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11 . 11 . 1993 Perşembe 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. —YOKLAMA 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. -r- İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın, güneydoğu olayları ve etnik 

kimlik tartışmalarına ilişkin gündem dışı konuşması 
2.—İstanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'nun, sağlık meseleleri ve kro

nik böbrek hastalıklarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Sağlık Bakanı Rifat 
Serdaroğlu'nun cevabı 

3. — Muş Milletvekili M. Emin Sever'in, 6 Kasım 1993'te Muş'ta meydana 
gelen olaylara ilişkin gündem dışı konuşması 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Tekirdağ Milletvekili Muhtar Mahramlı'nın, İstanbul Milletvekili Hasan 
Mezarcı'nın yaptığı gündem dışı konuşmada ileri sürdüğü hususlann, Anayasanın 
amir hükmü muvacehesinde mümkün olamayacağına ilişkin önergesi (4/225) 
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2. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi Başkanının resmî davetine 
icabet edecek Parlamento heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/U73) 230 

3. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, (6/539) numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/219) 230 

4. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, (6/660) numaralı sözlü sorusunu 
geri aldığına ilişkin önergesi (4/220) 230 

5. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, (6/845) numaralı sözlü sorusu
nu geri aldığına ilişkin önergesi (4/221) 231 

6.—İçişleri Komisyonu Başkanlığının, 312 ve 352 sıra sayılı kanun tasarı
larının Komisyona geri verilmesine ilişkin tezkeresi (3/1175) 231 

7. — Almaya Federal Cumhuriyeti Bavyera Eyalet Meclis Başkanının da
vetine, TBMM Başkanvekili Mustafa Kalemli'nin Başkanlığında 7 kişiden olu
şan Parlamento Heyetiyle icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1174) 231 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER t 252 
1. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'nın, yaptığı gündem dışı konuş

maya, Tekirdağ Milletvekili Muhtar Mahramlı'nın bir önergesiyle müdahalede 
bulunması nedeniyle, açıklaması 252 

IV.— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 232 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başba
kanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) 
(S. Sayısı 59 ve 59'a 1 inci Ek) 232 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bü Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58 ve 
58'e 1 inci Ek) 232 

3. — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) 232 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkili 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin'Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı 112) 232 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
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Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyoynları raporları (1/137, 
1/181 1/52, 1/62,) (S. Sayısı : 116) 233 

6. —•• ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 233 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) 233 

8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Mıpılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan 
Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) 233 

ö 
9. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ı 

ve keyfi işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı 
Halil Şıvgın Hakkında Anayasanın 100 Üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis So
ruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Ra
poru (9/11) (S. Sayısı : 337) 233 

10. — 3859 Sayılı 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) ve (B) İşaretli 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 360) 234:252, 

298:303 
11. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü

zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) > 
(S. Sayısı : 71) 253 

12. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) 253 

13. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı 139) 253 

14. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/324) (S. Sayısı :' 134) 253 

15. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayı
sı : 221 ve 221'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992; 15.3.1993) / 253 

16. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsimail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek
lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) 254 
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17. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan ih
yan, Anavatan Partisi Grup BaşkanvekiIIeri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, 
Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Baş
kanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu ve özel Radyo-
Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile tçel Milletvekili 
Istemihan Talay ve 4 Arkadaşının özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Dü
zenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754,2/745) 
(S. Sayısı : 356) / 254:273 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 274 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI „ • 274 
1. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı basın organlarında yer 

alan "işte çocuk kasabı" başlıklı haberlere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. 
Seyfi Oktay'ın yazılı cevabı (7/1684) 274 

2. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, Peüas'a işçi alımları ile ilgili olarak 
ortaya atılan iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/1713) 274 

3. — Sımak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Bakanlar Kurulunun PKK terö
rüyle mücadele konusunda benimsediği yeni yöntemlere ilişkin Başbakandan so
rusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1721) 275:279 

4.—Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel bir televizyon tarafın
dan verilen "Güneydoğunun terör korkusuyla boşaltıldığı" haberine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1825) 279:281 

5.— Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'Ün, Tarım Satış Kooperatifleri Birlik
lerinin destekleme alımlarına ilişkin Başbakandan sorusu Ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı M. Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/1845) 281 

6. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, tarım ürünleri destekleme alımla
rında uygulanacak yeni sisteme ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Tica
ret Bakanı M. Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/1878) 282:284 

7. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İlinde kamu kurum 
ve kuruluşlarına alınan işçilere ilişkin Başbakandan soruşu ve Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/1952) 284:286 

8. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, İSKİ soruşturmasını yürüten 
polis ve müfettişler hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Ada
let Bakanı M. Seyfi Oktay'ın yazılı cevabı (7/1984) 290 

9. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Libya'da fâaliyet gösteren 
özel bir firmanın işçilerinin uğradıkları mağduriyetlerin giderilmesi için yapı
lan çalışmalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Moğultay'ın yazılı cevabı (7/1990) 291:297 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu Saat : 15.00'te açıldı. 

Büyük Önder Atatürk'ün ölümünün 55 inci yıldönümü münasebetiyle iki dakikalık saygı . 
duruşunda bulunuldu. 

Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu, Yüce Atatürk'ün Ölümünün 55 inci yıldönümü ne
deniyle gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Erzurum İli Yavi Köyünde meydana gelen 
olaylara ilişkin gündem dışı konuşmasına, İçişleri Bakanı Nahit Menteşe; 

Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, öğretmen nakil ve atamalarına ilişkin gün
dem dışı konuşmasına da, .Millî Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz; 

Cevap verdi. 
(10/132, 123) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının Komis

yonun başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimine ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu. ' 

8.11.1993 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve Genel Kurulun 9.11.1993 tarihli 25 inci 
Birleşiminde okunmuş bulunan, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse hakkında gen
soru açılmasına ilişkin (11/27) esas numaralı gensoru önergesinin, gündemin "özel Gündem
de Yer Alacak İşler** kısmında yer almasına ve gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki gö
rüşmelerin, Genel Kurulun 16.11.1993 Salı günkü birleşiminde yapılmasına; 

10.11.1993 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan, Sivas'ta meydana gelen olaylar nediniyle 
kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun 369 sıra sayılı raporunun, gündemin "özel Gün
demde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına; görüşmelerinin, Genel Kurulun 16.11.1993 
Salı günkü birleşiminde yapılmasına ve görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatıl
masına; 

İlişkin Danışma Kurulu önerileriyle, 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 

154 üncü sırasında yer alan 360 sıra sayılı, 3859 sayılı 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı 
(A) ve (B) İşaretli Cetvellerde Değişlik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının, süreli işlerden ol
ması nedeniyle, Genel Kurulun 11.11.1993 Perşembe günkü birleşiminde, yarım kalmış işlerden 
önce görüşülmesi ve Genel Kurulun 10.11.1993 Çarşamba günkü birleşiminde sözlü soruların 
görüşülmemesine ilişkin DYP, ANAP, SHP ve CHP gruplarının müşterek önerisi, 

Kabul edildi. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna ait olup, açık bulunan : 
Dışişleri Komisyonu üyeliğine, Kars Milletvekili Atilla Hun, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeliğine, İzmir Milletvekili Veli Aksoy, 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu üyeliğine Bartın Milletvekili Hasan Akyol; 
Anavatan Partisi Grubuna ait olup açık bulunan (10/38, 43, 44,46) esas numaralı Meclis 

Araştırması Komisyonu üyeliğine, Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon; 
Doğru Yol Partisi Grubuna ait olup, açık bulunan (10/10) esas numaralı Meclis Araştır

ması Komisyonu üyeliğine, İçel Milletvekili Asım Kaleli; 
Gruplarınca aday gösterilerek seçildiler. 
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Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun 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) 

Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı : 71), 

Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82), 

İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139), 

Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 134), 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 22Pe 1 inci Ek), 

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Mil
letvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe komisyonu Ra
poru (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283), 

Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyo
nu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312), 

Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi. 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Teklifi (2/754, 2/745) (S. 
Sayısı : 356) üzerindeki görüşmelere devam olunarak, 12 nci maddesine kadar kabul edildi. 

11 Kasım 1993 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.52'de son verildi. 

Mustafa Kalemli 
Başkanvekili 

İlhan Kaya 
İzmir 

Kâtip Üye 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

Kâtip Üye 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mustafa Kalemli 
KÂTİP ÜYELER : İlhan Kaya (İzmir), İbrahim Özdiş (Adana) 

• ' © : 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27 ncı Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklam yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda 

bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(İzmir Milletvekili Veli Aksoy'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere, başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcımın, güneydoğu olayları ve etnik kimlik tartış

malarına ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim. 
İlk sözü, güneydoğu meselesi ve etnik kimlik tartışmasıyla ilgili olarak, şahsî görüşlerini 

belirtmek üzere, Sayın Hasan Mezarcı'ya veriyorum. 
Buyurun. •; 
HASAN MEZARCI (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; henüz daha ismi 

konulamamış ve ismi etrafında bir birlik sağlanamamış bir konu, hemen her milletvekili arka
daşımızı olduğu gibi, beni de ilgilendiriyor, düşündürüyor ve hatta son zamanlarda bu tartış
manın boyutları da, şahsen, iyice rahatsızlık vermeye başladı. Buna, kimileri "güneydoğu 
meselesi" diyor, kimileri "Kürt meselesi" diyor, kimileri "terör meselesi" diyor, kimileri "dış 
kaynaklı ve güdümlü" diyor; ancak, son zamanlarda, gerek televizyonda, ve basında ve hatta 
gerekse Meclis kürsüsünde konu, "Kürt kimliğinin tanınması" şeklinde isimlendirilmeye baş
landı ve bu konu etrafında yoğunlaştı. 

