıştır; 
ama, o sırada Türkiye'de reformlar yapılmaktaydı ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu 
da, o kanunlardan biridir. Şimdiye kadar da bu madde işletilmiştir. Dolayısıyla, bu maddenin 
değiştirilmesi şeklinde getirilen tasarının bu 3 üncü maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını 
arz ediyorum. 

Çıkarıldığı takdirde, bu husus aynen kalmış ve madde dejenere edilmemiş olacaktır. Ben, 
bu maddenin dejenere edilmemesi için başka önergeler de verdim; bu önergelerimi de, sırasın
da; yine Komisyon ve Hükümete arz edildiğinde, burada izah imkânı bulacağımı zannediyor, 
önergemin dikkate alınmasını talep ediyor ve saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özal. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
S. S.: 71 Kanun Tasarısında Madde 3 'ün ek 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 
Ek Madde 8. — Bu Kanuna göre saymanlara verilen görev ve yetkilerin bir kısmı, ilgili 

saymanlann teklifi ve Maliye ve Gümrük Bakanının onayı ile sayman yardımcılarına devredi
lebilir ve bu konuyla ilgili esaslar Bakan tarafından belirlenir. 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılamıyoruz efendim, çoğunluğumuz yok. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın özal. (DYP sıralarından gürültüler) 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; belki, sık 

sık, bu kanun tasarısı görüşülürken kürsüye çıkıp sizlerin sabırlarınızı taşırıyorum; ama, zan
nediyorum, şu hizmeti de yapmış oluyorum; o hizmet de, bu maddelerin görüşülmesi sırasın
da, maddelerin muhtevası hakkında, Meclisimizde, burada bulunanlar kendileri daha önce
den okumamış bile olsalar, bilgi sahibi oluyorlar. 

ŞÜKRÜ ERDEM (Bursa) — Buraya bari bir sandalye at da, gidip gelmek için zaman kay
betme, yorulma (!) 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan uygun görürse onu da yaparız. 
BAŞKAN — Buyurun efendim; devam edin. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Yani, Meclisin bu kanunu en kısa zamanda çı-

karabilmesi için, ben, iyi niyetimi ifade ettim ve dedim ki, bu önergelerimden herhangi birine 
katıldıktan takdirde diğerlerini çekeceğim... 

RAHMİN ÖZER (Çanakkale) — Katıldılar... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Hayır, burada katılmıyorlar. 
RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Demin katıldılar... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Hayır, buna katılmıyorlar. Tabiî, dört önergem

den üçünü çekeceğim, birini kabul edecekler, dörtte üç zaman kazanacaksınız dedim. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

Bakınız, ben, bu önergeleri engellemek için getirmedim. Tekrar ifade ediyorum; bu dört 
önergeden birini, en uygun olanını seçiniz, kabul ediniz; ben de hiç konuşmayacağım... Bakı
nız, açık söylüyorum ve bunu da ifade ettim. (DYP sıralarından gürültüler, SHP sıralarından, 
"Muhabbeti bırakalım" sesleri) Mecliste kanunlar istişareyle çıkar; konuşarak, görüşerek çı
kar; ben de bunu sağlamaya çalışıyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Dört önergenin dördü birden kabul edilir mi? 
yUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Dördü birden değil, bir tanesi dedim. 
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AHMET SAYIN (Burdur) — Zaten biri kabul edilince ötekiler reddedilecektir... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ama, ben, "reddedilmesi için işleme koymayın, 

diğer önergelerimi çekeceğim" diyorum; onu söylüyorum; zaman kazanalım, ben buraya çıkıp 
konuşmayayım diyorum; Katta kabul edilen önergede de konuşmayayım; dolayısıyla zaman ka
zanırız diyorum. 

Bakın, bu teklifimi bütün iyi niyetimle yapıyorum. Bundan başka daha ne yapabilirim?.. 
Samimiyetimle söylüyorum, bu önergeleri engellemek için yermedim. Burada yanlışlık vardır; 
tekrar ifade ediyorum ve söylüyorum; bu, yanlışlıktır. Bu yanlışlığın ısrarı neticesinde insanlar 
sıkıntıya girecektir ve bunun vebalini de biz taşıyacağız. Ben, bunun vebalini taşımamak için 
elimden geleni yapıyorum. 

ABDURREZZAK YAVUZ (Şanlıurfa) — Hiç olmazsa başka biri çıksın; hep aynı kişiyi 
görmeyelim... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Siz buyurun çıkın; benim önergelerimi imzala
yın, siz buyurun çıkın; müşterek olarak imzalarız. 

Bakınız, ben bağımsız bir milletvekiliyim; bunları da herhangi bir düşüncenin esiri olarak 
değil, kamu idaresinde düzgün çalışmayı sağlamak için getirdim. Bunların hiçbirisinde, hiçbir 
partinin düşüncesi yoktur; yani, burada partizanca bir tutum yoktur. 

Meclisin verdiği yetkileri, Bakan, yetki verilen kişiden gelişigüzel almasın diyorum. O za
man, Muhasebei Umumiye Kanunu, "bütün yetkiler Maliye Bakanına verilmiştir, istediği yet
kiyi, istediği saymana verir" derdi; ama, kanun bunu yapmamıştır; kanun, "şu yetkiler say
mana verilmiştir" demiştir. Dolayısıyla, bu iş yanlıştır. Yani, siz, "Bu yetkileri verdim, Maliye 
Bakam istediği gibi kullanır" dediğiniz zaman, o zaman bunun anlamı şu oluyor : "Bütün 
yetkiler Maliye Bakanına aittir. Maliye Bakanı istediği kimseye istediği yetkiyi verir..." Meclis
ten bir anlam çıkmıyor. Yani, siz maddeyi bu şekilde geçirdiğiniz zaman, bakınız, açık söylü
yorum, Maliye Bakanını kullanırlar bürokratlar, "efendim, bu adam şöyledir de, böyledir de, 
şunun yetkisini buna verin de" gibi. Hep bunları bürokrasi hazırlar, Maliye Bakanının vakti 
yoktur zaten ve ileride büyük problemler çıkar. Onun için, Meclis, bu işin doğru olduğunu 
gördüğü için, ta 1927'de yetkiyi doğrudan saymana vermiştir, bakana vermemiştir. Şimdi, biz 
burada bunu ne yapıyoruz?.. Aradan bu kadar sene geçiyor, sene 1992 ve Maliye Bakanı keyfî 
olduğu zaman, yetkiyi alır, aşağıya verir diyoruz. (DYP sıralarından "süre geçti" sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, süreye dikkat ediyorum, Sayın Özal da dikkat ediyor... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Süreye ben hep dikkat etmeye çalışıyorum Sa

yın Başkan; eğer geçmişsem, lütfen ikaz edin, hemen bitiririm. 
BAŞKAN — Hayır, ama süreniz bitmek üzere... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) -~ Süremi tamamlamak üzereyim, biliyorum; yal

nız, arada laf atmalar oldu biraz şaşırdım... 
Benim, aslında aykırılık sırasına göre değil, el yazısıyla, tasarının görüşülmesi kararlaştı

rıldığı sırada aceleyle yazdığım bir önergedir; ama gene de düşünülerek yazılmıştır; fakat, be
nim esas gönlümde olan, bundan sonraki önergelerden biridir. O önergelerden biri kabul edil
seydi; hatta, "şu önergeyi öncelikle görüşeceğiz, onu kabul ediyoruz" demiş olsalardı diğer 
önergelerimi çekecektim. 

- Efendim, o önergem şudur... 
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BAŞKAN — Okunacak onlar efendim... ' • ' " " . ' 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Okunacak efendim, zaten okundu; ben sadece 

hangi önerge olduğunu söylemek istemiştim... 
Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.„ Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
S. S. : 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlen

mesi Hakkında Kanun Tasarısının Madde 3, Ek 8 inci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Ek Madde 8. — Bu Kanuna göre verilen yetkilerin tümü veya bir bölümü, ilgili saymanın 
talebi ve Maliye ve Gümrük Bakanının onayı ile ilgili saymanın yardımcılarına devredilebilir; 
ancak, ilgili sayman, bu şekilde devredilen yetkileri, lüzum gördüğü takdirde tekrar kendisinde 
toplayabilir. 

Yusuf Bozkurt Özal 
Malatya 

< ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mü? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Usulsüzlük yok efendim, oturun lütfen... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, usulsüzlük olup olmadığı konu

sunda karar vermeniz için... . 

BAŞKAN — Usulsüzlük yapmam lazım!.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre, herhangi 

bir milletvekili usul hakkında söz isterse, bu, öncelikle, diğer işlerden evvel görüşülür ve bu 
kişiye söz verip vermeme konusunda Başkan yetkili değildir. Ben, 64'e göre söz istiyorum... 

BAŞKAN — Hangi konuda? 
• YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Plan ve Bütçe Komisyonu hem burada hem yu

karıda aynı anda bulunamaz. (Komisyon sıralarından "ara verildi" sesleri) 
Bunu, saatiyle tespit ettirmek için buraya çıkmak istiyorum. Eğer, Plan ve Bütçe Komis

yonu, yukarıda bütçeyi görüşürken buraya gelip toplantı yapma durumuna gelmiş ise, o bütçe, 
Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmemiştir anlamı çıkar ve o bütçe düşer... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN {Hatay) — O, 
bir yorum efendim... 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır... 
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Bu konuda..., 
BAŞKAN — Anlaşılmıştır efendim, usulsüzlük de yapmıyoruz. Ben burada çoğunluğu 

ararım. Sizin başka bir hakkınız, başka bir yerde varsa, onu, başka yerde arayın; (SHP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, lütfen efendim, sizi İçtüzüğe... 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Karar yetersayısı istiyorum... 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Karar yetersayısı istiyorum! 
BAŞKAN — Kabul edilmemiştir. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan,.karar yetersayısı istiyorum. 
BAŞKAN—Diğer önergeyi işleme koyuyorum... 
Oturun efendim. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Otur yerine! Meclis senin oyuncağın mı! 

_ BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, hakkını kullanıyor. 
Buyurun efendim... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Karar yetersayısı istedim, oylamadan evvel; bu

na uymadınız... 
BAŞKAN — Hayır efendim... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Burada, zabıtlara geçiriyorum. 
BAŞKAN — Efendim, nasıl olsa zabıtlara geçti ve ben, "Kabul edenler" dedikten sonra 

karar yetersayısı istediniz... 
Buyurun, oturun! 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Efendim, siz zaten,''yaparım, olur" zihniyetiy
le Başkanlık yapıyorsunuz; yazıktır! 

BAŞKAN — Buyurun, okuyun.,. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
S. S. : 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzenlen

mesi Hakkında Kanun Tasarısının Madde 3, Ek 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

"Ek Madde 8. — Bu Kanuna göre verilen yetkilerin tümü veya bir bölümü, lüzumu halin
de, ilgili saymanın talebi ve Maliye ve Gümrük Bakanının onayı ile ilgili saymanın yardımcıla-

, rina devredilebilir. Bu şekilde devredilen yetkiler geçici mahiyette olup, ilgili sayman tarafın
dan, istenildiği zaman, Bakan onayına gerek kalmadan geri alınabilir; ancak, Maliye ve Güm
rük Bakanına bu hususta bilgi verilir. 

Yusuf Bozkurt Özal 
Malatya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MAHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, karar yetersayısı istiyoruz... 
BAŞKAN — Hay, hay. 
Sayın özal, bak, karar yetersayısı böyle istenir; oylamaya geçilmeden önce istenir. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — öyle istedim efendim. 
BAŞKAN — Hayır, Öyle istemediniz. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Zabıtlara da öyle geçti. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, Komisyon önergeyi kabul etti; onları 

sayamazsınız... 
Sayın Başkan, Komisyon önergeyi kabul etti, şimdi de "kabul etmiyorum" diyor! Onları 

sayamazsınız, Komisyonu sayamazsınız... Daha evvel, "kabul ediyoruz" dediler, şimdi de ka
bul etmiyorlar; onun için, onları, kabul etmeyenlerde sayamazsınız... Kabul ettikleri için oylan 
geçersizdir... 

BAŞKAN — Karar yetersayısı yoktur... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Tamam. 
BAŞKAN — Neyi tamam?.. (Gülüşmeler) '• . 
Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Danışma Kurulunun aldığı karara gö

re, yarın da 14.30 da toplanacaktır. Danışma Kurulunun aldığı kararın uygulanması, Başkan
lıkça, bir kere daha hatırlatılıyor. Alman kararlar, Başkanlık Divanını zamanından önce, yani 
siz toplanmadan önce kürsüye çıkarmak değildir. 

Sayın arkadaşlar. Başkanlık Divanı karar yetersayısı bulunamayacağı kanaatindedir ve ça- , 
hşma süresinin de dolmasına az bir zaman kalmıştır. 

Bu sebeple, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 3 Aralık 1992 Perşembe günü, alı
nan karar gereğince, saat 14.30 da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.24 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'in, Kayseri ili Sarımsaklı yenileme projesine iliş

kin sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur Kımıbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/409) 

T.B.M.M. Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve iskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandır

masını talep etmekteyim, 
Gereğini saygı ile arz ederim. 

~ Şaban Bayrak 
Kayseri 

Kayseri'nin 36 km. doğusunda bulunan Sarımsaklı Barajı Kocasinan ilçesine bağlı çiftçi
lerimizin sulama işlerindeki ihtiyacını karşılamak için yapılmıştır. Sarımsaklı yenileme projesi 
olarak adlandırılan projeye 1986 yılında başlanmış olup 1993 yılında bitirilmesi planlanmıştır. 

Sorularım : 
1. Toplam proje tutarı 26 milyar TL. olarak hesap edilmiştir. 1991 yılı sonuna kadar 9 514 

milyon TL. harcanmış, 1992 yılında da 1 milyar TL. ödenek ayrılmıştır. Bu yıl ne kadar öde
nek ayrılmasını düşünmektesiniz. 

2. 1993 yılında bitirilmesi düşünülen Sarımsaklı yenileme projesini bitirmeyi düşünüyor 
musunuz? 

3. Şayet bitirmeyi düşünüyorsanız 1993 yılı için ne kadar ödenek ayırmayı planlıyorsunuz? 
4. Şu anda Sarımsaklı yenileme projesi hangi safhadadır? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2.12.1992 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Ankara 

Sayı : B.09.0.BHÎ.0.00.00.25/2-A/5692 
Konu : Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ıh yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M'nin 16.10.1992 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/409-2544/13004 sayılı yazısı. 
Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Sarımsaklı yenileme projesine ilişkin olarak Bakan

lığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu proje, Kayseri ilinin 30 km. doğusunda yer alan ve 1968 yılında işletmeye açı

lan Sarımsaklı sulamasının yenilenmesi işlerini kapsamaktadır. 
Bu proje; brüt 6 501 ha cazibe, brüt 2 872 ha (YAS) yeraltrsuyu sulaması olmak üzere 

toplam 9 373 ha alana hizmet vermektedir. <> 
Sulamanın hizmete girdiği 1968 yılından sonra, zamanla ağır kış şartlarının kanalet şebe

kesinde meydana getirdiği tahribat nedeniyle yenileme projesi geliştirilmiş ve programlara da
hil edilmiştir. . 
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1. Sarımsaklı Yenileme Projesinin toplam proje bedeli 26 milyar, 690 milyon TL. olup, 
1992 yılı sonuna kadar 16 milyar, 710 milyon TL'sı tutarında iş yapılması planlanmıştır. Bu 
yılkı yatırım programında işin keşfi 2 milyar, 315 milyon TL., nakti de 1 milyar TL'sıdır. 