özellikle belirtmek istiyorum ki, geçmişte bölgede incelemelerde de bulunmuş bir millet
vekili arkadaşınız olarak -özellikle DEP'li milletvekili arkadaşlarıma karşı büyük hassasiyet 
göstermiş ve kendileriyle diyalogumu hiçbir zaman kesmemişim; maksadım, hiç kimseyi kır
mak, gücendirmek veya üzmek değil- bu işin beni de üzen bir boyutu var; o da, güneydoğuda 
sadece Kürtler yok, Kürt olmayan insanlarımız da var.. Ben zannediyorum ki, bölgede, Kürt 
olmayanların sayısı, Kürtlerden fazladır. O halde, demokrasi veya insan hakları kavramı arka
sında, "Kürt kimliğinin tanınması" gibi bir yaklaşım getirmek, zannediyorum ki, son tahlil
de, PKK'nın ve bölücülerin işine yarayacaktır. 

Eğer söz konusu olan demokrasi ise, eğer söz konusu olan insan hakları ise, o takdirde, 
ülkemizde yaşayan ve zannediyorum sayıları 30'u, 40'ı aşan değişik etnik kökenden insanların 
tamamının haklarının mevzubahis edilmesi gerekir. Yani, gerek güneydoğuda gerek doğuda ve 
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gerekse ülkemizin her yerinde, sadece Kürtler, sadece Türkler yok; başkaları da var. Bizim, Ha
tay'da, Siirt'te, Mardin'de, Adananda Arap vatandaşlarımız da var, Zaza vatandaşlarımız da 
var, -az da olsa- Keldanisi var, Süryanisi yar, hatta KuzeyTrak açısından bakınca, Türk vatan
daşlarımız var. 

Eğer söz konusu olan, demokrasi ise; söz konusu olan, demokratik yaklaşım ise; söz ko
nusu olan, insan hakları ise, neden, bu olay hep Türk-Kürt bağlamında konuşuluyor?! İnsan 
hakları bağlamında konuşulmalı. 

Şimdi, şu hususu özellikle belirtmek istiyorum : Eğer bu olay, bu Meclise, resmen, "Kürt 
kimliğinin tanınması" olarak getirilirse, o takdirde, ben de, "Boşnak kimliğini de tanıyın, Ar
navut kimliğini de tanıyın, Laz kimliğini de tanıyın, Çerkez kimliğini de tanıyın, Abaza kimli
ğini de tanıyın, Gürcü kimliğini de tanıyın" diyeceğim. Ama, böyle bir yaklaşım, Türkiye'yi, 
Allah muhafaza, kırka böler. 

Şimdi, söz konusu olan ne?., Bana göre söz konusu olan şu : Kürt kimliğini ben tanırım, 
sen tanırsın, biz birbirimizi tanırız; ama, meseleye devlet açısından yaklaşınca; devlet açısın
dan Türk yoktur; Kürt yoktur, Arap yoktur, Arnavut yoktur; devlet açısından, vatandaşları 
vardır ve vatandaşlarının hakları vardır. Yani, "devlet, falan kimliği kabul etsin, devlet filan 
kimliği kabul etsin" gibi bir yaklaşım, Türkün de, Kürt'ün de, bu ülkede yaşayan herkesinde 
son tahlilde zararına görüyorum. 

Belki yapılacak bir şey var, düzeltilmesi gereken bir şey var: o da bizim Anayasamızdaki 
birtakım yanlışlıklardır. Sadece o bölgeye yönelik olarak değil, Balkanlar dahil, Batı Trakya 
dahil, Ortadoğu dahil, Kafkaslar dahil, bizim vatandaşlarımızın din kardeşlerinin, kan kar
deşlerinin bulunduğu bütün bu bölgeyle bir anlamda bütünleşmek ve bölge devleti olmak için 
belki şu düzenleme yapılırsa, bu adım atılırsa, bu hepimizin yararına olabilir : Anayasada ya
pılması gereken düzenleme, zannediyorum 2 nci ve 3 üncü maddelerle ilgilidir. Burada, "Dev
letin resmî dili Türkçedir, bütün vatandaşlarımız anadillerinde serbesttir" denilebilir, bu adım 
atılabilir; "bütün vatandaşlarımız" denilir; ama "Kürt" denmez, "Arap" denmez, "Türk" 
denmez, "Laz" denmez, "Çerkez" denmez; yani, devlet bunu demez. 

Bana gelince, ben derim; ben Kürt'ü de kabul ederim, Arab'ı da kabul ederim; yani parti
ler milliyetçi olabilir, insanlar milliyetçi olabilir; fakat devletin milliyetçi olması, bu anlamda, 
söz konusu olmamalıdır. ' " 

BAŞKAN — Sayın Mezarcı, süreniz doldu; son cümlenizi alayım... 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) — Türk, bunların tamamıdır! 
HASAN MEZARCI (Devamla) — Ben, bu vesileyle, güneydoğu meselesinin, Kuzey Irak 

meselesiyle paralel çözüleceğine inanıyorum, bu bütünlük içinde ele alınması gerektiğini düşü
nüyorum. Tek başına, bölgeye yönelik siyasî bir çözümün mümkün olmadığını da görüyorum. 
Kerkük ve Musul dahil, Türkiye, bölgede risk alırsa, risk alabilirse ve hatta, söylüyorum, Batı 
Trakya ve'Batum dahil, büyüme riski alabilirse, bu problemin çözüme kavuşacağına inanıyorum. 

Hepinize hürmetlerimi sunuyorum, ^ağ olun. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mezarcı. 
2. —İstanbul Milletvekili Temel Gttndoğdu'nun, sağlık meseleleri ve kronik böbrek has

talıklarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Sağlık Bakanı Rifat Serdaroğlu'nun cevabı 
BAŞKAN — Gündem dışı ikinci konuşmayı, İstanbul Milletvekili Sayın Temel Gündoğ-

du, sağlık konusunda yapacaklar. 

— 222— : 



T.B.M.M. B : 27 11.11.1993 0 : 1 

Sayın Gündoğdu, tutanaklara geçmesi bakımından, sağlığın hangi konusunda konuşaca
ğınızı alabilir miyim?.. , 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Genel sağlık meseleleri ve kronik böbrek hastalıkla
rı konusunda Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 
TEMEL GÜNDOĞDU (istanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sağlık sorun

larımızla ilgili söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Doğum ve ölüm, yaşantının temel gerçekleridir. Ayrıca, toplum sağlığı, devletin en büyük 

hazinesidir En az bunlar kadar önemli bir diğer gerçek de, insanların bu süreci sağlıklı ve mutlu 
geçirmeye haklan olduğudur. Devletlerin bu alandaki başarıları ise çağdaşlık göstergesi olacaktır. 

ı Ülkemizin sağlık sorunlarıyla ilgili bazı tespitleri yapmakta yarar vardır. Anayasamızın 
56 hcı maddesi; herkesin, sağlıklı ve dengeli bir ortamda yaşama hakkının olduğunu ve doğal 
çevrenin iyileştirilmesinin ve çevre kirliliğinin önlenmesinin devletin ve vatandaşların görevi ol
duğunu belirtir. 

1961 yılından beri yürürlüğe konulan beş yıllık kalkınma planları, sağlık hizmetlerinin böl
gesel dağılımında tedavi edici hizmetlerin realizesinde ve genel amaçlara ulaşmada, maalesef, 
yaygın bir başarısızlığı ortaya koymaktadır. 

Planlanan hedefe ulaşmada, tek elden ve ciddî bir koordinasyon sağlanamaması ve siyasî 
amaçlı tasarruflar, başarısızlığın bir diğer nedenidir. 

Sağlık Bakanlığının, sağlık sisteminin yeniden yapılanmasıyla alakalı mega projesi, unu
tulma aşamasındadır. 

Hastanelerimizin özelleştirilmesi, tüm vatandaşların sağlık sigortasına kavuşturulması gi
bi değişiklikleri öngören yasa, çok önceden yürürlüğe konulacaktı. , 

Mevcut sistem, ne vatandaşı ne de sağlık çalışanlarını tatmin etmektedir. 
Sağlık personeli, çalışma koşullarının ağırlığı, meslekî saygının azalması, maddî yetersiz

lik gibi sorunlarla karşı karşıyadır. . 
öte yandan, hastaneye yolu düşen zavallı vatandaş, derdine orman yasalarının hâkim ol

duğu ortamlarda çare aramaktadır. Maddî imkânı olanlar ise, lüks şartlarda sorunlarını çöze
bilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz şartlarında, sosyal güvencesi olan vatandaşın da, olmayan 
vatandaşın da, kendi kaderleriyle başbaşa bırakıldıklarını görmekteyiz. 

Başta eski Bakan Sayın Aktuna olmak Üzere, Bakanlığın değerli yetkilileri, işin çoğu defa 
şov ve reklam cihetini seçmişler; yirmi aylık bakanlıkları döneminde hiçbir yenilik getirmedik
leri gibi, işleyen mevzuatları da tıkamışlardır. 

Kamu çalışanları, emeklisi, SSK'hsı, Bağ-Kur'lusu, dul ve yetimi -her türlü sağlık primle
rini ödemelerine rağmen- perişanlık ve çaresizlik içindedirler, yeterince sağlık hizmeti alama
maktadırlar. 

Hastanelerde zaman zaman rehin olaylarıyla karşılaşılmaktadır. 
Bazı defalar, yüksek fiyatlı ilaçların hastalarımıza verilmediği, bunun yerine hiç alakasız 

ilaçların yazıldığı ve bu münasebetle hastalarımızı kaybettiğimize şahit olmaktayız. 
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1992 ve 1993 yıllarında yaptığımız ulusalsağlık kongreleriyle problemlere çözüm getirile
ceği vaat edilmişti... Sağlık personelinin çalışma koşullan hafifletilecekti, maddî sorunlar gi
derilecek ve mesleğe saygınlık kazandırılacaktı... 