1993 yılı programında ise; bu projeye bütçe imkânlarına göre 3 milyar TL. ödenek ayrıla
bilmiştir. İdarenin sağlayacağı ek imkânlarla (Makine parkı, malzeme ve diğer ekipmanlar) 
birlikte, keşif bedeli olarak toplam 6 milyar, 480 milyon TL. tutarında işin gerçekleştirilmesi 
öngörülmüştür. 

2. Anılan yenileme projesi, işletmeye açılmış bir tesisin iyileştirme çalışması olduğun
dan, işletmeyi aksatmamak için sadece ilkbahar ve sonbahar mevsimlerindeki birerbuçuk ay
lık sürelerin dışında çok sınırlı iş yapılabilmekte ve bu durumda işin 1993 yılında bitirilmesi 
mümkün görülmemektedir. " \ 

3. Projenin bitirilmesi, hem ödenek hem de işletmeyi aksatmadan çalışabilme şartlarına 
bağlı olup; söz konusu işin 1994 yılında tamamlanmasına çalışılacaktır. Ancak; çalışma süresi
ni çeşitli tarımsal ürünlerin işletme koşulları belirlediğinden, projenin 1995 yılına sarkma ihti
mali de bulunmaktadır. 

Yenileme inşaatının devamlılığı şu anki sulama şebekesinin kullanımım aksatmadığı gibi, 
tarımsal faaliyeti engellememekte ve 1992 yılı sonuna kadar da şebekenin % 75'i bitirilmiş ola
caktır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
• Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve iskân Bakam 

2. — Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın, güvenlik kuvvetlerince öldürülen iki bayan 
P.K.K. lımn bir televizyonda çıplak olarak resimlerinin teşhir edildiği iddiasına ilişkin sorusu 
ve içişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/438) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağ

lanmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

22.10.1992 
Leyla Zana 
Diyarbakır 

15 Ekim 1992 Cuma günü Devlet Güvenlik Güçleri tarafından öldürülen iki bayan PKK'lı 
tnter Star'Televizyonu tarafından çıplak bir halde kamuoyuna teşhir edilmiştir : 

1. Uygar ve demokrasiyle yönetilen toplumlarda insan ölüsünde onuru, haysiyeti ve şe
refli bir değeri vardır. Bunun böyle olmasıda gerekmiyor mu? 

2. Böyle yapılarak yeni dünya düzeninde (Global) toplumlar ve insanlar arasına kin ve 
nifak tohumları sokmak ve bu tür olaylara karşı göz yummak ve de duyarsız kalmak hukukun 
üstünlüğü ilkesine insan hakları ve demokrasi anlayışına aykırı bir tutum değil midir? 

3. Bu haksız, utanç ve dehşet verici olaylara karşı önlemler almak düşünülmekte midir? 
4. "Şeffaflık" politikası ve halka "Şefkat" götüreceğini aynı zamanda insan hak ve onu

runu koruyacağını vaad eden DYP-SHP koalisyonu asker ve sivil toplumun üzerinde ki olumsuz 
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baskılara seyirci kalarak, moral değerlerin çürümesine ve de insan haysiyetinin zedelenmesine 
göz kapayarak mı vaadlerini yerine getirecektir. Bu çelişkili durum nasıl açıklanabilir? 

5. Mevcut uygulamalar bu haliyle devamım edecek'yoksa bu tür insanlık dışı uygulama
lar karşısında önlemler alınacak mıdır? 

TC. 
İçişleri Bakanlığı 30.11.1992 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

Hrk : 7504-1007-92/Asyş. Ş. Şikâyet (5727) 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 2 Kasım 1992 gün ve 7/438-2703/13500 sayılı yazısı. 
Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın, Güvenlik Kuvvetlerince öldürülen iki bayan PKK'Iı-

nın tnter Star Televizyonunda çıplak olarak resimlerinin teşhir edildiği iddiasıyla verdiği Soru 
önergesi incelenmiştir. 

Görüntüleri gösteren înter Star Televizyonu, özel bir televizyon şirketi olduğundan konu 
. ile ilgili herhangi bir belge bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin '. 

İçişleri Bakanı 

3. — Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın, güvenlik güçlerince Diyarbakır - Hani - Ka-
ledibi Köyünde yapılan operasyonda masum vatandaşların öldürüldüğü iddiasına ilişkin soru
su ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/439) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, İçişleri Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağ

lanmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

22.10.1992 
Leyla Zana 
Diyarbakır 

Diyarbakır İli Hani İlçesi Katedibi Köyüne operasyon düzenleyen Devlet Güvenlik Kuv
vetleri, onlarca torunu Ve yedi çocuğu olan yetmiş yaşlarındaki Hasan Kanat'ı "terörist" sa
vıyla öldürmüşlerdir : 

1. Hiçbir siyasal görüşe sahip olmayan, savunmasız ve silahsız masum insanların öldü
rüldükten sonra "Terörist'' olarak ilanı hükümetin "Şefkat" politikasına uygun düşer mi? 

2. Hükümet daha ne zamana kadar tüm bölge insanını "Terörist" olarak nitelemeye de
vam edecektir? * 

3. Bu olay hakkında sayın bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Eğer var ise sorumluları hak
kında işlem yapmayı ve soruşturma açtırmayı düşünüyor musunuz? 

4. Bu tür haksız uygulamalarla vatandaşın Devletten daha çok uzaklaşacağı zatıalinizce 
bilinmekte midir? 
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5. insanlar can güvenliklerini sağlamak için ne yapmalıdırlar? 
6. Şimdiye kadar bir karış sakallı, yedi çocuklu, onlarca torunu olan bastonla dahi zor 

yürüyen, gözlerinde görme bozukluğu olan kaç terörist öldürüldü? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 30.11.1992 

Jandarma Genel Komutanlığı - . 
Ankara 

Hrk : 7504-1008-92/Asyş. Ş. Şikâyet (5728) 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi: T.B.M.M. Başkanlığının 2 Kasım 1992 gün ve A.01.0.GNS.0.10;00.02-7/439-2704/13501 

sayılı yazısı. 
Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın; Diyarbakır İli Hani İlçesine operasyon düzenle

yen Güvenlik Kuvvetlerinin Hasan Kanat isimli şahsı terörist gerekçesiyle öldürdükleri iddiası
na ilişkin sorusu önergesi incelenmiştir. 

1. Hani İlçesi Kaledibi Köyünde bir grup PKK. Terör örgüt Mensubunun bulunduğu 
duyumunun alınması üzerine 17 Ekim 1992 günü saat 05.00 dan itibaren başlatılan operasyon
da köye yaklaşıldığında, köydeki evlerden ve önceden hazırlanmış çevredeki mevzilerden tim
lerin köye girmesini engellemek için yoğun ateş açılmış, çıkan çatışmada (1) Uzm. J. Çvş., (1) 
J. Çvş. yaralanmıştır. Bölgeye takviye birliklerin gelmesi üzerine teröristler, köyde bulunan mi
lislerin himayesinde köyün yanındaki sarp ve dağlık kesime kaçmışlardır. 

2. Aynı gün Güvenlik Kuvvetlerince köye girildiğinde evlerin önceden boşaltılarak PKK. 
Terör örgüt Mensupları ile milislerin yerleştikleri anlaşılmıştır. Köy içinde ve etraftaki mevzi
lerde yapılan aramalarda çok sayıda Kaleşnikof boş kovanı bulunmuştur. 
- 3 . 18 Ekim 1992 tarihinde bölgede devam eden arama faaliyeti sırasında Mustafa Taşan 
ve Mustafa Kanat isimli iki milisin köylüler tarafından ölü olarak bulundukları ve gömüldük
leri öğrenilmiştir. Çatışma bölgesinin kuzeyindeki kayalık kesimde bulunan sığınakta terörist
lerce depolanmış bol miktarda gıda maddesi, giyecek eşyası ve teçhizat bulunmuştur. 

4. Köyde yaşayan sivil bir vatandaşın Güvenlik Kuvvetlerince terörist zanm ile öldürül
düğünün gerçekle ilgisi yoktur. 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

4. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, İstanbul Köy Hizmetleri Bölge Müdürlü
ğünde görevden alınan bazı yöneticilere ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin 
Cevheri'nin yazılı cevabı (7/440) •'-.-.,-. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması

nı arz ederim. 
Adnan Kahveci 

* İstanbul 
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Soru : İstanbul Köy Hizmetleri Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin Ay, Personel İdarî İşler 
Müdürü Abdullah Ertürk ve Şube Müdürü Abdurrahman Ağaç'ın faks emriyle görevlerinden 
alınmışlardır. 

Bu kişilerin görevlerinden alınma nedenleri nedir? Haklarında herhangi bir tahkikat var 
mıdır? Haklarında yapılan şikâyetler nelerdir? 

T.C. ' 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 27.1.1992 

Sayı : ÖKM : 2-98-7/440 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kan. Kar. Müdürlüğünün 2.11.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.0002-7/440-2711/13523 
sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan incelemede önergede isimleri be

lirtilen İstanbul Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü personelinin idareyi yanıltıcı ye zaafa uğra-
tıcı tutum ve davranış içinde bulundukları tespit edildiği gibi görevlerinden İstanbul İlinden 
gerektiği biçimde yararlanılamadığı nedeni ile 655 sayılı Devlet Memurları Yasasının 68/B, 71 
ve 76 ncı maddeleri gereği ilgililerin görev yerleri değiştirilmiştir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Necmettin Cevheri 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

5. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bağ-Kur'lulara 1992 Ocak ayında verilmesi va
at edilen yakacak zammına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik.Bakam Mehmet Mo-
ğultay'ın yazılı cevabı (7/445) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Soru : Ocak 92 ayına bütün Bağ-Kur'lulara 100 000 TL'sı yakacak zammı verileceği ifade 
ve ilan edildiği halde bugüne kadar verilmemiştir. Ne zaman verilecektir? 

' ' . T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 30.11.1992 

Ankara 
Sayı : B.13.1.BKG.0.11.00.00/195446 

Konu : Soru önergesi. 

• Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 5.11.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/445-2723/13586 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınızda, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın "Ocak 92 ayında bütün Bağ-
Kur'lulara 100 000 TL'sı yakacak zammı verileceği ifade ve ilan edildiği halde bugüne kadar 
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verilmemiştir. Ne zaman verilecektir?" şeklindeki soru önergesine, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 96 ncı maddesi gereğince 20 gün içinde cevap verilmesi istenilmektedir. 

1479 sayılı Kanunun değişik Ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasında; "1479 sayılı Kanun 
ile ek ve değişikliklerine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık alanlara her ay 
sosyal yardım zammı verilir. Sosyal yardım zammı, aylıklar ile birlikte peşin ödenir, Bu yardı
mın halen ödenen miktan; geçim endeksleri, genel ve asgarî ücret, ülkenin ekonomik durumu 
ile Kurumun malî ve aktuaryal durumu göz önünde bulundurularak, Bakanlar Kurulunca ye
niden tespit edilir..." hükmü yer almaktadır. 

Bu hükme istinaden, Bakanlar Kurulunun 28.8.1991 tarih ve.91/2199 sayılı Kararıyla, Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa göre 
hak sahiplerine ödenmekte olan 10 675 lira tutarındaki sosyal yardım zammı, 1.10.1991 tari
hinden geçerli olmak üzere 100 000 liraya yükseltilmiştir. 

Görüleceği üzere, Bağ-Kur'dan malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlar ile ölüm aylı
ğı bağlanan hak sahiplerine 1.10.1991 tarihinden itibaren her ay emekli aylıkları ile birlikte pe
şin olarak 100 000 lira sosyal yardım zammı ödenmektedir. 

Bilindiği gibi, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanunu, tüm yurtta 1.10.1972 tarihinde uygulamaya konulmuştur. 17.10.1983 ta
rihinde kabul edilen 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigorta
lar Kanunu ile, tarımsal faaliyette bulunanlar da sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmış ve 
bu Kanunu uygulama görevi 62 nci madde hükmü ile Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne verilmiştir. 
2926 sayılı Kanun hükümleri halen 56 ilimizde uygulanmakta olup, geriye kalan 20 il en kısa 
zamanda uygulama kapsamına alınacaktır. Uygulama yapılan illerde bulunan sigortalılardan, 
malullük veya yaşlılık aylığı bağlananlar ile bunların ölümleri nedeniyle, hak sahiplerine ölüm 
aylığı bağlananlara, 2926 sayılı Kanunda sosyal yardım zammı ödenmesine olanak sağlayacak 
herhangi bir madde bulunmadığından, sosyal yardım zammı ödemesi yapılamamaktadır. 

Diğer taraftan, T.B.M.M. Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyo
nunda görüşülerek kabul edilen ve T.B.M.M. Genel Kurul gündemine gelme aşamasında bulu
nan "Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu -
ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa-
nsı"nın 32 nci maddesiyle, 1479 sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesi değiştirilmektedir. Yapılan 
bu değişiklikle "Sosyal yardım zammı" uygulamasına son verilerek "Taban aylığı" uygula
masına geçilmektedir. Yine söz konusu tasarının 42 nci maddesiyle, 1479 sayılı Kanuna ekle
nen ek geçici 24 üncü madde ile de, taban aylığı miktarı Bakanlar Kurulu Kararı ile saptanın-
caya kadar, sigortalıların ödemek zorunda oldukları primler ile bağlanmış ve bağlanacak ay
lıkların hesabında, 155 000 liranın taban aylığı miktarı olarak esas alınması hükmü getiril
mektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

''—-— < 3 > . : •-
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
34 ÜNCÜ BİRLEŞİM 2 . 12 . 1992 Çarşamba Saat : 14.30 

ı . 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

İ.— Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Ka-
zan'ın, partizanca hareket ederek uyguladıkları yanlış ekonomik politikalarla kamu ikti
sadî teşebbüslerini zarara uğrattıkları iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar 
Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 99 ve tçtüzüğün 107 nci maddesi uyarınca bir gen
soru açılmasına ilişkin önergesi (11/13) (Görüşme günü : 8.12.1992 Salı) 

S E Ç İ M 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

0 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ONGÖRÛŞR/fELER ' 

1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür re
zervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplumdaki 
ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

3. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki çökün
tünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/15) 

4. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 2954 
sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu haksız öde
meler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/16) 

5. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet 
ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 .ye 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

6. _ Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de konuş
landırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, bu gü
cün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder mahiyet taşıyıp 
taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınması gereken tedbirlerin 
tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

7. —- Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşlarımı
zın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin tespiti 
ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

8. — Kocaeli Milletvekili AlaettinKürt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin442sa
yılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

9. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

10. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında çalışan 
işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, sosyal ve 
kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/21) 
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11. — îzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını te
spit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

12. _ Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma sa
nayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açıklığa 
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

13. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşılaştığı 
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) 

14. _ Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve.32 arkadaşının, kamu personelinin 
içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/25) 

15. — 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) 

16. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey- -
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

17. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 tarihin
den 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuruluşlarının 
temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

18. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üretimi, 
ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

19. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin daha 
adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

20. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağlık 
sorunlarım tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/30) 

21. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının önle
nebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/31) 

LU 
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22. — 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) 

23. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hayvancılı
ğını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

24. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin sorunla
rını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

25. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik sorununun 
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) 

26. — Ankara Milletvekili t. 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 açılmasına iliş
kin önergesi. (10/36) 

27.— Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

28. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan eğitim 
, politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad

deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 
29. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve23 arkadaşının, Millî tasarrufların ülke 

yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

30. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında ve enerji 
üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verimli ve güvenli 
çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

31. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların £kono-
mik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve. gerekli tedbirleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması- açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

32. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz madencili
ğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 
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33. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem bölge
sinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uymadığını son 
depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/41) 

34. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçelerin
de meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

35. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik sek
töründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

' 36.— İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında çalışan 
işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

37. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait-binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

38. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş gü
venliği 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) 

39. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi ve 
yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca, bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/47) 

40. •— Malatya Milletvekili Öğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlilerinin 
problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

41. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde kurul
muş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli derneklerin 
faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

42. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 
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43. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depreminde 
binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/50) 

44. — îstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün içinde 
bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/51) 

45. _ Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımızın ve
rimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

46. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nusaybin'
de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve İ03 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

47. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politikamı
zın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/54) 

48. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarındaki fa
hiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

49. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tüketi
mimde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için alınması 
gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

50. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur İlçe
si Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaşların öl
dürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

51. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı ve tü
ketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

52. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yılında 
öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması için Anaya
sanın 98 inci,"İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖMGÖRÜŞMELER 

53. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ataköy'de 
Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parlamenterlere 
düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

54. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek Partisi 
İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve sorumlularını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu Üni
versitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

56. —- Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dairesi için
de bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

57A— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 1992'de 
Nevvyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katılan kişiler ve ya
pılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/64) 

58. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın İstanbul 
şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olaylarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

59. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzincan depreminde za
rar gören vatandaşlara yapılan nakdi yardımın adilane dağıtılmadığı iddialarım araştır
mak ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

60. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Lojmanla
rında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak ve soruş
turmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

61. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı ve key
fî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/68) 

62. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların 
sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 _ 
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YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

63. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özellikle 
Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/69) 

64. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Kooperatifleri
nin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/22) 

65. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Samanpa-
zarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının tespiti ve 
çözüme kavuşturulmasramacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması"açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

66. — tzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini canlandır
mak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

67. —Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır İli Kulp 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) 

68. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı Çarşısı
nın restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaştığı problemlerin tespiti ve çözüm 
yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

69. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 12 arkadaşının, Kontrgerilla ve Özel 
Harp Dairesi ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/74) 
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1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin tünde küçük sanayi sitesi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

2. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve yasak ki
taplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

*3. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleştirile
ceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

4. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan 
öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

*5. —• Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edilen 
hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

6. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul İlinde kaç kişinin tapu ve tapu 
tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

*7. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

8. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı - Sefa-
köy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

9. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Bayat ilçe
leri Devlet Hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

•10. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'Iulardan danışma ücreti alın
dığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

11. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz Bara
jının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

12. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme suyunu 
karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerr 

gesi (6/144) 
13. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın Tesis

leri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/145) 

14. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu as
falt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

15. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Büyük-
çekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir hastanenin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) , 

* 16. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili Kanun 
tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/160) 

*17. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, fakir vatandaşların hastane mas
raflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

* 18. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanı! 
nm ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

. ! . . — : , 1 9 — — 

{*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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*19. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçesi Devlet 
Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/181) / 

*20. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, T. Öğretmenler Bankası'nın 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

21. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme primi öde
melerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

*22. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına sağ
lanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

23. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dilrici'nin, Kahramanmaraş Valiliğince 
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/199) 

24. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nm, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yanlış 
ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/202) 

25. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nm, Kayseri Hükümet Konağı, Sarıoğlan 
ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/203) 

26. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nm, Kayseri İline doğalgazm ne zaman 
ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) 

27. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/205) 

28. — 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) 

29. •— 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) 

30. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor Mes
lek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

*31. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün görev
den alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/213) . 

*32. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

*33. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

34. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İstisna 
aktı" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 
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*35. — 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) 

•"36. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sanayii Böl
gesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

37. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Afyon, Eskişe
hir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/220) 

38. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaate-
dilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

39. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın top
lantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

*40. — 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) 

*41. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çullar 
Köyü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/224) 

*42. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

43. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demiryolu pro
jesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

44. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türldye genelinde uygulanan do-
ğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

45. —Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karamantli Ayrancı - Kâzımka-
rabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihti
yaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

46. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) 

47. — Karaman Milletvekili S. 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) 

*48. — 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) 

49. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Karaman 
- Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 

50. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/236) 

51. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılma
yacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 
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52. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.I. kömür sahalarında kömür çıka
rılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

53. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıllıla
rın sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

54. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirketin rek
lam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/240) 

55. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken katlandıkla
rı sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

56. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağa'mn, Kayseri - Tomarza tlçesi Gücün Köyü
nün içme suyu sorunlanna ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

57. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden bir 
Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/243) 

58. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı mallarin ithalinde alınacak vergi ve 
fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekkebinin ek
lendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

59. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürekkebi 
fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (6/327) (1) 

60. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlamasını 
önlemek için teklif ettiği projenin T.K.t. tarafından reddedildiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü, soru önergesi (6/245) 

61. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 1991 
ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

62. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak ordu
dan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/247) 

63. — 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) 

64. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı karakol-
lardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/251) 

65. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin boşaltıl
masının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

66. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/254) 
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67. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının neden
lerine ye alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

68. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, tstanbul * Fener'de yapıldığı 
iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/256) 

69. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia edilen 
asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) 

70. — tçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia edilen 
bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

71. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köprüüs-
; tü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

72. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin nedenle
rine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

73. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkındaki ba
zı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

74. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan vergi indiri
minden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/262) 

75. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, tstanbul - Gayrettepe Emniyet Mü
dürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/263) 

76. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan Asfalt 
Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/264) , 

77. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Devlet 
görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/265) 

78. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanlarından bi
rinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/266) 

79. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Kaçakçı kar
deşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/267) 

80. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'ün, basında ve televizyonda yer aldığı id
dia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/268) 

81. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

82. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün,.Erzurum - Ilıca İlçesi Tarım Alet ve 
Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

83. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 



.6 

SÖZ L Ü S O R U L A R 

84. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum tli hava kirliliğinin önlene
bilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından'sözlü soru önergesi 
(6/272) 

85. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak seferleri ile, 
tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

86. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı hak
kındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

87. —• Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne yapı
lan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

88. •— Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

89.— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına mensup 
siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/276) 

90. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz olarak 
yapıldığ: iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/277) 

91. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

92. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün göre
vinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

93. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayınlanan "Fal
cı Müşavir İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/280) 

94. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, TARİŞ ortaklarının alacaklarının 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

95. — 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) 

96. —»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) 

97. — 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) 

98. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. hasta
nelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/285) 

99. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı P.T.T.'Ie-
rin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/286) 

_ P M I —•—; ;———•—. 
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100. — 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) 

101. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yardım eder
ken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/288) 

102. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks Kilise
sinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

103. — 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) 

104. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Kovancılar İlçesinde yaşlı 
bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

105. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Hastane
sinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

106. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

107. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak se
ferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

108. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması düşü
nülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

109. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil İlçesinde ika
met eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldü
rüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

110. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sarıerik 
Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

111. — 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) 

112. — Sivas Milletvekili AbdüIIatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

113. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin gö
revi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/302) 

114. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D.V. ve Stopaj aflanna ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

115. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hız
landırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru Önergesi (6/304) 

15 
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116. — tstanbul 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) 

117. — tstanbul 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) '• ' •• 

118. — tstanbul 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) 

119. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

120. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) , _ • ' • ' . . . . ' 

121. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hakkında 
yaptığı konuşmaya ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

122. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas tüne Ankara ve İstanbul'dan uçak 
seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

123. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam ka
rayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

124. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde 
çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

125. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

126. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygulama 
sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

127. •— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun personel 
ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru Önergesi (6/316) 

128. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik personelle 
aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/317) 

129. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin para
larının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

130. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal haline dö
nüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/319) 

131. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanatoryum Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

16 
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132. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyetlerine 
yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

133. — 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) 

134. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam Hatip Lisesi 
öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü som önergesi (6/323) 

135. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hakkında ba
zı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) 

136. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasa
dan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/325) 

137. — 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) 

138. — 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) 

139. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış Ödülü'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

140. — 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) 

141. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldi'nın, özel radyo ve televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) 

142. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldi'nın, Konya'da özel bir otoparka haksız 
kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

143. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldi'nın, Konya Krom Magnezit Fabrikasın
da çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/335) 

144. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldi'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca tutum
lar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

145. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının yurt dışında yapılan 
tedavisi ile masraflarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

146. — 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) 

147. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/339) 

. 17 __ 
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148. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı iddia 
edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 

149. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İstanbul - Sait Halim Paşa Yalısı'-
nm kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

150. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 va
tandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) 

151. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Manisa İlinde kurulacak olan Alkol Fab
rikasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

152. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

153. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/344) ' 

154. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

155. — 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) 

156. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

157. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü 
Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

158. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikidi'nin, Kahramanmaraş - Afşin İl
çesinde FÂX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/349) 

159. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Başbakanlık basın müşavirlerinden biri 
hakkında Başbakandan sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

160. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, THY iîe Fransa'ya giden yolcuların 
karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

161. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen Yu
goslav vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

162. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarbakır 
muhabirinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

163.— Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kurtul 
ve Bulutoglü köy yollarına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

164. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

165. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir 
doktorun öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 
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166. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

167. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü ile He-
kimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/358) 

168. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azerbaycan'a 
gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/359) 

169. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

170. — 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) 

171. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/362) 

172. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada önce
likli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/363) 

173. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhön'un, AGİK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

174. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365) 

175. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'Iü telefonların mille
timizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/366) 

176. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/367) 

177. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan "Ada-
ria'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddialarına ilişirin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

178. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Bankası 
Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/369) 

179. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ahlatlı-
bel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaşürma Bakanından sözlü soru önergesi (6/370) 

180. — 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) 

181. — 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) 
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182. — 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) , ' 

183. — 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) 

184. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği perso
nel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

185. — 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) 

186. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüzsüz
ler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/377) 

187. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta görevli 
imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/378) 

188. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 

189. — 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) 

190. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

191. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

. 192. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383) 

193. — İçel Milletvekili Ali Er'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384), 

194. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'mın, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

195. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/386) 

196. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta tüne yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

197. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık: yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

198. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 
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199. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta iline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

200.— Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta İline yapılan 
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 

201. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

202. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

203. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

204. — İstanbul Milletvekili Fevzi tşbaşaran'ın, İsparta tüne yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

205. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

206. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

207. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda . 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

208. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

209. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

210. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

211. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 

212. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

213. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404), 

214. — Rize Millletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

215. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkari'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

216. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/407) 

217. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/408) 
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218.— Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

219. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

220. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

221. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
"vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu" iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 

222. — Şirnak-Milletvekili Selim Sadak'tn, Şırnak Toptepe TKÎ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

223. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/527) (1) 

224. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükellefle
re ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1) 

225. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, Şırnak'ta meydana gelen olay
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/529) (1) 

226. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz verip ver
mediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

227. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman ta-
pulanmasindan önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

228. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş.'nin 
özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) (1) 

229. — İçel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414) 

230. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

231. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

232. —- İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 
fırın ve ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkit. Smayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/417) 

233. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

234. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

235. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'lü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 
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236. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, istanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

237. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani 
ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü so v 

ru önergesi (6/422) 
238. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere sağ

lanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 
, 239. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş

kilatının personel ve araç-gereç ihtiyaana ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 
240. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı

lan bir grup vatandaşa ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 
241.—- istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne

tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) 

242. — istanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, 20 Kasım 1991 - 20 Eylül 1992 
tarihleri arasında Olağanüstü Hal Bölgesi için 1992 yılı hizmet programının gerçekleşme ' 
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

243. — istanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerlerimi
ze ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

244. — Bayburt Milletvekili Bahr.ttin Elçi'nin, Abdullah Öcalan'ın T.C. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

245. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/430) 

246. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belge-
si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

247. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen 
yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

248. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt ilinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

249. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'Iı liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

250. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'h liderlerle yapılan görüş
melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

251. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

252. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

253. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde hayvancılığın teşviki ve ge
liştirilmesi için alınacak tedbirlere ve Bayburt'daki Et Kombinasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

254. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Sımak olayının sorumlularına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 
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255. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Kuzey Irak'a yardım taşıyan Fransız uçak
larında askerî malzeme bulunduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/442) 

256. —istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ereğli'de 12 Eylül 1992 tarihin
de düşen Ereğli Demir Çelik İşletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/443) 

257. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A.Ş. 'ye bazı bankalar 
tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) 

258. —Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

259. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/446) 

260. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

261. —r Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge Bölgesinde sit ala
nına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

262. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, tlhami SosyaPın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

263. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan ' 'Hayali ihracat 
Komisyonu, SAĞLAR'ı gündemine aldı" başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından söz
lü soru önergesi (6/449) 

264. — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Yapı işleri ve Afet işleri genel mü
dürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/544) (1) 

265. — Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, 28.9.1992 günü Muş ili Kızlıağaç Bölgesi Eralan 
Köyünde öldürüldüğü iddia edilen bir şahsa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/545) (1) 

266. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında esas 
alınan mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

267. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'in kalkınmada öncelikli 
iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

268. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekondu 
bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

269. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seçtiği 
iddiasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin verilmemesi
nin nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

270. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürütmeyi durdurma 
kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 
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z/ı. —Ayaın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan istanbul Cemil Reşit 
Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

272. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/454) 

273. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

274. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

275. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

276.—Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın tünde bazı eski eserlerin kültürü
müze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

277. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

278. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

279. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozito 
uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

280. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, enflasyonun tespitindeki verilere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

281.— Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli il
ler arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 

282. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

283. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

284. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

285. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

286. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'si-
ne alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

287. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borç
lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

288. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

289. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapılan 
atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

290. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP istanbul il 
Başkanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/473) 
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291. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

292. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

293. —Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski il Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

294. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, özel Çevre Koruma Kurumu Başkan
lığının Gölbaşı özel koruma bölgesi çevre düzeni nazım imar planı hakkındaki iddialara 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 

295. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

296. — tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları ihalele
rinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

297. — tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Orman Genel Müdür Yardımcısı
nın Gölbaşında yaptırmakta olduğu villada Devlet imkânlarından yararlanıldığı iddiala
rına dair basında çıkan haberlere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/481) 

298. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçi
çeği alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

299. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

300. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani İlçe
lerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyaana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 

301. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen 
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486) 

302. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

303. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 2330 sayılı Kanun çerçevesinde res
mî hastanelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

304. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da ya-, 
pılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedenine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

305. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavininin 
SHP'nin İstanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

306. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 fiilî 
hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında çıkan 
haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

307. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi İpekçi Spor Sa
lonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve 
Sosval Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 
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308. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, bir gazetede yer alan "Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk" başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/493) 

309. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

310. -— Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

311.—- İstanbul Milletvekili, Halit Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazete
de yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/496) 

312. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Hanı
mın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/497) 

313. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

314. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

315. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

316. — İstanbul Milletvekili Gurharv Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırrha Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

317. —Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler Mü
dürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm nedeni
ne ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

318. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

319. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

320. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İzmir'de faaliyette bulunan "İnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı" ve "İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu"na ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

321. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Avrasya Projesi"ne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/506) 

322. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan bir 
gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/507) 

323. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks-shoplarda satılan cinsel gereçle
rin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/508) 

324. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

325. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 
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326. — İstanbul Milletvekili Halıt Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

327. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans Müdü
rünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın sorum
lularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 

328. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi İpek
çi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

329. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin pi
yasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

330. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

331. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

332. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen birlik
lerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

333. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

334. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gümül-
dür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 

335. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir Narlıdere'de atılan köprü
lü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/520) 

336. —r İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Müdü
rünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

337. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

338. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

339. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

340. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

341. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

342. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak
kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

343. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğün
ce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

344. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü ta
rafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

345. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (7/537) 
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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 İlişkin 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 Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî 
Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 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) 

7. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Dağıtma tari
hi : 16.10.1992) 

8. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 9.— Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

10. — 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) 
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11. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayah, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Anava
tan Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Çorum Milletvekili 
Cemal Şahin'in 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile 351 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 26 ncı Maddesinin Değiştirilme
si, Ankara Milletvekili Baki Tuğ ile İzmir Milletvekili Nevzat Çobanoğlu'nun 926 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesi, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personeli Kanununun Ek 18 inci Maddesine Geçici (C) Fıkrası ve Geçici 
Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/370, 1/378, 2/159, 2/192, 2/241) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma ta
rihi : 2.7.1992) 

12. — 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) 

13. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

14. — 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) 

15. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma 
tarihi : 36.6.1992) 

16. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih 
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

17. —- Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve Kaçak Zannı ile 
Tutulan Her Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında Kanun Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/462) (S. Sayısı: 195) (Dağıtma tarihi: 11.11.1992) 

18. — 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 : 15.6.1992) 

19. — Çocuk Haklarına Dair sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak-
ı kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) 4.2.1992) 
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20. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili tçel 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: 77) (Dağıtma tari
hi : 2.7.1992) 

21. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanürt Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

22. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili tçel milletvekili aydın Güven Gür
kan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklar 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) 

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 ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tariiıi : 15.1.1992) 

25. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1084 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) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

29. — tzmir Milletvekili Işılay Saygın'tn, 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) 
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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 31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair KanurfTasarısı 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 ye 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. — 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) 

35. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal Işlef ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6ı3.1992) 

36. — 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 Komisypnu Raporu (2/21) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 14.4.1992) 

37. — 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) 

38. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

39. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişildik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50,2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma tarihi: 27.4.1992) 

40. — 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) 

32 
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X 41. — 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) (Dağılma tarihi : 25.5.1992) ' 

X 42. — 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 43. — 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) 

44. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve İ324 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) 

45, — 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 ye 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 46. —- 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 : .25.5.2992) 

X 47. — 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) 

48. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Flakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : .25.5.1992) 

X 49. —- 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 50. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy-
, gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyon- „ 

lan raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi': 26.5.1992) 
51. — 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) 
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52.—Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun t ki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

53. — Çorum Milletvekili Gemal 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 54. — 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 İarihi : 21.9.1992) 

X 55, — 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 56. — 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 57. — 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) (Dağrttam tarihi : 21.9.1992) 

X 58. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile özbeldstan 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) 

X 59. — 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) 

60. — 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) , 

61. — 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) 

62. — 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) , . . . 

63. — 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) 
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64. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 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) 

65. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiralan Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

66. — 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 67. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki ilişkilerin tike 
ve Amaçları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

68. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı tcra ve 
İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı tcra ve İflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kânun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

69. — 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) 

X 70. — 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, İmar, Ulaşürma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/271) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 71. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/272) (S. Sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

72. — 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 73. — 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 74. — 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) 
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X 75. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, iyi Komşuluk ve iş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/323) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma'tarihi : 23.9.1992) 

X 76. — 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 77. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim;ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159)-(Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) • ' ' • • . 

X 78. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve, Bilimsel işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayısı: 
.160) (Dağıtma.tariki : 23.9.1992) , • 

79. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç 
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 80. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve işbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

81. —Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlık
ların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayı
sı : 167) (Dağıtma tarihi': 28.9.1992) ' . ' . . , 

X 82. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Planı ve Bütçe komisyonları raporları (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Bağstaa tarihi : 28.9.1992) 

X 83. ™ 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 84. -— 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) 

85. — 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) , 

86. — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesi Flakkında 
Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/296) (S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) ' . ; . ' . 
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87. — istanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı fstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi: 
5.10.1992) 

88. — istanbul Milletvekili ismail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı tmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
ve 6785 Sayılı tmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

89. — 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) 

90. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

91. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

92. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun 
102 nci Maddesine Bir Fıkra.Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

93. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mül
kiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

94. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

95. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği thdaşı Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve tçşileri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/413) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

96. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

97. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

98. — Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin 12.4.1991 Tarih ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun 22 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/427, 2/283) (S. Sayısı: 181) 
(Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 
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99. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Raporları 
(1/435) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

100. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağjtma tarihi : 5.11.1992) 

101.—• İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya 
sa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

102. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

103. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet Komisyonları Ra
porları (1/442, 2/279) (S. Sayısı :' 192) (Dağıtma tarihi : 6.İl.1992) 

104. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Halil 
Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tek
lifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

105. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

XI06. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çatışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

107. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir 
Adamı'Ömer Okçu (Namı Müstean Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 

108. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulu
nulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

109. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
mu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7.1992 Ta
rihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Rapo
ru (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 
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Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili 
Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

ve Plan ye Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) 

T.C. 
Başbakanlık 6.2.1992 

Kanunlar ve Kararlar 
(Genel Müdürlüğü ., 

Sayt : B.02.0.KKG/101-256/01553 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA ' .. . 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
30.1.1992 tarihinde kararlaştırılan "Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Ka
nunlarında Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Genel ve katma bütçe kanunları yıllık olarak düzenlenen ve harcamaların yapılmasına ve 
gelirlerin toplanmasına yetki veren kanunlardır. Bütçe kanunları, kanun metni ve eki cetveller
den meydana gelir. 

Bütçe kanunlarının madde metinleri, esas itibariyle, eki cetvellerle ilgili olarak hükümete 
verilen harcama yapma ve gelir toplama yetkisi ile bütçenin uygulanmasını kolaylaştırıcı hü
kümleri içerir. Bu husus, her şeyden önce Anayasanın 161 inci maddesinin bir gereğidir. Ko
nuyla ilgili Anayasanın 161 inci maddesinin son fıkrasında "Bütçe kanununa bütçe ile ilgili 
hükümler dışında hiç bir hüküm konulamaz" denilmektedir. / 

Ancak bütçe kanunları tetkik edildiğinde, bütçe gelir ve giderleri ile ilgili olmakla birlikte, 
ilgili kanunlarında düzenlenmesi gereken hükümlerin de mevcut olduğu görülmektedir. 

Bu hükümler, zaman zaman Anayasanın yukarıda belirtilen hükmü karşısında, Anayasa 
Mahkemesine götürülmekte ve iptal davasına konu olmaktadır. Hiç şüphesiz, verilen iptal ka
rarlan malî ve ekonomik hedefleri etkilemekte ve süratle doldurulması gereken hukukî boş
luklar yaratmaktadır. . 

Hazırlanan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Ek ve Değişiklikler Ya
pılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" bütçe kanunu yerine ilgili kanunlarında düzenlenmesi gere
ken hükümlerin bu metinlerde yer almasına imkân sağlamaktadır. Böylece, bütçe kanunları
nın Anayasanın 161 inci maddesine uygun bir yapıya kavuşturulması sağlanmaktadır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Birinci madde, saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zarurî ve mücbir sebep
lerle silinmesi gereken saymanlık hesaplarında kayıtlı tutarlardan Türkiye Büyük Millet Mecli
sine bildirilecek miktarın limitinin yılı bütçe kanunlarında gösterileceği belirtilmektedir. Buna 
göre bütçe kanunlarında belirtilecek tutarların üstündeki silinecek alacaklar bütçe uygulama 
sonuçları ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirilecek ve silinmesi hususu Yasama 
Organının takdirine arz edilecektir. 

Madde 2. — Madde, zarurî ve mücbir sebeplerle tahsil imkânı kalmayan kişi borçlarının 
silinmesi hususunu düzenlemektedir. Tahsil ve takibinin idarece gerçekleştirilmesi imkânı ol
mayan bu çeşit alacaklar, saymanlık hesaplarını kabartmakta ve muhasebe işlemlerini gereksiz 
yere artırmaktadır. Getirilen bu hükme göre, yılı bütçe kanunlarında gösterilecek miktarın al
tındaki kişi borçlan Malî Müşavire Encümenince incelendikten sonra uygun görülenler Maliye 
ve Gümrük bakanına tanınan yetkiye istinaden kayıtlardan çıkarılacaktır. Yine madde hük
müne göre, bütçe kanunlarında belirtilen miktarın üzerindeki kişi borçlan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından süinebilecektir. 

Madde 3. — Üçüncü madde ile 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa Ek madde 
ilave edilmekte ve saymanların görev ve yetkilerinin bir kısmının yardımcılarına devredilmesi 
imkânı getirilmektedir. 1927 yılında hazırlanan 1050 sayılı Kanunda tanımlanan saymanın gö
rev alanı ve yaptığı işlerin hacmi günümüzde 1927'ye oranla kıyaslanmayacak ölçüde artmıştır. 

Bu düzenleme ile saymanların iş yüklerinin hafiflemesi ve bu konudaki kamu hizmetinin 
hızlandırılması sağlanmış olmaktadır. 

Madde 4. — 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanunun 60 ncı maddesi
nin 1 inci fıkrasının 6 ncı bendinin a/l alt bendinde, anılan maddeye göre ödenecek ikramiye
lerin, kaçak eşya sahipli yakalanmışsa yarısının, kamu davasının açılmasını takip eden üç ay 
içinde, diğer yarısının da mahkûmiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini 
takip eden üç ay içinde ödeneceği hükme bağlanmıştır. Ancak bütçe kanunlarına konulan hü
kümlerle söz konusu ikramiye ödemeleri halen sırasıyla % 10 ve % 90 olarak uygulanmakta
dır. Yapılan, değişiklikle söz konusu % 10 ve % 90 düzenlenmesine 1918 sayılı Kanunun 60 ncı 
maddesinin anılan bendinde yer verilmek suretiyle konuya kalıcı bir çözüm getirilmektedir. 

Madde 5. — Madde ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin 
(f) fıkrasında yer alan vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları için her yıl kurum 
bütçesinden verilecek kurum ek karşılıklarına uygulanacak % 4 oranının gerektiğinde, bütçe 
kanunlarında belirlenecek oranlarla, daha düşük seviyelerde uygulanabilmesi amaçlanmıştır. • 

Madde 6. — Devlet Tiyatrolarında oynanacak eserleri seçen edebi kurul üyeleri için 5441 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinde her toplantı için 100 lira ödeneceği hükme bağlanmıştır. An
cak bu miktar anılan kanunda değişiklik yapmak yerine, her yıl bütçe kanunlarına konulan 
hükümlerle farklı bir miktar tespit edilmekte ve mevcut kanun hükmünün uygulanması askıya 
alınmaktadır. 5441 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde değişiklik yapılarak edebi kurul üyelerine 
her toplantı için ödenecek ücretin bütçe kanunlarında gösterileceği belirtilmek suretiyle konu 
bütçe tekniğine daha uygun hale getirilmektedir. 

Madde 7. — Bu madde ile 6245 sayılı Harcırah Kanununun 27 nci maddesine bağlı (İ) 
sayılı cetvelin "Açıklama" bölümünün 1 inci bendi değiştirilmekte ve kimlerin, hangi hallerde 
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uçakla seyahat edebileceğine dair düzenlemeleri yapma hususunda Maliye ve Gümrük Bakan
lığına yetki verilmektedir. ' . 

Açıklamanın mevcut şeklinden, herhangi bir kayda tabi olmaksızın 1-4 dereceler arası kad
rolardaki kamu görevlilerinin uçakla seyahat edebileceği yolunda yanlış bir yoruma ulaşılmak
ta; harcırahın seyahate en uygun ve kullanılması mutad olan yol ve taşıt araçlan üzerinden ve
rileceği genel prensibini koyan kanunun 6 ncı maddesi hükmü gözardı edilmektedir. 

Bu yorum ve uygulama zaman zaman istismar edilmekte, gerek idareler arasında gerekse 
idare ile kamu görevlileri arasında yargı mercilerine kadar uzayan ihtilaflara yol açılmaktadır. 

Kamu hizmetinin görülmesinde etkinlik ve verimlilik ilkeleri yanında, görülen hizmetin 
maliyetini de asgarî seviyeye indirecek bir tasarruf anlayışının yerleştirilmesi de büyük önem 
taşımaktadır. 

Diğer taraftan, kapsamındaki genişlik ve çeşitlilik konunun bir kanun maddesi çerçeve
sinde düzenlenmesine imkân vermemekte; kanunda geniş ve ayrıntılı bir düzenleme yapılması 
halinde ise istenilen esnekliğin sağlanamayacağı, ortaya çıkan yeni durumlar dolayısıyla bazı 
tıkanıklıkların doğabileceği değerlendirilmektedir. 

Bu itibarla, gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi ve günün şartlarına intibak ettirilebil
mesi için Maliye ve Gümrük Bakanlığına yetki verilmesi uygun görülmüştür. 

Madde 8. —Tasarının 8 inci maddesi, bir katma bütçeli idare olan Petrol işleri Genel 
Müdürlüğünün gelirlerine ilişkin 7.3.1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 23 üncü mad
desini, petrol hakkı sahiplerinin ödeyeceği devlet haklarının doğrudan genel bütçeye ödenme
sini sağlamak üzere yeniden düzenlenmiştir. Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri için 
gerekli kaynak, devlet bütçesinden yapılacak yardımdan ve çeşitli gelirden meydana gelmektedir. 

Madde 9. — Maddede 6326 sayılı Petrol Kanununa tabi olarak faaliyet göstermekte olan 
yabancı petrol şirketlerinin söz konusu Kanuna göre kur garantili olarak yaptıkları sermaye 
transferleri dolayısıyla ortaya çıkan kur farklarının ödenmesine imkân sağlamaktadır. 

Madde 10. — Tasarının 10 uncu maddesiyle değiştirilen 31.8.1956 tarih ve 6831 sayılı Or
man Kanununa 20.6.1973 tarih ve 1744 sayılı Kanunla eklenen Ek 3 üncü maddesinin (A) ben
dinin (d) alt bendi Orman Köylülerini Kalkındırma Fonu gelirleri arasında "Her yıl genel büt
çenin binde birinden az olmamak üzere genel bütçeden yapılacak yardımları" da öngörmüş 
bulunmaktadır. Madde ile bütçenin ademi tahsis ilkesini ortadan kaldıran ve kaynakların da
ğıtılmasında hizmet önceliklerinin belirlenmesi konusunda güçlükler yaratan bu hüküm yılı 
bütçelerine konulan maddelerle askıya alınmıştır. Yapılan düzenleme ile konu ilgili kanununda 
düzenlenerek çözümlenmektedir. 