Değerli milletvekilleri, bugüne kadar uygulanan sağlık politikalarıyla, bu saydıklarımızın 
tamamen tersi olmadı mı? 1 

Yeşil Kart uygulaması bir hayal ve ucube değil mi?! 
Sağlık personeli ve hekimler, çaresizlikler içerisinde haykırmıyorlar mı?! 
Hastanelerimizin mezbeleden farkı var mı?! 
Hastaneye yolu düşen zavallı vatandaşlar, itile kakıla kuyruklarda sürünüyor, çok zor şart

larda dertlerine çare aramıyorlar mı?! 
Yeşil karttan yararlanmak isteyen vatandaşlar beş altı yere başvurmak suretiyle yine çare

sizlik içerisinde kıvranmıyorlar mı?! 
Yeşil kartınız bir uydurmaca ve aldatmaca değil mi?! Bu uygulamanızdan vazgeçip daha 

ciddî bir uygulama getirmek daha realist bir yol olmayacak mı?! 
' (Mikrofon otomatik, cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — devam edecek misiniz efendim? 
TEMEL GÜNDOĞDU (Devamla)— Bir iki dakika daha müsaade ederseniz... 
BAŞKAN — Buyurun, tamamlayın efendim. • 
TEMEL GÜNDOĞDU (Devamla) — Değerli millevtekilleri, bu nezih toplumu, böyle, uy

durmaca, hayalî yeşil kartlarla daha fazla aldatmamanızı tavsiye ediyoruz. 
Muhterem milletvekilleri, 3 - 9 Kasım tarihlerini, Türkiye'de 'kronik böbrek hastaları günü" 

olarak, Sağlık Bakanlığına müracaat etmek suretiyle, bundan dört sene önce, sembolik bir gün 
olarak ilan ettik. 

Bendeniz, Kronik Böbrek Hastaları Derneğinin Genel Başkanlığını yapıyorum. 3-9 Ka
sım tarihlerinde, bu hastalara, Türkiye'de, organ bağışını yaygınlaştırmak, bu hastaların der
dine çare bulmak ve toplumu bu konuda eğitmek amacıyla çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu 
münasebetle, bu hastaların durumlarından da bir dakika süreyle bahsetmek suretiyle sözlerimi 
tamamlayacağım. 

Kronik böbrek hastalığı, çok zor, çok pahalı şartlar altında tedavi edilmek zorunda olan 
bir hastalık. Hastalığın, organ nakli olmadan ve olduktan önceki bir safhası var. Organ nalcli 
olmadan önceki safhası, kronik böbrek makinesine bağlanmak suretiyle insanların hayatlarını 
sürdürme safhasıdır ki, çok zor ve çok pahalı bir sistem ve uygulamadır. 

Sosyal Güvencesi olmayan vatandaşlar ise, hiçbir şekilde dertlerine çare bulamamakta, 
dolayısıyla sokaklarda, tırabzanların üstünde ve tedaviye giderken taksilerde hayatlarını kay
betmektedirler. O münasebetle, hastalığın kesin çözüm yolu organ nakliyle mümkündür. Qr-
gan nakli olan insan kesin tedavisine kavuşur. Bendeniz de organ nakli olmak suretiyle şu an
da sizlere hitap etmek durumunda olan bir milletvekili arkadaşınızım. O münasebetle, muhte
rem milletvekili arkadaşlarımı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. 

Parlamentoda, ileriki günlerde, bir organ bağış kampanyası açmak istiyoruz. O nedenle 
milletvekili arkadaşlarımı da, bu organ bağış kampanyasına ilgili olmaya, duyarlı olmaya ve 
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bizlere yardımcı olmaya davet ediyor ve şu sloganla sözlerimi bitiriyorum : "Bağışlanan or
gan, filizlenen candır." 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN ~ Teşekkür ederim. 
Gündem dışı konuşmaya, Hükümet adına cevap vermek üzere, Sağlık Bakanı Rifat Ser-

daroğlu. 
Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI RİFAT SERDAROĞLU (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekili 

arkadaşlarım: İstanbul Milletvekilimiz Sayın Temel Gündoğdu'nun Türkiye'nin sağlık sorun
larıyla ilgili görüşlerine cevap arz etmek üzere huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Benden önceki Sağlık Bakanımız Sayın Aktuna zamanında hazırlanan sağlık reformu ya
sa tasarıları, Yüce Meclise sunulma aşamasına gelmiştir. Bunlar tabiî -Sayın Gündoğdu'nun 
dediği gibi- mega projelerdir ve gerçekten, Türkiye'deki sağlık sistemini baştan aşağıya değişti
rebilecek ciddiyette ve önemde yasa tasarılarıdır. 

Biz, 5 Temmuz da güvenoyu alıp göreve başladıktan sonra bu olayı geniş çapta tartışmaya 
dçtık ve meslek örgütleriyle, üniversitelerle, hazırlanan bu sağlık yasa tasarılarını enine boyu
na tartıştık; son olarak da, tıp fakültesi dekanlarıyla ve Yüksek Sağlık Şûrası üyeleriyle müşte-
rek tartıştık. Şimdi, TBMM Sağlık Komisyonundaki arkadaşlarım, hem bu yasa tasarılarını 
inceliyorlar -kendilerine huzurlarınızda teşekkür ederim- hem de ülkemizin her tarafına dağı
larak, sağlıksorunlannı yerinde görüp, bize ışık tutacak bir çalışma içerisindeler. Umuyorum 
ki, en kısa zamanda, bir aylık bir zaman içerisinde bu tasarıları Yüce Meclisin huzuruna getir
me imkânına kavuşacağız. Bu, orada da enine boyuna tartışmamız gereken bir olaydır. 

Bunun içinde, tabiî, hastanelerin özelleştirilmesinden tutun, hastanelerin birer sağlık iş
letmesi haline dönüştürülmesine kadar her türlü çalışmamız var; fakat, Sayın Gündoğdu'ya 
da bilgi olarak şunu arz etmek istiyorum : Türkiye'de 3 hastanemizi sağlık işletmeleri haline 
döndürme çalışmalarımızı tamamlama noktasındayız; Bakanlar Kurulu karan gerekiyor, bu
nun için Maliye Bakanlığının görüşünü bekliyoruz. İstanbul'da 2 hastaneyi, Ankara'da da Yüksek 
İhtisas Hastanesini sağlık işletmeleri haline dönüştürüyoruz. Bunun özü: içinde çalışan arka
daşlara, yani doktorlara ve yardımcı personele -onlar tarafından oluşturulacak bir yönetim 
kuruluna- hastanenin yönetimini devretmektir. 

Getirdiğimiz bir başka yenilik de, Hastanenin tıp hizmetlerinin dışındaki alımlarının, ya
tırımlarının profesyonel idareciler tarafından yapılmasıdır. 

Genel sağlık sigortası da -Sayın Gündoğdu'nun dediği gibi- bu reform yasa tasarıları içe
risindedir, bunun da hazırlıkları tamamlanma noktasındadır. 

Sağlık personelimizin özlük haklarında sıkıntı olduğu doğrudur. Bu konuda da 3 yasa ta
sarımız, Bakanlar Kurulunda imzaya açılmış ve bitirilme aşamasındadır. Tahmin ediyorum ki, 
önümüzdeki hafta Yüce Meclise bu da sunulacaktır. 

Daha önce de arz ettiğim gibi, kanun hükmündeki kararnameyle -Yüce Meclisten aldığı
mız Yetki Kanunu gereği- sağlık çalışanlarının özlük haklarını yaklaşık yüzde 100 oranında 
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art ı rmayı düşünmüş tük ; fakat, Anayasa Mahkememizin , Yetki K a n u n u n u iptal etmesi sebe
biyle, b u n u da Yüce Meclisin huzuruna arz etme çalışmalarımız b i tme aşamasına gelmiştir. 
özel l ikle T ü r k Tabipler Birliği ve diğer meslek örgütleriyle diyalog içerisinde, karşılıklı bir uz
laşma or tamında , "ülkenin , devletin imkânları nedir? Size ne verebiliriz? Hang i şart larda, dok
torlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın onu runu d a h a d a yüceltebiliriz, ekonomik refah seviye
lerini daha da yüksel tebi l i r iz? ' ' diye, aşağı yukarı yüzde 90 o ran ında karşılıklı anlaşmayla ha
zırlanmıştır ve o d a Yüce Meclisin huzuruna gelecektir. i • '• • , 

. . . ' • . \ • ; • ' • * • ' • • 

Sayın Gündoğdu,hastanelerde rehin kalma olaylarına ve yeşil kart olayına değindiler ve 
bunu, hayalî ve ucube olarak değerlendirdiler. 

Görüşüne saygı duyuyorum: ama, tabiî, katılmıyorum. 3 milyon civarında vatandaşımıza 
yeşil kart verdik. Kendileri de çok iyi bilecekler ki, bu yeşil kartı alan vatandaşlanrhız, bugün 
açık kalp ameliyatı dahi olabilmektedirler ve bir tek kuruş ücret ödememektedirler. Hastane
lerde rehin kalma olayı, eski iktidar zamanından kalma bir olaydır; tahmin ediyorum onu ha
tırlıyorsunuz; şimdi öyle bir şey yok... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Eğer sevk zincirini yapamazsanız, hiçbir yerde 
geçerli değildir. Sevk zinciri de 224 sayılı Yasada vardır. 

SAĞLIK BAKANI RİFAT SERDAROĞLU (Devamla) — Sevk zinciri konusu da dahil 
olmak üzere hepsi huzurlarınıza gelecek; Allah ömür verirse, bir ay içerisinde görüşeceğiz... 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) — Sizin ilçe başkanınızın babası bile hastanede rehin kaldı! 
SAĞLIK BAKANI RİFAT SERDAROĞLU (Devamla) — Keşke haber verseydiniz; biz de 

onu bırakan... ' 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) — Sizi bulamadık. 
SAĞLIK BAKANI RİFAT SERDAROĞLU (Devamla) — 3 - 9 kasım arası, kronik böb

rek hastalıkları haftasıdır. Sağ olsunlar, kendileri dernek olarak da Bakanlğımızı ziyaret etti
ler. O zaman kendilerine de arz etmiştim; bu diyaliz makinelerini, Bakanlığın bütçe imkânları 
oranında, Türkiye'nin her tarafına yaymaya çalışıyoruz. En son 300 adetlik bir makine alımı
mız var. Bu gerçekleştikten sonra, onları da Türkiye'nin her tarafına yayacağız. 

Ayrıca, kendilerinin de bir emirleri olmuştu Hekimevinde, Ankara'ya geleck bu hastaları
mız için yer hazırdır ve ücretsiz olarak kalabilecekler. 

Ben de, kendilerine, organ bağışı konusunda katılıyorum. Bütün milletvekili arkadaşları
mın da, bu konuda, bizlere, toplumu yönlendiren insanlar olarak yardımcı olmalarını rica 
ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP, SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
3. — Muş Milletvekili M. Emin Sever'in, 6 Kasım 1993'te Muş'ta meydana gelen olaylara 

ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Üçüncü sıradaki gündem dışı sözü, 6 Kasım 1993'te Muş'ta meydana gelen 

olaylarla ilgili olarak, Sayın Mehmet Emin Sever'e veriyorum. 
Buyurun Sayın Sever. 

. M. EMİN SEVER (Muş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri: 6 Kasım 1993 Cumartesi 
sabahı, Muş'ta gözetim altındayken, Muş-Varto karayolu üzerindeki Murat Köprüsü civarında 

— 226 — 



T.B.M.M. B : 27 11.11.1993 0 : 1 

kurşunlanarak katledilen 4 kişi ve benzeri olaylar hakkında sizlere bilgi sunmak üzere söz al
mış bulunuyorum. Bu nedenle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Olayda katledilmiş olarak bulunan şahıslar: Şeyh Mehmet Emin Bingöl; 62 yaşında, din 
âlimi: Muş İli Haziyan Köyünden. Yakup Tetik: Muş İli Kızılağaç İlçesi Ulukaya Köyünden; 
muhtar. Mahmut Acar; Muş İli Merkez İlçe Yamaç Köyünden. Alican öner; Muş İli Merkez 
İlçe Eralan Köyüne kayıtlı. > 

Olayın meydana geliş şekli : Şeyh Mehmet Emin Bingöl, olay gününden onüç gün önce, 
kendi köyünden bazı köylülerle birlikte helikoptere bindirilerek, Muş İlindeki alaya gözetime 
alınmak üzere götürülmüştü. Kendisi, yaşlı, din âlimi, sevilen, sayılan bir kişi olduğu için, gözetim 
sırasında, hem akrabaları hem de oradaki etkili insanlar tarafından, sık sık, vali, savcı, jan
darma komutanı ve emniyet yetkilileri ziyaret edilmiş; haklarında bilgi sahibi olmak, işkence 
yapılmaması ve bir an önce bırakılmaları hususunda ricada bulunulmuştur. Bu ricacılar ara
sında, Demokrak Parti Muş eski Milletvekili Gıyasettin Emre, Doğru Yol Partisi Muş Belediye 
Başkanı Necati Kalsın ve Muş Baro Başkanı Avukat Sait Sever de mevcuttur. 

Muş'taki devlet yetkilileri, hem bu gidenlere hem de akrabalarına, Şeyh Mehmet Emin'in 
kendi birimlerinde olmadığını, Kayseri ve Bolu'dan gelen komandoların bulunduğu alayda göz
etimde olduğunu, merak etmemeleri, bir an önce bırakılmasını ve işkence edilmemesini temin 
edeceklerini, defalarca, dahası, öldürülmeden önceki günde bile söylemişlerdir. 

Bu arada, Öldürülme gecesine kadar gözetimde olup da salıverilenler, Şeyh Mehmet Emin'in 
gözetimde olduğunu ve kendisini gördüklerini, bu şahsın yakınlarına söylemişlerdir. Bu olaya 
Muş'ta herkes tanıktır. 

Oysaki, ertesi gün, yani 6 Kasım 1993 Cumartesi sabahı, yukarıda isimlerini arz ettiğim 
4 kişinin cesedi, Murat Köprüsü civarında bulunmuştur. 

Muş Valisini telefonla aradım, olayla ilgili bilgisine başvurdum. Genelkurmay'dan gelen 
paşa ile görüştüğünü: paşanın, bunları üç gün önce salıverdiklerini, dışarıda örgüt içi hesap
laşma sonucu öldürüldüklerini bildirdiğini ifade etmiştir. 

Acaba, salıverme, gizli, geceyarısı ve arka kapıdan mı yapılıyor?!.. Üstelik, bu kadar kişi
nin rica etmiş olmalarına rağmen!.. 

Tabiî ki olay, ifade edildiği gibi meydana gelmemiştir. Ya nasıl olmuştur? Bu olay, 27 Ma
yıs 1992'deki olayın bir benzeridir. 

Sayın milletvekilleri, hatırlayacaksınız, Aktüel Mecmuası "Muş'ta Gözetim Altında Kat
liam, MİT Beş Kişiyi Kurşuna Dizdi" başlığı altında olayı vermiş ve bu haber, diğer basın or
ganlarında da geniş yankı yapmıştı. O hadisede de, istihbaratçı olduklarını söyleyen 7 kişi, 3'ü 
PKK'Iı 5 kişiyi, "ifadelerini biz alacağız" diyerek götürmüşler ve aynı gece, bu 5 kişi, yine 
Murat Köprüsü civarında elleri arkalarından bağlı bir vaziyette ve enselerinden kurşunlanmış 
olarak bulunmuşlardı. 

Sayın milletvekilleri.bu köprü civarı, âdeta, Muş'ta gözetim altındaki insanların kurşuna 
dizildikleri bir yer, yani, Muş'ta öldürülmelerine karar verilenlerin infaz yeri ve âdeta, Muş'un 
insan mezbahası olmuştur. 

Görüyorsunuz ki, her iki olayda da cinayetlerin oluş şekli ortadadır. Yalnız, bu cinayetler
de dikkati çeken bir husus var : Bu olayları gerçekleştirenler, öyle anlaşılıyor ki, toplumu kor
kutmak, gözdağı vermek ve panik yaratmak için, olayları gizlemeye gerek görmeyecek kadar 
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pervasızca hareket etmişlerdir; hatta, olayın kontrgerilla tarafından yapıldığının bilinmesinde 
âdeta özel bir gayret sarf etmişlerdir ve bununla da topluma şu mesajı vermek istemektedir
ler : "Biz, istediğimiz kimseleri, istediğimiz yerde ve istediğimiz şekilde öldürürüz. Bunun için 
kimseye hesap vermek mecburiyetinde de değiliz. Hiç kimsenin de bizi engellemeye ve cezalan
dırmaya güçleri yetmez." 

Bu güçlerin bu pervasızlığını sadece bu olaylarda değil, bir süre önce Muş'ta Altınova Bel
desinde 9 kişinin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Son cümlelerinizi alayım. 
Buyurun. 
M. EMÎN SEVER (Devamla) — Altınova Beldesinde 9 kişinin yakılarak katledilmesi, da

ha sonra Zengök'te 5 kişinin yakılması, Eralan Köyünde 5 yaşlı kişinin öldürülmesi olayların
da ve Muş tli Merkez ilçe köylerinden yirmiden fazlasında evlerin eşyaları ile yakılması, boşal
tılması ve bu kış arifesinde, bu insanların evsiz, yurtsuz, çıplak, aç ve açıkta bırakılmasında 
da görmekteyiz. 

Bu örgütün varlığı ve faaliyetleri ortaya çıkarılmadığı sürece, bu ülkeyi halkın oylarıyla 
seçilmiş sivil iktidarların yönettiğini söyleyemeyiz. Şüphesiz ki, bu örgüt var olduğu sürece, 
demokratikleşme paketi gerçekleşemez, bu ülkeyi de sivil iktidarlar yönetemez. 

Sayın millevtekiİleri, doğu ve güneydoğuda kontrgerilla damgalı bu olaylar olurken: yani, 
insanlar, faili belli, isimleri gizli cinayetlere kurban giderken: köyler yakılıp yıkılırken; bölge 
boşaltılırken; infazların boyutu, milletvekili ve din âlimi bir zatı da kapsamına alırken: 70 ya
şındaki bir insana, insan dışkısı yedirilmesi ve işkenceler, Türkiye'nin ve dünyanın gündemini 
işgal ederken: yani kısaca, Kürt dramı tüm şiddetiyle yaşanırken, Koalisyon Hükümetinin olaylara 
karşı tavrı nedir? 

BAŞKAN — Sayın Sever, son cümlenizi alayım efendim: aksi halde konuşmanızı kesece
ğim, vakit çok geçti. 

M. EMİN SEVER (Devamla) — SHP'nin içinden verilen kontrgerilla ile ilgili önergenin, 
"Koalisyon ortağımız rahatsız olur" denilerek, SHP Grubunun Hükümette kalıp kalmama nok
tasına dayatılarak, Gruptan geçmesine engel olunmaktadır. 