Madde 11. — Madde ile değiştirilen Sivil Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi, "Devlet bütçesi adi gelirlerinin binde birinin" Sivil Müdafaa Fonuna ak
tarılmasını hükme bağlamıştı. Bu husus, her şeyden önce bütçenin temel prensiplerinden olan 
ademi- tahsis ilkesine ters düşmekte ve harcamalar konusunda her yıl mevcut şartlara göre tes
pit edilecek önceliğini ortadan kaldırmaktadır. Bütçe kanunlarına konulan hükümlerle yürür
lüğü durdurulan bu madde, Sivil Müdafaa Kanununda düzenlenmekte ve Sivil Savunma Fo
nuna ödenecek miktar, yılı bütçe kanunlarında öngörülecek ödeneğe bağlanmaktadır. 
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Madde 12. — 7338 sayılı Veraset ve intikal Vergisi Kanununda genel ve katma bütçeli ku
ruluş bütçelerinden kamu iktisadî teşebbüslerine yapılacak trensfer ve yardımların vergiye tabi 
olup olmayacağı hususunda açık bir hüküm mevcut değildir. Söz konusu transfer ve yardımla
rın Veraset ve İntikal Vergisine tabi olmadığım açıkça belirtmek amacıyla her yıl bütçe kanun
larına bu konuda hükümler konmuştur. Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa eklenen bu bent 
ile konunun bütçe kanunları yerine İlgili kanununda düzenlenmesi temin edilmiş olmaktadır. 

Madde 13. — 237 sayılı Taşıt Kanununun 4 üncü maddesine göre emir ve zatlarına binek 
otomobili verilenler ile makam ve hizmetlerine taşıt tahsis edilenler Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı 
cetvellerde gösterilmiştir. Kanunun kabul tarihinden (5.1.1961) bu yana ihdas edilmiş bulunan 
veya bundan sonra ihdas edilebilecek makamlar ile gerekli görülecek diğer makamlar için de 
taşıt tahsisine imkân sağlamak amacıyla, söz konusu cetvellerde değişiklik yapmaya Bakanlar 
Kurulu yetkili kılınmaktadır. 

Madde 14. —237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtların edinilmesi konularında 
tasarruflu bir politika izlenmesine yardıma olmak üzere, taşıt edinilmesi için Kanunda öngö
rülen işlemler yanında, ayrıca izin alınması ve bu konuya ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi 
hususunda Başbakanlık yetkili kılınmaktadır. Başbakanlıkça gerekli görülen hallerde bu yetki 
kullanılabilecek veya Maliye ve Gümrük Bakanlığı görevlendirilebilecektir. 

Madde 15. — Tasarruflu bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere, 237 sayılı Taşıt 
Kanunu kapsamına giren yabana menşeli taşıtların edinilmesi, kullanılması ve elden çıkarıl
ması konularında her türlü düzenlemeleri yapmaya, standartları tespit etmeye ve gerekli ted
birleri almaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkili kılınmaktadır. 

Ayrıca, taşıtların kadrolu şoför veya görevli personelce kullanılması esas olmakla birlikte, 
sürücü belgeleri olmak kaydıyla, emir ve zatlanna veya makamlarına taşıt tahsis edilenlerin, 
ilgili bulundukları makamca belirlenecek esaslar çerçevesinde, taşıtları bizzat kullanabilecek
lerine dair ek bir maddeye yer verilmektedir. 

Madde 16. — Her yıl bütçe kanunlarına konulan hükümlerle, uluslararası kurumlarca, 
yabancı ülkelerin kredi kuruluşlarınca ve diğer her türlü dış kaynaklarca kamu kurumlarına, 
yatırım bankalarına ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Hazine tarafından garanti edi
lenler de dahil olmak üzere verilecek krediler ve bu kredilerin söz konusu kuruluşlara geri öden
mesi dolayısıyla düzenlenecek kâğıtlar Damga Vergisinden istisna tutulmaktadır. Bu madde 
ile konu bütçe kanunları yerine İlgili kanunu olan 1.7.1964 tarih ve 488 sayılı Kanunda düzen
lenmektedir. 

Madde 17. — Her yıl bütçe kanunlarına konulan hükümlerle, 1615 sayılı Gümrük Kanu
nunun 165 inci maddesinde gerekli değişiklik yapılıncaya kadar, aynı kanunun 164 üncü mad
desi uyarınca olağan çalışma saatleri dışında yapılacak gümrük işlemleri ve yük alıp vermeleri 
için iş sahiplerinden tahsil edilen ve emanete alınan paraların dağıtımına ait esasların Maliye 
ve Gümrük Bakanı tarafından tespit edileceği hükme bağlanmakta idi. 

Madde ile bütçe kanunlarında öngörülen değişiklik yapılarak anılan maddenin bundan 
böyle bütçe kanunlarına yeniden konulması önlenmektedir. 

Değişikliğe göre, Maliye ve Gümrük Bakanının belirleyeceği esaslar dahilinde, Gümrük 
Kanununun 164 üncü maddesi uyarınca toplanan paranın en az yarısı aynı maddede belirtilen-
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lere ödenecektir. Kalan yarısı da yine Maliye ve Gümrük Bakanının belirleyeceği esaslar 
dairesinde 164 üncü maddede belirtilen işlerde görevlendirilen diğer kurumların personeli ile 
bu işlerde fiilen çalışan diğer memurlar dahil olmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve bağlı 
kuruluştan personeline ödenmesinde, 161 inci maddenin 4 üncü bendinde belirtilen amaçlarla 
kullanılmasında yahut kısmen ya da tamamen hazineye irat kaydedilmesinde kullanılabilecektir. 

Ayrıca bu düzenleme 433 sayılı KHK'den sonra yapılmış olması nedeniyle bu maddeye 
göre yapılacak ödemelerde anılan kararnamenin getirdiği sınırlamalarla kayıtlı kalınmayacaktır., 

Madde 18. — 2022 sayılı Kanunla tespit edilen 60 gösterge rakamı üzerinden ödenen ay
lıklar zamanla yetersiz kalmış ve esas kanunda bir değişiklik yapılamadığından her yıl bütçe 
kanunlarına konulan hükümle 60 gösterge rakamının 100 olarak uygulanması sağlanmıştır. Mad
de ile söz konusu hükmün bütçe kanunundan çıkarılarak esas kanuna geçirilmesi amaçlanmış, 
ayrıca 100 gösterge rakamı 300*e yükseltilmiştir. . . « . • ' • 

Madde 19. —1979 yılından itibaren yılı bütçe kanunlarına konulan hükümler ile 22.6.1978 
tarih ve 2155 sayılı Kanun ile ödenmesi öngörülen tayin bedellerine aylık miktar veya gösterge
ye dayalı sınırlamalar getirilmektedir. 1991 Yılı Bütçe Kanununun 49 uncu maddesinde de ay
lık tayin bedeli, tutarının 500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplana
cak miktarı geçemeyeceği hükmü yer almaktadır. 

2155 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile Bütçe Ka-
nunlan metninde yer alan bu hüküm ilgili kanuna nakledilmektedir. 

Tayin bedelinin aylık üst sınırına ilişkin sınırlamada esneklik sağlanmasını temin için de 
hesaplamaya esas olacak göstergenin bütçe kanunlarında yer alacağı belirtilmektedir. 

Böylece gösterge rakamları ayrıca kanun değişikliği gerektirmeden her yıl yeniden belirle-
nebilecektir. Gösterge rakamı bütçe kanunlarına ekli cetvellerde yer alacağından, metin kıs
mında öngörülen sadeleşmeye engel teşkil etmeyecektir. 

Ayrıca aynı kanunun 1 inci maddesine eklenen fıkra ile de yılı bütçe kanunlarında 1982 
yılından bu tarafa yer alan ve ordu hastabakıcısı, hemşire ve ebelerin de tayın bedeli alabilme
sine imkân tanıyan hüküm bütçe kanunu metninden çıkarılarak ilgili kanuna ilave edilmektedir. 

Madde 20. — 1 inci fıkra ile 2380 Sayılı Belediyelere ve ti özel İdarelerine Genel Bütçe 
Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkındaki 2380 sayılı Kanunun 3239 sayılı Kanunun 130 uncu 
maddesi ile değişik 1 inci maddesiyle genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden be
lediyelere % 9,25 il özel idarelerine de % 1,70 pay verilmesi öngörülmüştür. 

Ancak aynı Kanuna göre 3239 sayılı Kanunun 131 inci maddesiyle eklenen geçici 3 üncü 
madde ile yukarıda öngörülen payların 1985 yılında belediyeler için % 8,15, il özel idareleri 
için % 1,15 1986 yılın da ise belediyeler için % 8,55, il özel idareleri için % 1,20 olarak uygula
nacağı hükme bağlanmıştır. 

1987 yılından itibaren ise her yıl bütçe kanunlarında; Genel bütçe vergi gelirlerinde beledi
yeler ve il özel idarelerine ayrılan payların hesabında 2380 sayılı Kanunda 1986 yılı için tespit 
edilen oranların uygulanmasına devam olunacağı hükmü yer almaktadır. 

Yapılan düzenleme ile 1986 için tespit edilen oranlarla yasanın 1 inci maddesinde yer alan 
oranlar arasında, gereğine göre tespit yapmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır. 
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Bu duruma göre; 
Belediyelere ayrılacak pay yüzde 8,55 olduğunda belediyelere verilen payın söz konusu Ka

nuna göre dağılımı, 
— Nüfusa göre belediyelere % 6, 
— Belediyeler fonuna % 2,30, 
—- Mahallî idareler fonuna °/o 0,25 şeklinde olacaktır. 
Bakanlar Kurulu belediyelere ayrılacak payı yüzde 9,25 olarak tespit ettiğinde ise dağılım, 
— Nüfusa göre belediyelere % 6, 
— Belediyeler fonuna % 3, 
— Mahallî idareler fonuna % 0,25 
şeklinde olacaktır. 

Maddenin 2 nci fıkrası ile genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere İller Bankasınca da
ğıtılacak % 6 lık kısım dağıtımında kriter olarak, alınan nüfus yanında belediyelerin kalkın
mışlık derecesi, turistik durumu, malî kaynakları gibi özelliklerinin de göz önüne alınmasının 
uygun olacağı düşünülerek bu konuda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

Madde 21. — 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 71 nci maddesi değiştirilerek Kanun 
kapsamındaki işlerin kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılmasına ilişkin esas ve usullerin Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca belirlenmesi öngörülmektedir. Amaç, idarelerin ihtiyaçlarını en uy
gun şartlarla temin etmeleri ve uygulanmakta olan piyasa ekonomisi kurallarına uygun olarak 
rekabetin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına imkân sağlamaktır. Böylece, ma
liyetlerin düşürülerek kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması ve üretilen mal ve hizmet 
kalitesinin yükseltilmesine yönelik olarak uygulama, ülkenin ekonomik şartlarına göre yön
lendirilebilecektir. 

Madde 22. — Bu madde ile 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye dört madde eklenmektedir. 

Ek Madde 1. — Memur ve sürekli işçi kadroları ile ilgili kadro ihdas ve vizesi, serbest 
bırakma işlemleri, kadro değişiklikleri ve bu kadroların dağılımları ile İlgili esaslar 190 Sayılı 
K.H.K. ile düzenlenmiş olup, bu K.H.K. de geçici işçilerle ilgili herhangi bir hükme yer veril
memiştir. 

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında yılın belirli dönemlerini kapsayan ve işçiler eliyle gör
dürülmesi gereken geçici nitelikte hizmetler bulunmakta olup, bu hizmetlerin geçici işçiler eliyle 
yürütülmesi gerekmektedir. 

Bu nitelikteki işlerde çalıştırılması gereken geçici işçilerle ilgili vize işlemleri öteden beri 
bütçe kanunlarına konulan hükümlerle yürütülmüştür. 

Yapılan bu düzenleme ile bütçe kanunlarının sadeleştirilmesi ve bütçe kanunlarında sade
ce bütçenin uygulanması ile ilgili esasların düzenlenmesi gerektiği düşüncesiyle geçici işçilerle 
ilgili bütçe kanunlarında yer alan hükümler hiç bir değişiklik yapılmadan 190 sayılı K.H.K. 
ye eklenmektedir. 

Buna göre 190 sayılı K.H.K. nin 3 üncü maddesi ile istisna kapsamına alınanlar ile il özel 
idareleri, belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeleri hariç olmak üzere 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 7.1) 



2 nci maddenin (a) ve (c) fıkralarında sayılan kurum ve kuruluşlarının her yıl 30 iş gününden 
fazla süre ile çalıştıracakları geçici işçilere ait geçici işçi pozisyonları her yıl Ocak ayı sonuna 
kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığına vize ettirilerek, vize edilmiş olan geçici işçi pozisyonları 
gerektiğinde ilgili yıl içerisinde Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü ile başka unvan
lı geçici işçi pozisyonları ile değiştirilebilecek veya vizeli geçici işçi pozisyonları Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca iptal edilebilecektir. Bu vize işlemleri yapılmadan geçici işçilere herhangi bir öde
me yapılmayacaktır. 

Ek Madde 2. — Bu madde ile sürekli işçi kadroları ile geçici işçi pozisyonlarının vize iş
lemleri ve bunların merkez ve taşra birimleri itibariyle dağılımına ilişkin usûl ve esasların Ma
liye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edileceği hükme bağlanmaktadır. 

Ek Madde 3. — 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede bu Kanun Hükmünde Karar
name ile ihdas ve vize edilen serbest memur ve sürekli işçi kadrolarına personel alınmasına 
ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamakta olup boş kadrolarına personel alınmasına ilişkin 
hükümler öteden beri bütçe kanunları ile düzenlenmiştir. 

Maddenin (A) bendinde yapılan bu düzenleme ile boş kadrolara personel alınmasına iliş
kin esaslar bütçe kanunundan çıkarılarak kadrolarla ilgili düzenlemelerin yer aldığı 190 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmektedir. 

Buna göre 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde istisna kapsa
mına alınanlar ile il özel idareleri, belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işlet
meleri dışındaki kurum ve kuruluşlar, her yılın sonu itibariyle boş olan memur ve sürekli işçi 
kadroları ile bunlardan yıl içinde herhangi bir nedenle boşalacak olanlara açıktan atama yap
mak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığından izin alacaklardır. 

Mecburî hizmetli personel, hâkim ye savcılık mesleklerinde bulunanlar ile bu meslekten 
sayılan görevlerde olanlar ve 657 sayılı Kanunun 59 ncu maddesi uyarınca istisnai memuriyet
lere atanacaklar için izne gerek bulunmamaktadır. 