Hükümetin ortakları, 16 Kasım 1991'de, ülkemizin geçmişten gelen sorunlarını aşarak, de
mokratik hukuk devleti içinde huzur, güven ve barışı sağlamak için ilke ve önerilerini kamu 
oyuna saygıyla ilettiklerini duyurmuşlardır. Zamanım olmadığı için bu duyuruyu size anlata
mayacağım. , 

Sayın milletvekilleri, etraftaki bir sürü ülke ile ilişkileri pek iyi olmayan, içeride de Kürt 
halkı ile barışık olmayan böyle bir Hükümet, bölgenin güçlü ve istikrarlı bir ülkesini yaratabi
lir mi? hele, bu Meclis, bunlar için yoksa, ne gün için vardır? 

Saygılarımı sunarım. (DEP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, bu gündem dışı konuşmaya, Sayın İçişleri Bakanı, şu anda Plan ve 

Bütçe Komisyonunda bütçe görüşmelerinde olduğu için cevap veremediklerini bize ilettiler. Sa
nıyorum ki, bir başka fırsatta, zabıtları tetkik ederek, bu konuşmaya cevap vereceklerdir. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. -» Tekirdağ Milletvekili Muhtar Mahramlı'nın, İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı'-

nın yaptığı gündem dışı konuşmada ileri sürdüğü hususların, Anayasanın amir hükmü muva
cehesinde mümkün olamayacağına ilişkin önergesi (4/225) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şu anda Başkanlığa ulaşan bir müracaat var. Birinci 
gündem dışı konuşmayı yapan Sayın Hasan Mezarcı'nın konuşmasına da bir cevap verilmedi 
hükümet kanadından. Bu ana kadar beldedim, belki gündem dışı konuşmaların sonuna kadar 
bir cevap verilebilir diye; çünkü, bir noktasına cevap verilmez ise, şu anda riyaset eden Başkan-
vekiliniz olarak ben cevap verme durumunda kalacaktım; ama, benden önce Sayın Muhtar Mah-
ramlt -Tekirdağ Milletvekilimiz aynı hassasiyeti göstermiş ve zabıtlara geçmesi açısından bana 
bu müracaatı yapmışlardır. Katıldığımı beyan ederek, bu müracaatı zabıtlara geçiriyorum : 

''Gündem dışı birinci konuşmayı yapan Sayın Hasan Mezarcı, konuşmasının bir bölü
münde, Türkiye Cumhuriyetinin dilinin Türkçe olduğunu: ancak, kimlik tanınmasını ifade eder
ken, isim belirtmeden veya isim koymadan, Anayasamızın 3 üncü maddesindeki "Dili Tükrçedir" 
hükmünün kaldırılabileceğini ve genel bir dil serbestliğinin getirilebileceğini beyan ve teklif edici 
bir konuşma yapmıştır. Oysaki, Anayasamızın 4 üncü maddesi de, resmî dilin Türkçe olduğu
nu içeren 3 üncü maddenin değiştirilmeyeceğim ve değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği
ni amir bulunmaktadır. 

Tutanaklara geçmesi bakımından, bu hususun Genel Kurula hatırlatılması hususunu de
laletlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Muhtar Mahramlı 

Tekirdağ 

Aynen katıldığımı ifadeyle, zabıtlara geçiriyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
Teşekker ederim. 
Gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
BAHATTtN ELÇt (Bayburt) —• Resmî dilin Türkçe olduğuna ilişkin değişiklik teklifini 

söylemedi efendim. 
BAŞKAN —- Efendim, arkadaşımızın konuşması var; arkadaşımızın konuşmasına bir ce

vap yerilmedi ve bir milletvekilimizin itirazı var. Eğer, başka bir ifade tarzı varsa, zabıtları ge
tirtir bakar, tekrar düzeltme yaparız. 

BAHATTtN ELÇt (Bayburt) — Yanlış anlaşılma var. 
BAŞKAN — Sanmıyorum; ben de aynı tespiti yaptım çünkü. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Konuşmanın bütünü yanlış anlaşılmış. 
BAŞKAN — Efendim, yorum farkı varsa, o benim konum değil. Ben burada, yapılan ko

nuşmayı takiple ve yanlışları düzeltmekle yükümlüyüm. Onun için, tekraren ifade ediyorum : 
Sayın Muhtar Mahramlı'nın bu itirazını, aynen katıldığımı ifadeyle, zabıtlara geçirdim. 

Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
Gündeme geçiyoruz. 
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2. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi Başkanının resmî davetine icabet edecek Par
lamento heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1173) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğının bir tezkerisi vardır: okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını temsilen bir Başkanvekilimizin başkanlığındaki 

bir Parlamento Heyetimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanının 
resmî davetine icabet etmesi hususu, Genel Kurulun 2 Kasım 1993 tarihli 22 nci Birleşiminde 
karalaştırılmıştır. ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi uyarınca, siyasî parti gruplarınca gösterilen adayların isimleri, Genel ku
rulun bilgisine sunulur. 

Vefa Tanır 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

Mustafa Kalemli : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili 
ismail Köse : Erzurum 
Şaban Bayrak ' : Kayseri 
Coşkun Gökalp : Kırşehir 
V. Sinan Yerlikaya : Tunceli 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Ankara Milletvekili Mustafa T\naz Titiz'in, (6/539) numaralı sözlü sorusunu ge
ri aldığına ilişkin önergesi (4/219) 

BAŞKAN — Bazı sözlü soru önergelerinin geri alınmasına dair önergeler vardır: 
okutuyorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğma 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 104 üncü sırasında yer alan (6/539) esâs numa

ralı sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

, M. Tınaz Titiz 
Ankara 

BAŞKAN — Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
4. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, (6/660) numaralı sözlü sorusunu geri aldığı

na ilişkin önergesi (4/220) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 236 ncı sırasında yer alan (6/660) esas numaralı 

sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
-Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Fethi Akkoç 
Bursa 

BAŞKAN — Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
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5. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'th, (6/845) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/221) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 307 nci sırasında yer alan (6/845) esas numaralı sözlü 
soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

BAŞKAN —• Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

6. — İçişleri Komisyonu Başkanlığının, 312 ve 352 sıra sayılı kanun tasarılarının Korniş-' 
yona geri verilmesine ilişkin tezkeresi (3/1175) 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonu Başkanlığının, içtüzüğün 45 inci maddesine göre veril
miş bir tezkeresi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yedi tide Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun tasarısı ve İçişleri Komisyo
nu Raporu (1/420) (S. Sayısı: 312) ile Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu (1/544) (S. Sayısı : 352) Ra
porunun, İçtüzüğümüzün 45 inci maddesi uyarınca Komisyonumuza iade edilmesi, Komisyo
numuzca uygun görülmüştür. 

Saygılarımla. 

Ahmet Sezai Özbek 
Komisyon Başkanı 

Kırklareli 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. — Almanya Federal Cumhuriyeti Bavyera Eyalet Meclis Başkanının davetine, TBMM 
Başkanvekili Mustafa Kalemli'nin Başkanlığında 7 kişiden oluşan Parlamento Heyetiyle ica
bet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1174) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Almanya Federal Cumhuriyeti Bavyera Eyalet Meclis Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanvekili Mustafa Kalemli Başkanlığında bir parlamenter heyetimizi ülkesine davet etmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca 7 kişiden oluşan parlamenter heyetin anılan ziyarete icabet 
etmesi Genel Kurulun onayına sunulur. 

Vefa Tanır 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 
. . . ı 

BAŞKAN — Bu tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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BAŞKAN — Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" 
kısmına geçiyoruz. 

önceki birleşimde alınan karar gereğince, yarım kalan işlerden önce, 3859 sayılı 1993 Malî 
Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısının görüşmelerine başlayacağız. Ancak, Anayasa gereği, gündemde bulunan kanun hük
münde kararnameler için komisyon yetkililerinin burada bulunup bulunmadığını arayacağım. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER v 

h — Hazine ve dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sa
yılı Hazineve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hiz
metlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 3Q3 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayı
sı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) 

BAŞKAN — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname... 

Komisyon?.. Yok. 
Kararnamenin görüşülmesi ertelenmiştir. 
2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kurutuş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük

münde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 

BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. 

Komisyon?.. Yok. 
Kararnamenin görüşülmesi ertejenmiştir. 
3. — 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 — Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname... 

Komisyon?.. Yok. 
Kararnamenin görüşülmesi 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 komisyoynu 
Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) 

BAŞKAN — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname... 

— 232 — 



T.B.M.M. B : 27 11 . 11 . 1993 O : 1 

Komisyon?.. Yok. 
Kararnamenin görüşülmesi 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, tmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 
1/181, i/52,1/62) (S. Sayısı : 116) 

BAŞKAN — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve görevleri.-Hakkında 355 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname... 

Komisyon?.. Yok. 
Kararnamenin görüşülmesi ertelenmiştir. 
6. — 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 — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname... 
Komisyon?.. Yok. 
Kararnamenin görüşülmesi ertelenmiştir. 
7. — 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 — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname... 

Komisyon?.. Yok. 
Kararnamenin görüşülmesi ertelenmiştir. 
8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

nin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi 
Kanununun bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayırdırlık, 
tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166,1/505) (S. Sayısı: 322) 

BAŞKAN — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname... 

Komisyon?.. Yok. 
kararnamenin görüşülmesi ertelenmiştir. 
9. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve keyfi işlem

leriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Mad
delerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hakkında Anayasanın 100 üncü 
Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruştur
ması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 

BAŞKAN — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlar ve 53 Arkadaşının, Haksız ve Keyfî 
İşlemleriyle Devleti Zarara uğrattığı İddiasıyla ilgili Komisyon Raporu. 

Komisyon?., Yok. 
Raporun görüşülmesi ertelenmiştir. 
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10. — 3859 Sayılı 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cetvellerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sa
yısı: 360) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 154 üncü sırasındaki, 3859 Sayılı 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununa 
Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cetvellerde Değişiklik lâpılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyoyn ve Hükümet lütfen yerlerini alsınlar. 
Muhterem milletvekilleri, komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza suna

cağım : Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon raporunun 
okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelere geçiyoruz, 
Tasarının tümü üzerinde, ANAP Grubu adına Sayın Işın Çelebi, SHP Grubu adına Sayın 

Namı Çağan, DYP Grubu adına Sayın Alâettin Kurt, RP Grubu adına Sayın AbdüIIatif Şener, 
CHP Grubu adına Sayın Haydar Oymak söz istemişlerdir. 

Sayın Bakan, konuşma hakkınızı, başta bir açıklama şeklinde mi kullanakcasınız? 
MALÎYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI İSMET ATTİLA (Afyon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1993 

Malî Yılı Bütçe Kanununda öngörülen başlangıç ödeneklerine 85 trilyon lira eklenmesiyle ilgili 
olarak hazırlanan Ek ödenek Kanun Tasarı, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilerek hu
zurunuza getirilmiş bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere, ödenek, yasama organının yürütme organına vermiş olduğu harcama yet
kisidir. Diğer bir ifadeyle, ödenek, harcanabilecek miktarın sınırını ifade etmektedir. Gelir mevcut 
olsa bile, bu gelirin harcanmasına yetki veren ödenekler mevcut olmadığı sürece, harcama yap
mak mümkün olamaz. 

Bütçeler de birer tahmindir ve yıl içinde gider ve'gelir kalemlerindeki gelişmeler karşısın
da, zaman zaman, ilave ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. Nitekim, 1982-1991 döneminde ilave 
ödenek ihtiyaçlarını karşılamak üzere 5 adet ek ödenek kanunu çıkarılmaş bulunmaktadır. Biz 
de, bu yıl yapılan düzenlemeler ve ortaya çıkan bazı ihtiyaçlar sebebiyle, ortaya çıkan malî yü
kü karşılamak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyoruz. 

Ek ödenek ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'i iki harcama kalemine ait bulunmaktadır. Bun
lar, personel giderleriyle faiz giderleridir. 

1993 Yılı Bütçe Kanununda personel giderleri için 145 trilyon lira ödenek öngörülmüştür; 
ancak, toplu iş sözleşmeleri ve yılın ikinci yarısında kamu kesiminde çalışan personelin aylık 
ve ücretlerinde yapılan artışlar neticesinde, bu ödeneklerin yeterli olmadığı sonucuna varılmış-
ür. Gerçekleştirilen bu iyileştirme ve düzenlemelerin getirdiği artışları karşılamak üzere, 22 trilyon 
liralık ilave personel ödeneğine ihtiyaç bulunmaktadır. 

(1) 360 S. Sayılı Basmayazi tutanağa eklidir. 
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ödenek ihtiyacımızın diğer önemli kalemi ise faiz giderleridir. Mevcut ekonomik gelişme
ler, bütçede iç ve dış faiz giderlerine ilişkin ödeneklerin ihtiyacı karşılayamaz hale gelmesine 
sebep olmuştur. Ödenek talebimizin 44 trilyon 400 milyar lirası, devletin taahhüdü olan borç 
faiz ödemelerine ait bulunmaktadır. Maaş*ve ücretlerde yapılan düzenlemeler, Emekli Sandığı 
ve kamu iktisadî teşebbüsleriyle yatırım işçiliği için ayrılan ödeneklerin de yetersiz hale gelme
sine sebep olmuştur. Ek ödenek ihtiyacımızın kalan kısmının büyük bir kısmı da bu ihtiyaçla
rımızı karşılamak için talep edilmektedir. 

Diğer taraftan, bütçe gelirlerimizdeki, özellikle vergi gelirlerimizdeki gelişmeler fevkalade 
olumludur. Eylül ayı sonu itibariyle vergi gelirlerimiz 175 trilyon liraya ulaşmış olup, bir önce
ki yıla göre yüzde 85'in üzerinde artış göstermektedir. Vergi gelirlerimizdeki bu olumlu geliş
melerin yıl sonuna kadar artarak devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bu gelişmeler çerçevesin
de, ek ödenek ihtiyacımızın 21 trilyon 600 milyar lirasını vergi gelirleri, 400 milyar lirasını vergi 
dışı normal gelirlerdeki artışlarla karşılacağız. Harcama ve gelirler arasındaki 63 trilyon liralık 
fark ise, borçlanma hâsılatıyla karşılanacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ek ödenek talebimiz, açıklamaya çalıştığım üzere, per
sonel giderleri ve faiz giderleri gibi son derece zarurî ve vazgeçemeyeceğimiz harcamalara ait 
bulunmaktadır. 

Tasan hazırlanırken son derece titiz davranılmış ve gereksiz ödenek taleplerine yer veril
memiştir. Bu çerçevede hazırlanarak huzurlarınıza getirilmiş bulunan tasarının Yüce Heyeti
nizce de tasvip edileceği inancıyla tasarının memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
hepinizi saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

ANAP Grubu adına Sayın Işın Çelebi, buyurun. j 

ANAP GRUBU ADINA IŞIN ÇELEBİ (izmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım: 
bugünkü ek bütçe görüşmeleri nedeniyle, Türkiye'deki mevcut durumun neni iç güvenlik hem 
dış politika, hem ekonomik konularda sorumluluk içinde ve ciddiyetle tartışmamızı gerekli kıldığı 
bir dönemi yaşıyoruz. j 

Bu ek bütçede, ben sadece ekonomik göstergelerden hareketle, Türkiye'nin nasıl bir dö
nemden geçtiğini ve ek bütçeyle ilgili rakamları ve genel ekonomik göstergelerdeki rakamları 
eğip bükmeden görüşünüze sunarak, tarihî bir görevi yerine getirmeye çalışacağım. 

Mart İ992 yılında da buna benzer bir konuşmayı yaptık; ama bizim sözlerimiz ö tutanak
larda kaldı. Ne yazık ki, o tutanaklarda söylediğimiz bir çok şey aynen ortaya çıktı; sonuçlan 
itibariyle dilemezdim, ama ne yazık ki ortaya çıktı. . ! 

Bugün ek bütçe konusunda, talep edilen 85 trilyonluk ek bütçenin 22 trilyon lirasının ver
gi gelirlerinden, 63 trilyon lirasının borçlanmadan temin edilmesi öngörülmektedir. 1993 yılı 
Ağustos ayında iç borçların toplam stoku, yıl itibariyle 250 trilyon olması öngörülmüşken, ne 
yazık ki, ağustos sonu itibariyle, 270 trilyonu geçen bir iç borç stoku ciddî bir problem yarata
cak niteliktedir. 

Değerli arkadaşlarım, bütçe gerçekleşmelerine baktığımız zaman, sadece iç borçlardaki 
birbirini tutmayan rakamların hiçbir değeri olmayabilir; ama bütçe büyüklüğü, 1993 yılında 
açık olarak 53 trilyon öngörmüşken, 122 trilyon olarak 1994 yılı programında gerçekleşmişse, 
önemli bir problemle karşı karşıyayız demektir. 
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Ama ne yazık ki, ben bu Hükümetin böyle değerlere önem verdiği kanaatinde değilim. 
Bu değerlerin, bu rakamların hiç önemli olmadığı inancında bu Hükümet. O yüzden ben, bu 
Hükümete rağmen, doğruları söylemeye gene de devam edeceğim. Elbet bir gün kafalarını du
vara vurunca, akıllan başlarına çok acı da olsa gelecek ve o'zaman bunları daha net konuşacağız. 

Bugünkü ek bütçe harcamalarının, personel harcamalarının ödenek miktarlarının yeter
siz olmasından, faiz oranları doğru hesap edilmediği için bütçenin faiz giderlerinin eksik dü
şünülmüş olmasından, döviz kurları doğru hesap edilmediği için döviz kurlarındaki artışlar-
daki gelişmelerden ve Emekli Sandığının ihtiyaç duyduğu kaynakları gidermek için ortaya kon
duğu belirtilmektedir. Nitekim, personel giderlerine 22 trilyon, borç faizlerine ise 44 trilyon 
ek ödenek talep edilmektedir. Emekli Sandığına istenen ödenek ise 5 trilyondur. 

Bugün, ödemeler dengesi, kamu gelir-gider dengesi vesaire hesaplarını yapmayacağım; ama, 
şunu size çok açıklıkla söyleyeyim, 1991 yılı sonuçlarını, bugünkü Hükümet, 1994 yılı progra
mında hedef olarak -erişilmesi gereken- öngörmüştür. Yani, bizim kötü olarak değerlendirdiği
miz, Türkiye'nin sorun içinde olduğunu belirttiğimiz 1991 yılı sonu hedeflerinde, kamu kesimi 
finansman açığı yüzde 14,5 iken ve "erken seçime gidip bu prablemi düzeltelim" dediğimiz 
dönemden sonra bugünkü Hükümetin 1993 yılında kamu kesimi finansman açığı yüzde 16,3 
olmuş ve 1994 yılı hedefini de yüzde 14,1 olarak öngörmüşten 

Bu Hükümet, 1994 yılında da ek bütçe için önümüze gelecektir. Bugünden, İ994 yılı büt
çe açığı 250 trilyon düzeyinde gözükmektedir. Bugün 22 trilyon sadece vergiden karşılayacağı
nı söyleyen Hükümet, ağustos sonunda 272 trilyonluk iç borç stokunun 300 trilyonu geçeceği
ni şimdiden kabul etmiştir. Ne yapmak gerektiğini de biraz sonra size söyleyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, harcamaların bugün bu denli artış gösteriyor olması, sayın bakan
larımızı hiç ilgilendirmeyebilir (!), harcamaların böyle artması zaten önemli bir konu değil (!), 
Sayın Maliye Bakanını da hiç ilgilendirmeyebilir (!), çünkü, harcamalar, gayri safi millî hâsıla
nın 1990-1991 yılında yüzde 35'i düzeyindeyken, ne yazık ki, bugün iki yılda yüzde 45'i düzeyi
ne çıkmıştır: carî harcamaların gayri safi millî hâsılaya oranı yüzde 15'ten yüzde 20'lere çık
mıştır. Borç faiz ödemelerinin, iki yılda gayri safi millî hâsıla içinde payı yüzde 10'dan yüzde 
15'e çıkmıştır; buna karşılık, yatırımlar da yüzde-ll'den yüzde 9,8'e düşmüştür. 