Maddenin (B) bendinde sayılan kurum ve kuruluşların serbest memur kadroları, vize edilmiş 
işçi kadro ve pozisyonları ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine göre 
tespit edilen sözleşmeli personel pozisyonlarından 1475 sayılı tş Kanunun 25 inci maddesinde 
belirlenen oranlarda kadro ve pizosyon ayırmaya ve yükümlü oldukları kadar atama yapmaya 
mecbur oldukları, maddenin (c) bendinde ise 647 sayılı Cezaların infazı hakkında Kanunun 
17 nci maddesi uyarınca hükümlü çalıştırmakla yükümlü olan kuruluşların mevcut işçi kadro 
ve pozisyonlarının % 3 ünden az ve % 5 inden fazla olmamak üzere işçi kadro ve pozisyonu 
ayırmak zorunda oldukları hükme bağlanmaktadır. 

Maddenin (D) bendi ile de genel ve katma bütçeli kuruluşların döner sermaye ve fon say
manı kadroları ile katma bütçeli kuruluşlarını sayman kadrolarından Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca uygun görülenlerin Maliye ve Gümrük Bakanlığının kadro cetvellerine eklenebile
ceği hükmü getirilmektedir. 

Ek Madde 4. — Bu madde ile, Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatın
da kullanılmak üzere Genel tdare Hizmetleri Sınıfından 20 000 adet kadro ihdas edilmekte 
ve bu kadroların Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşleri ve 
Başbakanın onayı ile sınıf, unvan ve dereceleri değiştirilmek ve bu husustaki ihtiyaçları dikka
te alınmak suretiyle adıgeçen Genel Müdürlüğe tahsis edilebileceği öngörülmektedir. 
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Madde 23. — Madde ile 4.12.1984 tarih ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Gelirleri Kanununun 4 üncü maddesinde değişiklikler yapılmaktadır. Buna göre, elektrik dağı
tım ve ticareti ile meşgul olan idarelerin, tüketilen enerji miktarının birim bedel ile çarpımın
dan elde edilecek meblağ üzerinden Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna aktanlacak meblağ 
yüzde 3.5'dan yüzde 2'ye indirilmektedir. Maddenin (d) bendinde yapılan düzenleme ile de 
Bakanlar Kuruluna b/u oranı, eski nisbet olan % 3.5*a kadar yükseltme ve % l'e kadar indirme 
yetkisi verilmektedir. , 

Madde 24. — Teşekküllerde kâr dağıtımı 233 sayılı KHK*nin 36 ncı maddesinde düzen
lenmiş ve anılan maddenin 4 numaralı fıkrasında, 1, 2 ve 3 numaralı fıkralarda yazılı indirim
ler yapıldıktan sonra kârın, müesseselerde teşekküle, teşekküllerde ise ödenmemiş sermayeye 
mahsup edildikten sonra bakiyesinin Hazineye devredileceği hükrne bağlanmıştır.. 

Ancak anılan 4 numaralı fıkra hükmünün uygulanması bütçe kanunlarına konulan hü
kümlerle her yıl askıya alınmakta ve bütçe kanunlarına konulan bir başka hükümle de anılan 
fıkra uyarınca yapılacak işlem ayrıca düzenlenmektedir, örneğin 1991 Malî Yılı Bütçe Kanu
nunun 44 üncü maddesi bu konudaki düzenlemeye yer vermektedir. 

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesinin 4 numaralı bendinde ge
rekli değişiklik yapılarak bu fıkra uyarınca yapılacak işlemin yılları bütçe kanunlannda göste
rileceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 25. — Bugüne kadar çeşitli kanunlarla Vatanî Hizmet Tertibinden aylık bağlanmış 
ve bütçe kanunlarına ekli (Ç) cetvelinde ismen yer almış olan kişilere 3292 sayılı Kanunda be
lirtilen göstergeler üzerinden ödenen aylıklarının yetersiz kalması nedeni ile, söz konusu gös
terge rakamları bütçe kanunları ile 1S00, 1150 ve 850 olarak artırılmıştır. 

Madde 26. — Bu madde ile diğer Kanunlarda yer alan hükümlere göre bütçe kanunlarına 
bağlı (Ç) işaretli cetvelde ismen gösterilmek suretiyle vatanî hizmet tertibinden aylık alanlara 
da bu Kanunun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan gösterge rakamları esas alınmak 
suretiyle aylık bağlanacağı hüküm altına alınmaktadır. 

Madde 27. — Bu madde ile daha önce bütçe kanunlarında yer alan kamu iktisadî teşeb
büsleri ile bağlı ortaklıklarının 30 iş gününden fazla süre ile çalıştıracaktan geçici işçilere ait 
geçici işçi pozisyonlarının her yıl Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına vize 
ettirileceği hükmü bütçe kanunlarından çıkarılarak kamu iktisadî teşebbüslerinin personel re
jiminin düzenlendiği 399 sayılı K.H.K. ye eklenmektedir. 

Madde 28. — Maddenin (a), (b) ve (c) bendi ile yürürlükten kaldırılan 7.1.1929 tarih ve 
1379 sayılı Kanunun 5 inci, 12.6.1936 tarih ve 3054 sayılı Kanunun 7 nci, 24.6.1938 tarih ve 
3488 sayılı Kanunun 6 ncı maddeleri resmî dairelere ücretsiz olarak verilecek telefonlarla ilgili 
bulunmaktadır. Bu kanunların hazırlandığı tarihlerde katma bütçeli bir kuruluş olan PTT idaresi, 
daha sonra Kamu İktisadî Teşebbüsü haline getirilmiş ve iktisadî ve ticarî prensiplere göre ça
lışmaya başlamıştır. Yukarıda sayılan maddelerde yer alan ücretsiz telefon kullanımına son ve
rilmesi de bu uygulamanın bir sonucu olmaktadır. 

Motorlu Taşıtlar Vergisi hâsılatının % 19 oranındaki kısmının Müşterek Trafik Fonuna 
(Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu) ayrılmasına ait 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanu
nunun 17 nci maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. Düzenleme ile bu husus, bütçe kanunu yerine 
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ilgili kanunları olan 197 sayüt Kanun ile yine maddenin (h) bendinde belirtilen 13.10.1983 tarih 
2918 sayılı Kanunun 129 uncu maddesinde düzenlenmektedir. Böylece Trafik Hizmetlerini Ge
liştirme Fonuna aktarılacak kaynak, Motorlu Taşıtlar Vergisinden ayrılacak °/o 19 yerine, büt
çe kanununa bu amaçla konulacak ödeneklerle karşılanmaktadır. 

Maddenin (e) bendinde Ankara, İstanbul ve nüfusu yüzbinin üzerinde olan belediyelerin 
içme, kullanma ve endüstri suyunu temin etmekle görevli Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü
nün girişeceği taahhütlerin tutarının Ankara şehri için 350 milyon lira ve İstanbul şehri için 540 
milyon lira ile sınırlayan ve belediyenin kendilerince yapılacak su temini işinde kullanmaları ama
cıyla Devlet Su tşleri bütçesine konulacak yardım amaçlı ödenekleri Ankara Belediyesi için 170 mil
yon lira ve İstanbul Belediyesi için 190 milyon lira olarak sınırlayan hükümlerin 3.7.1968 tarih ve 
10^3 sayılı Ankara, İstanbul ve Nüfusu Yüzbinden Yukarı Olan Şehirlerde İçme, Kullanma ve En
düstri Suyu Temini Hakkında Kanunundan çıkarılması, gerçekleştirilmektedir. 

Bilindiği üzere, 2018 sayılı Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 2 nci maddesin
de; "Şehir ve Kasaba mahalle muhtarları 15.4.1944 tarihli ye 4541 sayılı Kanunu göre ve Harç 
Pulu karşılığında tahsil edecekleri harçları mal sandıklarına yatırırlar ve bunun % 25'i kendi
lerine prim olarak ödenir." hükmü yer almaktadır. Bu hükümün uygulanması her yıl bütçe 
kanunlarına konulan hükümlerle durdurulmaktadır. Yapılan düzenleme ile anılan hüküm büt
çe kanunlarında askıya alınma gerekçesi doğrultusunda, maddenin (f) bendi ile yürürlükten 
kaldırılmaktadır. 

Maddenin (g) bendi ile kaldırılan 1.6.1978 tarih ve 2148 sayılı Kanunla 13.7.1965 tarih ve 
647 sayılı Cezaların tnfazı Hakkında Kanuna eklenen ek 3 üncü maddenin 1 inci fıkrası, hazi
nece adalet hizmetleri ile ceza, infaz, ıslah ve tutuklama hizmetleri için tahsis edilen bina ve 
arsaların satışı ve satışından elde edilen paraların Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ku
ruluşuna bağlı döner sermaye bütçesine kaydına ilişkindir. Ancak 178 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, Devlet mallarının yönetimi ve satışı hususunda Maliye ve Gümrük Bakanlığını gö
revlendirdiği için bu hüküm her yıl bütçe kanunları ile askıya alınmıştır. Maddedeki düzenle
me ile bu konu Bütçe Kanunu yerine ilgili kanununda düzenlenmektedir. 

Maddenin (1) bendi ile Protokollü işler hariç olmak üzere bütçelerle verilen ödenek ve ge
lirler bir yd için geçerli olduğundan, bir önceki yılda elde edilen gelirlerden kullanılmayan kıs
mının ertesi yıla devredilmesi suretiyle getir ve ödenek yaratılmasının bütçe tekniği açısından 
mümkün olmaması nedeniyle, 9.5.1985 tarih ve 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 45 inci maddesinde yer alan "Genel Müdürlük 
gelirlerinin yılı içinde sarfedilemeyen kısımlan, bir sonraki yıl bütçesine devren gelir ve ödenek 
kaydolunur." hükmünü içeren 45 inci maddenin 1 inci bendinin yürürlükten kaldırılması ve 
buna bağlı olarak madde başlığının değiştirilmesi konusu düzenlenmektedir. 

Maddenin (j) bendi, bütçelerle verilen ödenek ve gelirler bir yıl için verilmekte olduğun
dan bir önceki yılda elde edilen gelirlerden kullanılmayan kısmının ertesi yıla devredilerek kul
lanılması bütçe tekniği açısından mümkün bulunmadığından, 31.10.1985 tarih ve 3234 sayılı 
Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci maddesinin son fıkrası olan "Yukarıdaki ge
lirlerden ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle o yıl içersinde yapılmış bulunan giderler karşılan
dıktan sonra kalan meblağ gelecek yılın bütçesine gelir kaydedilir." hükmü yürürlükten kaldır
maktadır. Ayrıca, diğer gelirlere ait (i) bendi de yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 29. — Bu madde Kanunun yürürlüğe gireceği tarihi belirtmektedir. 
Madde 30. — Kanunun Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceği hüküm altına alın

maktadır. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 6.5.1992 

Esas No. : 1/343 
Karar No. : 39 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca kabul edile
rek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça Komisyonumuza hava
le edilen "Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı", Komisyonumuzun 29.4.1992 tarihli 35 inci birleşiminde Hüküme
ti temsilen Maliye ve Gümrük Bakanının başkanlığında, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Dev
let Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de iştirakleriyle incelenip görüşüldü. 

Bilindiği gibi, Anayasanın 161 inci maddesi; Devletin ve Kamu İktisadî Teşebbüsleri dışın
daki Kamu Tüzel Kişilerinin harcamalarının yıllık bütçe kanunları ile yapılmasını, aynı mad
denin son fıkrası da bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hükmün konula-
maycağını hükme bağlamıştır. Bununla birlikte, Bütçe Kanunları tetkik edildiğinde ilgili ka
nunlarında düzenlenmesi gereken birçok hükmün Bütçe Kanunlarında yer aldığı görülmekte
dir. Bu gibi hükümler zaman zaman Anayasa Mahkemesine götürülmekte, verilen iptal karar
ları malî ve ekonomik hedefleri etkilediği gibi hukukî boşlukların meydana gelmesine de yol 
açmaktadır! Tasarı ile, bu mahzurların giderilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Hükümet adına yapılan açıklamalarda; Büçte Kanunlarının yıllık kanunlar olduğu, bu 
sebeple diğer kanunlardan farklılık gösterdiği, Anayasanın 161 inci maddesi uyarınca bu ka
nunlara bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hükmün konulamaycağı ancak, ilgili kanunlar
da gerekli değişikliklerin zamamnda yapılamaması nedeniyle zaman zaman bütçe kanunlarına 
zorunlu olarak bazı hükümlerin konulduğu, bu durumun bir an önce düzenlenmesinde yarar 
olacağı ifade edilmiştir. Daha sonra tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek mad
delerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının Çerçeve 3 üncü maddesine, Genel bütçeye dahil daireler ile, Katma bütçeli idare
lere bağlı döner sermayeli işletmelerin, aylık gayrisafi hasılatlarının % 15'i ile, sermayeye ek
lenmiş olsun veya olmasın kullanılmayan geçmiş yıl kârları dahil, dönem sonu kârlarını, hazi
neye yatırmalarını düzenleyen ve bununla ilgili yetki ve müeyyideleri hüküm altına alan bir 
metin "Ek Madde 9" olarak eklenmiş, ayrıca çerçevede yer alan "..aşağıdaki maddeler eklen
miştir." ibaresi "..aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir." şeklinde değiştirilmiş. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmeter ve Çocuk Esirgeme Kurumuna tahsis 
edilecek °7o 16 oranındaki ödenek payının, hem Başbakanlık hem de anılan genel müdürlük 
bütçlerine iki defa kaydını önlemek ve uzayan işlemleri azaltabilmek amacıyla 3418 sayılı Ka
nunun 18.5.1989 tarih ve 3558 sayılı kanunla değişik 39 uncu maddesinin (a) bendini yeniden 
düzenleyen bir metin, tasarıya yeni çerçeve 12 nci madde olarak ilave edilmiş. 