Bugün 1993 yılında bu istenen ek bütçenin daha büyüğüyle, 1994 yılında karşılaşacağız; 
ama 1994 yılı programına açıp baktığımda, bu bütçe açığının, KİT finansman açığının malî 
idareler açığının, yani toplam kamu açıklarının nasıl dengeleneceğine dair doğru dürüst bir 
tek öneri göremedim. 

Değerli arkadaşlarım, olay çok ciddidir. İç güvenlik problemi nasıl ciddiyse, Türkiye için 
önemli bir darboğazı da oluşturduysa, bugün Türkiye'de iktidar boşluğunun ortaya koyduğu si
yasal krizi yaşıyorsak, ekonomideki alaborayı mart ayından sonra daha ağır bir biçimde üstü
müzde hissedeceğiz. Bakın bunun örneği şudur : Kamu gelir-gider dengesi 1994 yılında resmî 
rakamlara göre 303,7 trilyon olacaktır. Bunun 192 trilyon lirası konsolide bütçeden gelecektir; 
59 trilyonu KİT'lerden, 5,2 trilyonu belediyelerden -ki, bunun 1993 yılında 11 trilyon olacağı 
Öngörülmüştür- 26 trilyonu sosyal güvenlik kurumlarından ve 11 trilyon fonlardan gelecektir. 

Şimdi, böyle bir yapıda, 1993 yılında 53 trilyon bütçe açığı olacağı söylenip de, 122'trilyon 
gibi bir bütçe açığıyla karşılaşırsak, 397 trilyon olan bir bütçe büyüklüğünün 482 trilyona çık
tığını, böyle sessizce kabul edersek, Türkiye'de neler olabileceğini size birazdan anlatacağım. 
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Değerli arkadaşlar, Sosyal Sigortalar Kurumunun iflas ettiğini basından okuyoruz. Emekli 
Sandığına devlet katkısı meselesi, bu ek bütçe içinde de yer almıştır. 

1992 yılı bışında Sosyal Sigortaların prim aflarının ve erken emeklilik meselelerinin, sos
yal güvenlik kurumlarına neler getirdiği bugün ortaya çıkmıştır. 

Hükümet, bugün Türkiye'de ne yazık ki, uygulaması gereken optimum politikaları uygu
lamamaktadır. Hükümet, enflasyon, büyüme ve vergi arasında bir optimum politika, toplu
mun refahını yukarı çekmek için, toplumun refahını artırmak için bir optimum politika uygu
laması gerekirken, kamu açığını sağlıklı kaynaklardan finanse etmesi gerekirken, ne yazık ki, 
para miktarını artırarak veya bu açığı, borçlanarak kapatmayı, finanse etmeyi, bir numaralı 
politikası olarak öngörmektedir. 

Açığın bu şekilde kısa vadede kapatılması, 1992 yılı başında Hükümetin popüleritesini 
artırmıştır; ancak, şu da bir gerçektir ki, ikinci yılın sonunda, Hükümetin uyguladığı iktisat 
politikalarına güven kalmamıştır. Çünkü, iktisat teorisinde de bu konu, çok net, altı çizilerek 
işlenen bir konudur. Bugün Hükümetin kredibilitesi sarsılmıştır; kredibilite ise, doğru ve tu
tarlı bir iktisat politikasının, bugün ve gelecekte etkin bir şekilde yürütülebileceğine olan inan
an tazelenmesiyle ve güçlendirilmesiyle sağlanabilir. Kredibilitenin artırılması, bir iktisat poli
tikasının başarılı olması için şarttır ve kaçınılmazdır. 

Değerli arkadaşlarım, konuya ara verip, bu kredibilite meselesine neden geldim? Kredibi
lite düşüklüğünün üç temel nedeni vardır : Birincisi, teknolojik sınırlamadır. Kredibilite dü
şüklüğünün teknolojik sınırlamasıyla kastettiğim, karar sürecinde kullanılan verilerin ve yön
temlerin yanlış olmasıdır, yetersiz olmasıdır veya hedeflerin gerçekçi olmamasıdır. 

1993 yılı bütçesinin sonuçlarında bütün bunları çok açık ve net biçimde görüyoruz. 
Ayrıca, çok önemli olan bir şey de, ne yazık ki, iktisat teorisi bilgisizliğidir. Bu Hüküme

tin Başbakanının da, bu işle ilgili insanların da, iktisat teorisinden zayıf not aldıklarının tipik 
göstergesi burada açıktır. 

Kredibilite düşüklüğünün ikinci nedeni, politik ve idarî sınırlamadır; yani, yeterli kadro 
olmayışıdır. Bu kadroların da olmadığını, Hükümet içindeki transferlerden çok net biçimde 
görüyoruz. 

Üçüncüsü ve en önemlisi, stratejik sınırlamadır. Kısa dönemdeki çıkarını, polülaritesini 
ön planda tutan hükümetler, uzun dönemdeki doğru politikalardan vazgeçerek, kısa dönemli 
birtakım uygulamalara mahkûnt olmakta ve günü kurtarmaya, popülaritesini artırmaya dö
nük kararlara mahkûm olmaktadır; bu ise, ekonomide dengesizlikleri iyice artırmaktadır. 

Dengesizlikler, öyle laf olsun beri gelsin diye ortaya çıkan, zamanı lafla dolduralım diye 
söylediğimiz şeylerde çok zorluklarla karşılaştığımız, hepimizin üzüldüğü bir noktaya geldiy
se, ekonomideki terör de, bu dengesizliktir. 

Ekonomideki bu terör, dengesizlik, kamu kesimi açığından kaynaklanmaktadır, dış açık
lardan kaynaklanmaktadır. Enflasyonist ekonomiler de, kamu kesimi açığı, dış açığı direkt et
kilemektedir. Nitekim, Merkez Bankasından, Hazinenin kullandığı kısa vadeli avansın, bütün 
operasyoynlara rağmen, 28 Ekim tarihi itibariyle, hâlâ 49.8 trilyon civarında olması düşündü
rücüdür. Bu rakam, 1991 yılı sonu itibariyle 12 trilyon civarındaydı. Yani, Türkiye'de yaklaşık 
30 trilyondan fazla kısa vadeli avans kullanılmıştır, tç borçlar 80 trilyondan, 300 trilyonu geç
miştir. 
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Değerli arkadaşlarım, bu işin şakası yok. 80 trilyondan 300 trilyonu geçmiş demek, 220 
trilyon orada kullanmışsınız -13 trilyon falan birtakım silme operasyonları yapıldı- yaklaşık 
30-35 trilyon kısa vadeli avans kullanmışsınız. Bu, size, kullanılan toplam kaynakların neyin 
karşılığı, hangi açığın bedeli olduğunu gösterecektir. 

Ayrıca, dış borçlar, bu kamu açıklarından dolayı etkilenen hızlı borçlanmanın da kısa va
deli olan kısmının arttığı dış borçlar, 48 milyar dolardan 60 milyar dolara gelmiştir. 

Bütün bu yapıda, Türk Lirasına suni olarak değer kazandırılarak, ihracatın durması ve 
ithalatın patlaması da, döviz kurlarındaki dengesizliği Türkiye'de uzun süre tutabileceğimiz 
bir kanaatin yerleştiğini görüyorum: çok ciddî bir problemle de o noktada da karşı karşıyayız. 

Türkiye'nin 1991 itibariyle dış ticaret açığının da, ocak-ağustos itibariyle 9,3 milyar dolar, 
1993 sonu itibariyle de 14 milyar dolar gibi bir rakama erişeceği söylenmektedir. Cari işlemler 
açığı ise, değerli arkadaşlarım, 5 milyar dolar düzeyine yükselmiştir. 

Şimdi, dövz kurlarındaki dengesizliğin, uzun süre devam etmesi mümkün değildir. Bu ko
nuşmamı, dilerim ki, Sayın Başbakan alıp ciddiyetle okusun. Burada politika yaparak da ko
nuşmuyorum, tamamen iktisat teorisinin temel kurlarından hareket ederek, birtakım gerçekle
şen rakamları bütün çıplaklığıyla gözünüzün önüne seriyorum. 

Konu, son derece ciddi. Yani, terörde, eğer biz geçmişte tedbir alsaydık, bugün bu prob
lemle karşılaşmazdık; ama, ekonomide bütün bu meselelere gözümüzü kapıyoruz; çok daha 
ciddi sorunlarla karşılaşacağız. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye ve toplum, bugün Hükümete ve Parlamentoya güvenin azal
dığı ve kısa dönemli kararların zaman ufku kısalığından dolayı hiçbir hareket gücü kalmayan 
bir parlamento ve hükümetle karşı karşıya kalmıştır. Lütfen bu meselelere duyarlılık gösterelim. 