Çerçeve 14 üncü madde, tasarıya eklenen yeni madde nedeniyle çerçeve 15 inci madde ola
rak ve madde, metninde yer alan "...görevlendirmeye Başbakanlık yetkilidir." ibaresi "...gö
revlendirmeye Başbakan yetkilidir." şeklinde değiştirilmiş. 
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Çerçeve 18 inci madde, maddede öngörülen düzenlemenin 5.3.1992 tarih ve 3783 sayılı 

Kanun ile yapılmış olması nedeniyle madde metninden çıkartılmış, 
Çefçeve 20 nci madde; 2.2.1981 tarih ve 3280 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 1 inci fık

rasında yapılan yeni düzenleme ile, genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden bele
diyelere ve il özel idarelerine verilmekte olan payların Bakanlar Kurulunca değişik oranlarda 
tesbİt edilebilmesi ve uygulatılabilmesi amacıyla değişiklik yapılmış ve anılan maddenin 3, 4, 
8 ve 9 uncu fıkraları yapılan bu değişikliğe paralellik sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiş, 

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ek maddeler 
eklenmesini öngören Çerçeve 22 nci maddesinde yer alan Ek Madde 4'deki hükümler 27.2.1992 
Tarih ve 3781 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olması nedeniyle madde metninden çıkartılmış, mad
deye bağlı diğer ek maddeler ise aynen kabul edilmiş, maddenin çerçeve başlığında yer alan 
"... aşağıdaki maddeler eklenmiştir." ibaresi de "...aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir." şeklin
de değiştirilmiş, , 

28 inci maddenin "g" bendi, bütçe kanununda yer almadığı ve değişikliğe de gerek görül
memesi nedeniyle madde metninden çıkartılmış, devam eden bentler buna göre yeniden harf-
lendirilmiş, 

Yürürlüğe ilişkin 29 uncu madde, tasarıda yer alan hükümlerin esas itibariyle 1992 malî 
yılı Bütçe Kanununda yer alması ve uygulamaya konulmuş olması nedeniyle ve tatbikatta her
hangi bir karışıklığa mahal vermemek amacıyla 1.1.1993 tarihinden geçerli olacak şekilde yeni
den düzenlenmiş ve anılan maddeler bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Tasarının, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27 ve yürütmeye ilişkin 30 
uncu maddeler aynen 12, 13, 15, 16 ve 17 nci maddeleri ise, ilave edilen yeni 12 nci madde 
nedeniyle 13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ayrıca hangi kanun ve Kanun Hükmünde Kararname'Ierde değişiklik yapıldığını başlıkta 
görebilmek amacıyla kanun tasarısının başlığı, 

"Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı" (26.5.1927 Tarih ve 1050 sayılı, 7.1.1932 tarih ve 1918 sayılı, 17.6.1949 tarih ve 
5434 sayılı, 10.6.1949 tarih ve 5441 sayılı, 10.2.1954 tarih ve 6245 sayılı, 7.3.1954 tarih ve 6326 
sayılı, 31.8.1956 tarih ve 6831 sayılı, 9.6.1958 tarih ve 7126 sayılı, 24.3.1988 tarih ve 3418 sayılı, 
8.6.1959 tarih ve 7338 sayılı, 5.1.1961 tarih ve 237 sayılı, 1.7.1964 tarih ve 488 sayılı, 19.7.1972 
tarih ve 1615 sayılı, 22.6.1978 tarih ve 2155 sayılı, 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı, 8.9.1983 tarih 
ve 2886 sayılı, 4.12.1984 tarih ve 3093 sayılı, 28.5.1986 tarih ve 3292 sayılı Kanunlar ile 14.12.1983 
tarih ve 190 sayılı, 18.6.1984 tarih ve 233 sayılı ve 29.1.1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde yapılması ve 7.1.1929 tarih ve 1379 sayılı, 12.6.1936 tarih ve 3054 sayılı, 
24.6.1938 tarih ve 3488 sayılı, 18.2.1963 tarih ve 197 saydı, 3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı, 29.8.1977 
tarih ve 2108 sayılı, 13.10.1983 tarih ve 2918 sayılı, 9.5.1985 tarih ve 3202 sayılı ve 31.10.1985 
tarih ve 3234 sayılı, Kanunların Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Tasarısı) şeklinde değiştirilmiştir. 
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Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

Ilyas Aktaş 
Samsun 

Bu Kanunun Sözcüsü 
Rejaeddin Şahin 

Ordu 
Üye 

Hli Andaç Durak 
Adana 

Üye 
Mehmet Nedim Budak 

Ankara 
İmzada Bulunamadı 

Üye 
Malih Pabuççuoğlu 

Balıkesir 

Üye 
Ytlmaz Ovalı 

Bursa 
Üye 

Adnan Keskin 
Denizli 

Üye 
Mahmut Uyanık 

Diyarbakır 

Üye 
Z, Selçuk Maruftu 

İstanbul 
Üye 

ibrahim Kumaş -. 
Tokat 
Üye 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 
Üye 

Koray Aydın 
Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanvekili 
irfan Gürpınar 

Kırklareli 
Kâtip 

Haydar Oymak 
Amasya 

Üye 
Halil Demir 

Aksaray 
Üye 

Hüseyin Balyalı 
Balıkesir 

Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
İmzada Bulunamadı 

Üye 
Nevjel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
M. Haluk Müftüler 

Denizli 
Üye 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

İmzada Bulunamadı 
Üye 

Rıfat Serdaroğlu 
İzmir 
Üye 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
İmzada Bulunamadı 

Üye 
Hasan Peker 

Tekirdağ 
Üye 

Kamer Genç 
Tunceli 

(S. Sayısı : 71) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 26.5.1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 131 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Yılları bütçe kanunlarında gösterilen tutarı geçen terkinler, bütçe uygulama sonuçları 
ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine arz edilir." 

MADDE 2. — 26.5.1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 133 üncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 133. ~- Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zarurî veya mücbir sebeplerle takip 
ve tahsil imkânı kalmayan ve silinmesi Malî Müşavere Encümeni tarafından uygun görülen ki
şi borçlarından, miktarı yılları bütçe kanunlarında gösterilen tutara kadar olanlarının kayıt
lardan çıkarılmasına Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir, Bu tutarı geçen kişi borçlarının ter
kini Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına bağlıdır." 

MADDE 3. — 26.5.1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 8. — Maliye ve Gümrük Bakanı bu Kanuna göre saymanlara verilen görev 
ve yetkilerin bir kısmını, gerekli görülen hallerde, bunların yardımcılarına devretmeye ve ko
nuya ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 71) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı 

(26.5.1927 tarih ve 1050 sayılı, 7.1.1932 tarih ve 1918 sayılı, 17.6.1949 tarih ve 5434 sayılı, 
10.6.1949 tarih ve 5441 sayılı, 10.2.1954 tarih ve 6245 sayılı, 7.3.1954 tarih ve 6326 sayılı, 31.8.1956 
tarih ve 6831 sayılı, 9.6.1958 tarih ve 7126 sayılı, 24.3.1988 tarih ve 3418 sayılı, 8.6.1959 tarih 
ve 7338 sayılı, 5,1.1961 tarih ve 237 sayılı, 1.7.1964 tarih .ve 488 sayılı, 19.7.1972 tarih ve 1615 
sayıh, 22.6.1978 tarih ve 2155 sayılı, 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı, 8.9.1983 tarih ve 2886 sayılı, 
4.12.1984 tarih ve 3093 sayılı, 28.5.1986 tarih ve 3292 sayılı Kanunlar ile 14.12.1983 tarih ve 
190 sayılı, 18.6.1984 tarih ve 233 sayılı ve 29.1.1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namelerde değişiklik yapılması ve 7.1.1929 tarih ve 1379 sayılı, 12.6.1936 tarih ve 3054 sayılı, 
24.6.1938 tarih ve 3488 saydı, 18.2.1963 tarih ve 197 sayılı, 3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı, 29.8.1977 
tarih ve 2108 sayılı, 13.10.1983 tarih ve 2918 sayılı, 9.5.1985 tarih ve 3202 sayılı ve 31.10.1985 
tarih ve 3234 sayılı Kanunların bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı) 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 26.5.1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa aşağıdaki 
Ek maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 8. — Ek 8 inci madde aynen kabul edilmiştir. 

"EK MADDE 9. — Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı döner 
sermayeli işletmelerin aylık gayri safi hasılatının % 15'ini ve sermayeye eklenmiş olsun veya 
olmasın kullanılmayan geçmiş yıl kârları dahil yıl sonu kârlarını Hazineye yatırtmaya Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkilidir. Maliye ve Gümrük Bakanı bu oranı döner sermayeler veya işlet
meleri itibariyle sıfıra kadar indirebilir. 

Peşin gelirlerin ve yıl sonu kârlarının toplanmasına, kaydına, raporlanmasına, bildirim 
ve ödeme sürelerinin tespitine ve peşin gelirlerin yıl sonu kârlarına mahsubuna ilişkin hususlar 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir. 

Yıl sonu kârları ve peşin gelirler yatırılmadığı takdirde, yıllık % 12 zamlı olarak ve 6183 
sayıü Kanundaki usullere göre tahsil edilir. Ancak hesaplanan zam, döner sermayelerin ita amiri 
ve saymanlarından yarı yarıya alınır. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca verilmiş ek süreler için 
zam uygulanmaz." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 71) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 4. — 7.1.1932 tarih ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanu
nun 60 inci Maddesinin birinci fıkrasının 6 ncı bendinin, (a/l) alt bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

. - • " a > • • • • • ' • 

(1) Sahipli yakalanmış ise % 10'u kamu davasının açılmasını takip eden üç ay içinde, 
geri kalan % 90'ı mahkumiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip 
eden üç ay içinde," 

MADDE 5. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 3284 sayılı Kanunla değişik 
14 üncü maddesinin (f) fıkrasındaki "% 4 oranında" ifadesi "% 4'ü aşmamak üzere her yıl 
bütçe kanununda belirtilecek oranda" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 6. — 10.6.1949 tarih ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanu
nun 2 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

''Edebi kurulun tiyatro dışından katılan üyelerine her toplantı için ödenecek ücret bütçe 
kanunlarında gösterilir." 

MADDE 7. — 10.2.1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 27 nci maddesine bağlı 
(1) sayılı cetvelin "Açıklama" bölümünün 1 inci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kimlerin ve hangi hallerde uçakla seyahat edebileceğine ilişkin esas ve usuller Maliye 
vex Gümrük Bakanlığınca belirlenir." 

MADDE 8. — 7.3.1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 23 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 23. — Petrol tşleri Genel Müdürlüğünün gelirleri : 
a) Devlet bütçesinden yapılacak yardımdan, 
b) Çeşitli gelirlerden, , • 

meydana gelir." 

MADDE 9. — 7.3;1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun değişik 116 ncı maddesinin 
sonuna aşağıdaki 4 numaralı bend eklenmiştir. 

"4. 3 üncü bendi uyarınca yapılan transferler nedeniyle oluşacak kur farkları bütçeye 
konulacak ödeneklerle karşılanır." \ 

MADDE 10.— 31.8.1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanununa 20.6.1973 tarih ve 1744 
sayılı Kanunla eklenen Ek 3 üncü maddenin (A) bendinin (d) alt bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. , 

"d) Bütçeye konulacak ödeneklerden;" 

MADDE 11. — 9.6.1958 tarih ve 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin 
1 inci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"a) Bütçeye konulacak ödenekler." 
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Bu madde, genel ve katma bütçeli kuruluşların; özel kanunlarında bu kanuna tabi olma
yacağı belirtilen döner sermayeleri hakkında da uygulanır. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. —Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7.— Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8..— Tasarının 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi aynen kabul, edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 71) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 12. — 8.6.1959 tarih ve 7338 sayılı Veraset ve intikal Vergisi Kanununun 4 üncü 
maddesine (1) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (m) bendi eklenmiştir. 

"m) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadî 
teşebbüslerine yapılacak transfer ve yardımlar." 

MADDE 13.— 5.1.1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 4 üncü maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

"Bu cetvellerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

MADDE 14. — 5.1.1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesine son fık
radan önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Birinci madde kapsamındaki kuruluşların kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer 
kaynaklardan taşıt edinebilmelerini gerektiğinde izne bağlamaya ve bu konuya ilişkin esas ve 
usulleri belirlemeye veya bu amaçla Maliye ve Gümrük Bakanlığını görevlendirmeye Başba
kanlık yetkilidir." 

MADDE 15. — 5.1.1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 
"EK MADDE 1. — Yabancı menşeli taşıt edinilmesi, kullanılması ve bu Kanunun 13 ün

cü maddesine tabı olmaksızın elden çıkarılması konularında, her türlü düzenlemeleri yapma
ya, standartları tespit etmeye ve gerekli tedbirleri almaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu maddenin uygulanmasında, yerli muhteva oranı % 40'ın altında olan taşıtlar yabancı 
menşeli sayılır. 

EK MADDE 2. — Taşıtların kadrolu şoför veya görevli personelce kullanılması esastır. 
Ancak, sürücü belgeleri olmak kaydıyla, emir ve zatlarına veya makam hizmetlerine taşıt tah
sis edilenler ile ilgili veya bağlı bulunulan bakandan, il özel idarelerinde validen, belediyelerde 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 12. — 24.3.1988 tarih ve 3418 sayılı Kanunun 18.5.1989 tarih ve 3558 sayılı Ka
nunla değişik 39 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Merkez saymanlığına yatırılan payların yarısı onbeş gün içinde Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan % 52'si Millî Eğitim Bakanlığı bütçesin
de, % 32'si Sağlık Bakanlığı bütçesinde, °/o 16'sı ise Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Sos
yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bütçelerinde, bu kurumlarca be
lirlenecek ve yeniden açılacak özel tertiplere ödenek kaydedilir ve parası Merkez Saymanlığın
ca aynı süre içinde T.C. Ziraat Bankasında anılan kurumlar adına açılacak özel hesaplara yatı
rılır. Belirtilen °/o 16'lık pay, Başbakanın onayı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü arasında paylaştırılır. Bu paylar bir 
yandan ilgili katma bütçeli kuruluşların (B) işaretli cetvellerine özel gelir, diğer yandan aynı 
kuruluşların bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak özel tertiplere ödenek kaydedilir. Bu 
kaynaktan yapılacak harcamalar 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Dev
let ihale Kanununa ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 30-37 nci maddelerinde yer alan vize 
hükümlerine tabi değildir. Bu ödeneklerden yılı içinde.harcanmayan miktarlar ertesi yıl bütçe
lerine devren gelir ve ödenek kaydolunur." 

MADDE 13. — Tasarının 12 nci maddesi 13 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 13 üncü maddesi 14 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — 5.1.1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesine son fık
radan önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Birinci madde kapsamındaki kuruluşların kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer 
kaynaklardan taşıt edinebilmelerini gerektiğinde izne bağlamaya ve bu konuya ilişkin esas ve 
usulleri belirlemeye veya bu amaçla Maliye ve Gümrük Bakanlığını görevlendirmeye Başbakan 
yetkilidir." 

MADDE 16. — 5.1.1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklen
miştir. 

EK MADDE 1.— Ek 1 inci madde aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Ek 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 71) 



— 2 0 — • • _ - . . * • • . 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

belediye başkanından, üniversitelerde rektörden alınacak onayda belirtilen hizmetleri yerine 
getirecek kamu görevlileri taşıtları bizzat kullanabilirler. Bu maksatla alınacak onaylarda, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek esaslara uygun olarak hizmet alanları, taşıtları kullana
bilecek görevliler, taşıtların sigorta ettirilmesi ve kullanana teslimine ilişkin esaslar ile diğer 
hususlar belirtilir." 

MADDE 16. — 1.7.1964 tarih ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablo
nun I-C Kişilerden resmî dairelere verilen kağıtlar bölümüne aşağıdaki (17) numaralı bend ek
lenmiştir. 

"17. Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi kuruluşlarınca ve diğer her türlü 
dış kaynaklarca kamu kurumlarına, yatırım bankalarına ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasına Hazine tarafından garanti edilenler de dahil olmak üzere verilecek krediler ve bu kredi
lerin söz konusu kuruluşlara geri ödenmesi dolayısıyla düzenlenecek kağıtlar." 

MADDE 17. — 19.7.1972 tarih ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun 165 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 165. — Yukarıdaki maddeye göre çalışacak memurlara ödenecek ücretin miktarı 
ve bunun tahsil ve dağıtım şekli Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunur. 

Ancak, emanete alınan bu ücretlerden en az yarısı 164 üncü maddeye göre belirlenen hak 
sahiplerine ödenir. Bu ücretlerin kalan kısmının ise, söz konusu Bakanlık ve bağlı kuruluşları 
personeline (164 üncü maddede belirtilen işlerde görevlendirilen diğer kurumlar personeli ile 
bu işlerde fiilen çalışan diğer memurlar dahil) ödenmesine veya 161 inci maddenin 4 üncü ben
dinde belirtilen amaçlarla kullanılmasına yahut kısmen veya tamemen hazineye irat kaydına 
ilişkin esasları belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir." 

MADDE 18. — 1.7.1976 tarih ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kim
sesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin 1 inci fık
rasında yer alan 60 gösterge rakamı 300 olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 19. — 22.6.1978 tarih ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Veril
mesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Tayın bedelinin aylık tutarı bütçe kanunlarında belirtilen gösterge rakamının memur ay
lık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, Ankara mahallî rayici 
üzerinden ve günlük er tayın istihkakının bir aylık tutarı esas alınarak Millî Savunma, İçişleri 
ve Maliye ve Gümrük Bakanlıklarınca müştereken tespit edilir." 

"Ordu hastabakıcı, hemşire ve ebeleri de erler gibi iaşe edilir. Bunlardan, kazandan iaşe
lerinin mümkün olmadığı, bağlı bulundukları komutanlık veya kurum amirliğince yazılı belge 
ile tevsik edilenler bedelen iaşe edilirler." 

MADDE 20. — 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl özel İdarelerine Genel Büt
çe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin 1 inci ve 3 üncü 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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MADDE 17. — Tasarının 16 ncı maddesi 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Tasarının 17 nci maddesi 18 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Belediyelere ve ti Özel İdarelerine Genel ve 
Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 1 nci maddesinin 1 inci, 3 üncü, 
4 üncü, 8 inci ve 9 uncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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' 'Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden belediyelere % 8.55, il özel idarele
rine % 1.20 nispetinde pay verilir. Bakanlar Kurulu bu nispetleri sırasıyla % 9.25 ve % 1.70'e 
kadar artırmaya yetkilidir." 

"tiler Bankasında her ay sonuna kadar toplanan belediyeler payının, genel bütçe vergi 
gelirleri tahsilat toplamının % 6*sına tekabül eden bölümü banka tarafından içişleri Bakanlı-

I 

ğınca bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre büyük kent belediyeleri dışındaki 
belediyelere dağıtımı planlanır. Ancak nüfus yanında, belediyelerin kalkınmışlık dereceleri, malî 
kaynakları ve turistik durumlarını dikkate almak suretiyle dağıtım esaslarını yeniden belirle
meye Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

MADDE 21. — 8.9.1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet thale Kanununun 71 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 71. — 1 inci maddede sayılan işler, Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görü
şü alınarak kıymet takdiri suretiyle kamu kuruluşlarına yaptırılabilir. Buna ilişkin esas ve usul
ler adı geçen Bakanlıkça belirlenir." 

MADDE 22. — 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
meye aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

"Geçici isçi Pozisyonları 
EK MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kuruluşların (ti 

özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeleri hariç, 30 
iş gününden fazla süre ile çalıştıracakları geçici işçilere ait geçici işçi pozisyonları ilgili.bakanlı
ğın onayı alınmak suretiyle her yıl Ocak ayı sonuna kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığına vize 
ettirilir. 

Kanun, uluslararası antlaşma veya yıllık programla kurulması veya genişletilmesi öngörü
len birimler için yapılacak yeni vizeler dışında bir Önceki malî yılda vize edilmiş miktarları 
aşacak şekilde vize yapılamaz. 

Vize edilmiş geçici işçi pozisyonları Maliye ve Gümrük Bakanlığının uygun görüşü ile başka 
unvanlı geçici işçi pozisyonları ile değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Birimlerarası ve kuruluş-
lararası aktarmalarda da aynı usule uyulur. ' 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilen cetvellerin bir örneği ilgisine göre, Sayıştay 
Başkanlığına veya Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. 

Bu vize işlemi yapılmadan ödeme yapılamaz." 
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"Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden belediyelere % 8.55, il özel idarele
rine °/o 1.20 nispetinde pay verilir. Bakanlar Kurulu bu nispetleri sırasıyla % 9.25 ve % 1.70 
olarak uygulatmaya yetkilidir." 

"tiler Bankasında her ay sonuna kadar toplanan belediyeler payının, genel bütçe vergi 
gelirleri tahsilat toplamının °?o 6'sına tekabül eden bölümü banka tarafından İçişleri Bakanlı
ğınca bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre büyük kent belediyeleri dışındaki 
belediyelere dağıtımı planlanır. Ancak nüfus yanında, belediyelerin kalkınmışlık dereceleri, malî 
kaynakları ve turistik durumlarını dikkate almak suretiyle dağıtım esaslarını yeniden belirle
meye Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

"Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamından belediyelere ayrılan paydan; 3 üncü fık
ra gereğince dağıtılacak olan % 6'lık pay ile Mahallî idareler Fonu için ayrılan % 0.25'lik pay 
düşüldükten sonra kalan kısım Bayındırlık ve İskân Bakanlığı emrinde "Belediyeler Fonu" 
olarak İller Bankasındaki bir hesapta toplanır. 

"İller Bankasında her ay sonuna kadar toplanan il özel idare payından Mahallî idareler 
Fonu payı çıktıktan sonra kalan kısmın °/a 80'i Banka tarafından, İçişleri Bakanlığınca bildiri
lecek son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre il özel idarelerine dağıtılır. % 20'si ise İller Ban
kasında il özel idareleri için İçişleri Bakanlığı emrinde toplanır." 

"Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının % 0,25'ine tekabül eden kısmı belediyele
re, % 0,20'sine (İl özel İdarelerine ayrılacak toplam pay % 1.70 olarak belirlendiği takdirde 
% 0,30 una) tekabül eden kısmı il özel idarelerine ait paylardan alınarak içişleri, Bayındırlık 
ve İskân Bakanlıkları emrinde "Mahallî idareler Fonu" olarak İller Bankasında açılacak bir 
hesapta toplanır." 

MADDE 21.— Tasarının 21 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
meye aşağıdaki Ek maddeler eklenmiştir. 

Geçici işçi Pozisyonları • 
EK MADDE 1. — Ek 1 inci madde aynen kabul edilmiştir. 
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'isçi Kadro ve Pozisyonlarının Dağılımı 
EK MADDE 2.— Sürekli işçi kadroları ile geçici işçi pozisyonlarının vize işlemleri ile 

bunların merkez ve taşra birimleri itibariyle dağılımına ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca tespit edilir. 

"Kadroların Kullananı 
EK MADDE 3-A) — Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kuruluşların (İl 

Özel idareleri ve Belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeleri hariç) me
mur ve sürekli işçi kadrolarından her yıl sonu itibariyle boş olanlar ile herhangi bir nedenle 
yıl içinde boşalacak olanlara açıktan atanma yapılması Maliye ve Gümrük Bakanlığının iznine 
tabidir. ' 

Mecburi hizmetli personel, hâkim ve savcılık mesleklerinde bulunanlar ile bu meslekten 
sayılan görevlerde olanlar ve 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi uyarınca istisnai memuri
yetlere atanacak olanlar için izin aranmaz. 

B) Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, mahallî idareler, kamu iktisadî teşebbüsleri, özel 
kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar veya bun
lara bağlı işyerleri, sakat ve eski hükümlüler için; 

1; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşımak kay
dıyla serbest memur kadrolarından, 

2. 399 sayılı Kanıin Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine göre sözleşmeli personel 
pozisyonlarından, 

3. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilmiş işçi kadro ve pozisyonlarından, 
1475 sayılı tş Kanununun 25 inci maddesinde belirlenen oranlarda kadro ve pozisyon ayır

maya ve yükümlü oldukları kadar atama yapmaya mecburdurlar. 

C) 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 17 nci maddesine göre hükümlü ça
lıştırmakla yükümlü kuruluşlar, bu amaçla mevcut işçi kadro ve pozisyonlarının % 3'ünden 
az ve % 5'inden fazla olmamak üzere işçi kadro ve pozisyonu ayırmak zorundadırlar. 

D) Genel ve katma bütçeli kuruluşların döner sermaye ve fon saymanı kadroları ile kat
ma bütçeli kuruluşların sayman kadrolarından Maliye ve Gümrük Bakanlığınca uygun görü
lenler gerektiğinde bu Bakanlığın kadro cetvellerine eklenebilir. ." 

EK MADDE 4.. — Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında kullanıl
mak üzere aşağıdaki kadrolar ihdas edilmiştir. 

Bu kadrolar, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşleri ve 
Başbakanın onayı ile sınif, unvan ve dereceleri değiştirilmek ve bu husustaki ihtiyaçları dikka
te alınmak suretiyle adıgeçen Genel Müdürlüğe tahsis edilebilir. 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 
(V) SAYILI CETVEL 

Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi 

Memur GİH 6 20 000" 
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işçi Kadro ve Bozisyordarmuı Dağütmt 
EK MADDE 2. — Ek 2 nci madde aynen kabul edilmiştir, 

Kadroların Kullantmı 
EK MADDE 3. —Ek 3 üncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 23. — 4.12.1984 tarih ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri 
Kanununun 4 üncü maddesinin (c) ve (d) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"c) Türkiye Elektrik Kurumu ve bu kurum dışında kanunla elektrik üretimi ve iletimi 
tesisleri kurmaya ve işletmeye dağıtım ve ticaretini yapmaya yetkili kılınan diğer kurum ve ku
ruluşlar, tüketilen enerji miktarının birim bedel ile çarpımından elde edilecek meblağın yüzde 
2 oranı tutarındaki payı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler. 

"d) (a) bendinde belirtilen oranları azaltmaya veya iki katına kadar artırmaya ve (c) ben
dinde yer alan oranı yüzde 3.5'e kadar yükseltmeye ve yüzde l'e kadar azaltmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir." 

MADDE 24. — 233 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 36 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"4. Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince yapılan yıllık genel yatırım 
ve finansman programına dahil edilen kuruluşların yıllık kârlarından hazineye isabet eden tu
tarların bütçeye irat, ödenek ve gider kaydı ile diğer işlemlerin yapılmasına ait hususlar yılları 
bütçe kanunlarında düzenlenir." 

MADDE 25. — 28.5.1986 tarih ve 3292 sayılı Vatanî Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlan
ması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan 700 gösterge rakamı 1500, 

• 550 gösterge rakamı 1150, 400 gösterge rakamı 850 olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 26. — 28.5.1986 tarih ve 3292 sayılı Vatanî Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlan
ması Hakkında Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 1. — Diğer Kanunlarda yer alan hükümlere göre bütçe kanunlarına bağlı 
(Ç) işaretli cetvelde ismen gösterilmek suretiyle vatanî hizmet tertibinden aylık alanlara da bu 
Kanunun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan gösterge rakamları esas alınarak aylık bağ
lanır. Bunlara özel kanunlarına göre ayrıca ödeme yapılmaz." ' .. • ı" ; 

MADDE 27. — 399 sayılı Kamu İktisadî Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi 
ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine aşağıdaki (0 fıkrası eklenmiştir. 

"f) Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 30 iş gününden fazla süre ile ça
lıştıracakları geçici işçilere ait geçici işçi pozisyonları her yıl Ocak ayı sonuna kadar Devlet 
Personel Başkanlığına vize ettirilir. 

Vize edilmiş bulunan geçici işçi pozisyonları Devlet Personel Başkanlığınca başka unvanlı 
geçici işçi pozisyonları ile değiştirilebilir. 

Vize ettirilen cetvellerin bir örneği Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. 
Bu vize işlemi yapılmadan ücret ödenemez." 

MADDE 28. —• a) 7.1.1929 tarih ve 1379 sayılı Ankara'dan Gayri Şehir ve Kasabalarda
ki Telefonlar Hakkında Kanunun 5 inci maddesi, 

b) 12.6.1936 tarih ve 3054 sayılı İstanbul Telefon Tesisatının Tesellüm ve İşletme Mua
melelerine Dair Kanunun 7 nci maddesi, 

c) 24.6.1938 tarih ve 3488 sayılı İzmir Telefon Tesisatının Tesellüm ve İşletme Muamele
lerine Dair Kanunun 6 ncı maddesi, 
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MADDE 23. — Tasarının 23 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Tasarının 24 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının 25 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — 28.5.1986 tarih ve 3292 sayılı Vatanî Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlan
ması Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Ek 1 inci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
MADDE 28. — a) 7.1.1929 tarih ve 1379 sayılı Ankara'dan Gayri Şehir ve Kasabalarda

ki Telefonlar Hakkında Kanunun 5 inci maddesi, 
b) 12.6.1936 tarih ve 3054 sayılı İstanbul Telefon Tesisatının Tesellüm ve İşletme Mua

melelerine Dair Kanunun 7 nci maddesi, 
c) 24.6.1938 tarih ve 3488 sayılı tzmir Telefon Tesisatının Tesellüm ve İşletme Muamele

lerine Dair Kanunun 6 nci maddesi, 
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d) 18.2.1963 tarih ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesi, 

e) 3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Ankara, İstanbul ve Nüfusu Yüzbinden Yukarı Olan Şe
hirlerde tçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci 
fıkrası ile aynı Kanunun 3 üncü maddesi, 

f) 29.8.1977 tarih ve 2108 sayılı Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 2 nci 
maddesi, 

g) 1.6.1978 tarih ve 2148 sayılı Kanunla 13.7.1965 tarih ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kındaki Kanuna eklenen ek 3 üncü maddenin 1 inci fıkrası, 

h) 13.10.1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 129 uncu maddesinin 
(b) bendinin 2 numaralı fıkrası ile 2 nci fıkrada yer alan "2 numaralı alt bendinde sayılan ge
lirler ile ilgili işlemler 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesindeki usul
lere göre yapılır." ibaresi, 

ı) 9.5.1985 târih ve 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevle
ri Hakkında Kanunun 45 inci maddesinin madde başlığı ile 1 inci fıkrası, 

j) 31.10.1985 tarih ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci mad
desinin (i) bendi ile son fıkrası, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 
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d) 18.2.1963 tarih ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesi, 

e) 3.7.1968 tarih ve 1053 sayılı Ankara, İstanbul ve Nüfusu Yüzbinden Yukarı Olan Şe
hirlerde İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci 
fıkrası ile aynı Kanunun 3 üncü maddesi, 

f) 29.8.1977 tarih ve 2108 sayılı Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 2 nci 
maddesi, 

g) 13.10.1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 129 uncu maddesinin (b) 
bendinin 2 numaralı fıkrası ile 2 nci fıkrada yer alan "2 numaralı alt bendinde sayılan gelirler 
ile ilgili işlemler 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 17 nci maddesindeki usullere 
göre yapılır." ibaresi, 

h) 9.5.1985 tarih ve 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanunun 45 inci maddesinin madde başlığı ile 1 inci fıkrası, 

ı) 31.10.1985 tarih ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci mad
desinin (i) bendi ile son fıkrası, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 29. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 30. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 
Devlet Bakanı 
Prof T Çiller 
Devlet Bakanı 

7. Tez 
Devlet Bakanı 

G. İleri 
Devlet Bakanı 
O. Küercioğlu t 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin ' 

Devlet Bakanı 
M. Batalh 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. O. Kumbaracıbaşı 
Millî Eğitim Bakanı 

K. Toptan 
Sağlık Bakanı 

Y. Aktuna 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

N. Cevheri 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

M. T. Köse 
Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Orman Bakanı 
.V. Tanır . 

Devlet Bakanı V. 
E: Ceyhun 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı V. 
A. Gönen 

Devlet Bakanı V. 
İ Tez 

Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 
. Ş. Ercan 

Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
'/. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıbaşı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı 
Prof A. Ateş 
Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 29. — Bu Kanun hükümleri 1.1.1993 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 30. — Tasarının 30 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

— • — <sm>. ~ 
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