Burada, sadece para basarak, borçlanarak kamu harcamaları artışını finanse etmekle, KİT 
fiyatlarını düşük tutup, balayı yaşamakla Türkiye yönetilemez. Türkiye, bugün bu yüksek ka
mu açığı, bu finansman açığı ve bu dış açık artarak böyle uzun dönem gidemez. 

Ben inanıyorum ki, bugün 85 trilyonla gelen Hükümet, 1994 yılında 200 trilyonluk ek 
bütçeyle gelebilir ve bunu da hiçbir zaman istemiyoruz. Bugünden tedbir almak gerekiyor. 

Gelin, nasıl biz size güvenlik meselelerinde destek olduysak, size bugün anlattıklarımı, 
bugün yaptığım bu konuşmayı alın, gereğini yerine getirin. Size yardımcı olmaya çalışıyorum, 
yol göstermeye çalışıyorum, doğrusunu söylüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün 1994 bütçesinde, reel ekonomiden koparak, parasal kısa dö
nemli rant toplamaya dönük birtakım uygulamaları geliştiren bir sistem, ticarî bankaların kre
di vadelerinin ortalamalarının da iki aya düşmesine neden olmuştur. 

Arkadaşlar, ekonomideki dengesizliklerden, açıklardan, bugün ekonomi yönetimindeki 
konumun belirsizliğinden, Türkiye'deki ekonomi yönetiminde ve reel ekonominin içinde olan, 
üretim içinde olan insanlar, bir güvensizlik ve bir belirsizlik ortamının olduğunu çok açık ifa
de etmektedirler. Bakın, bunun çok tipik örneği : Türkiye'de yabancı sermaye girişi durmuş
tur; çok önemli bir alarmdır. Ocak-Ağustös döneminde 1992 yılında 530 milyon dolar yabancı 
sermaye girişi varken, bu dönem, 1993 yılında, 371 milyon dolar olmuştur. 1991 yılında yaban
cı sermaye girişi 783 milyon dolarken, bu 1992 yılında 779 milyon dolar olmuştur. Burada bir 
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düşüşten söz etmek mümkün değildir, başabaştır; ama, 1993 yılında, 1992 yılina göre ciddi 
bir düşüş vardır. Geçen yıl ilk sekiz ayda 530 milyon dolar yabancı sermaye girişi varken, bu 
yıl 371 milyon dolara düşmüştür. Acaba, bu yabancı sermaye girişinin durması, Türkiye'deki 
güvensizlik ve belirsizlik ortamından mı beslenmektedir? Türkiye'ye yabancı sermaye girişinin 
azalması, acaba geleceğe güvenin azaldığının mı göstergesidir? 

Türkiye'de antienflasyonist politikaların ve açıkların giderilmesi için, hükümetlerin kre-
dibilitesinin yüksek olması gerekir. Kredibilitesi yüksek olan hükümetler^ uzun vadeli istikrar 
tedbirlerini ve programlarını uygulama gücüne sahiptir ve böyle bir hükümetin Türkiye'de acil 
olarak yönetime gelmesi gerektiğini, bu rakamlardan ve sonuçlardan bir kez daha görüyorum. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
Gruplar adına ikinci sırada, SHP Grubu adına Sayın Nami Çağan bulunmaktadır. 
Buyurun Sayın Çağan. 
SHP GRUBU ADINA NAMt ÇAĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

3859 sayılı 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cetvellerde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini 
sunacağım. Hepinize saygılar sunuyorum; 

Bu tasarı, adı resmen konmamış olmakla birlikte, bir ek bütçe tasarısıdır. 1993 yılının bir 
çeşit ara bilançosu ortaya konmaktadır. Ortaya konulan ara bilanço, ekonominin iyi durumda 
olmadığını gösteriyor. O nedenle de zaten Sayın Başbakan beyaz sayfadan söz etmektedir. Bu 
değerlendirmeye katılıyoruz. Tablo, gerçekten de iyi bir tablo değildir. • 

HALtT DUMANKAYA (İstanbul) — Bunun beyaz sayfayla ilgisi yok. Sayfa beyaz, ama 
tablo kara. O zaman, Demirel'i zor durumda bırakıyorsunuz. 

NAMİ ÇAĞAN (Devamla) — Beyaz sayfayla ilgilidir efendim. Çünkü, yeni bir döneme 
girilecekse, yeni tedbirlerle, ara bilançosunun yapılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 

Bu, bir ek bütçedir gerçekten; bir ek ödenek tasarısı değildir. Çünkü, bütçenin gelir kale
mi de bu tasarıya yansımıştır; (B) cetveliyle ilgili olarak tahmin de eklenmiştir. Aslında, böyle 
bir zorunluluk pek tabiî yok. Hatta, (A) cetveli bakımından bile yok. Çünkü, zorunlu harca
ma kalemleri üzerinde değişiklik var, ek ödenek var. Bu ek ödeneklerle, zaten yapılması zorun
lu olan, zaten yapılacak olan, yasalar ve sözleşmeler gereği yapılacak olan harcama kalemle
rinde artışlar vardır. Böyle bir yasa çıkmasaydı ne olacaktır? O zaman, iki yıl sonra kesinhesap 
yasası görüşülürken, bu tamamlayıcı ödeneğe, tahsisatı mütemmimeye konu olacaktı. 

85 trilyon lira ek ödenek (A) cetveliyle veriliyor, gelir tahminiyle ilgili (B) cetveline ise 22 
trilyon lira ekleniyor. Buna göre de bütçe açığı, başlangıçta öngörülen 53 trilyon liradan 118 
trilyon liraya yükseliyor. Tabiî, ek bütçenin de kendi içinde aç|k vermesi olasılığı vardır. O za
man, bu bütçe açığı rakamı daha da büyüyebilecektir. 

Tasarının gerekçesine ben, Plan ve Bütçe Komisyonunda itiraz etmiştim, burada da bu 
itirazımı yinelemek ihtiyacını duyuyorum. 1993 bütçe ödeneklerinin yetersizliğinin nedeni ola
rak toplu iş sözleşmeleri ve yılın ikinci yarısında yapılan memur maaş katsayısındaki artışlar 
gösteriliyor. 
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Oysaki, bu artışlar, gerçekten enflasyon gerçekleşmesinin altında kalarak yapılmıştı. Bu 
gerekçe, enflasyonun ve enflasyonla mücadelenin gerçek yükünü çeken dar ve sabit gelirlilere 
bir haksızlık oluyor. Yani, gerekçeye o bakımdan itiraz ediyorum. 

Ek bütçenin temel gerekçesi, enflasyon oranının hatalı ve aşırı iyimser tahmin edilmiş ol
masıdır. Kamu gelirlerinin, tahmin edilenin üzerinde gerçekleşmiş olması da, bir yandan vergi 

% I 
idaresinin başarılı idaresine, tahsilatına dayanırken, ondan daha fazla, öngörülen enflasyonun 
15-20 puan üzerinde gerçekleşmesi nedenine dayanmaktadır. 

Böyle bir yasanın çıkarılmasını olumlu karşılıyorum; çünkü, kamu maliyesinde saydamlı- ' 
gı ortaya koymaktadır. Bir ara bilanço niteliği vardır ve-devletin bir ara hesabı görülmektedir 
bu yasayla. Zorunlu da olsa, harcama kalemlerinde artışlar yapılmaktadır. Yasa çıksa da çık
masa da, tabiî ki, kamu gelirlerinin toplanmasına zaten devam edilecektir. / 

Ek bütçe çıkarılmasının, malî disiplinin sağlanması açısından da olumlu bir yönü bulun
maktadır. Ancak, malî disiplinin sağlanması bakımından, bundan iki-üç yıl önce hep fonlar
dan söz edilirdi; bütçe dışı fonların bütçe içine çekilmesinden. Geçen yıl, bütçe dışı fonların 
tutar olarak yüzde 70'inin üzerindeki bir kısmı bütçe içine alınmıştır; ancak, bu alınma, tam 
alınma değildir, yani bu fonların bütçe dışı olma özellikleri devam etmektedir. Çünkü, bu fon
ların yasal dayanakları devam etmektedir, kendi özel denetim düzenleri devam etmektedir, sa
dece biçimsel olarak bütçe içine çekilmiştir. 

Ben, bu Hükümetten, bütçe dışı fonların gerçek anlamda bütçe içine çekilmesi ve bütçe 
dışı fon bırakılmaması, devletin bütün gelir gider hesabının bütçede görülmesini -tabiî olabil
diğince, sadece fonlardan da ibaret değil kamu kesiminin büyüklüğü- diliyorum. 

Bunun dışında, ilk bütçe bize bir şeyi gösteriyor : Türkiye'de kamu kesimi, kanımca kü
çültülecek kadar büyümemiştir. Çünkü, Devlet İstatistik Enstitüsünün yeni seri rakamlarına 
göre, devletin küçültülmesinin sloganlaştırıldiğı 1981 yılında toplam vergi yükü yüzde 17,5'tur, 
1993 yılında yeni seri rakamlara göre toplam vergi yükü yüzde 24,1'e yükselmiştir. 

Bu, vergi yükündeki bir artıştır. Aynı şekilde, kamu harcamaları yükü, yani toplam kamu 
harcamalarının gayri safi millî hâsılaya oranı, 1981 yılında yüzde 23,8'dir, 12 yıl sonra 1993'te 
toplam harcamaların yükü yüzde 23,8'den yüzde 27,7'ye yükselmiştir; yani reel anlamda ka
mu harcamalarında da bir artış meydâna gelmiştir. Devletin küçültülmesinin sloganlaştırıldiğı 
yıllarda böyle bir artış meydana geliyon.. "Toplam büyüklük nedir?" diye bakarsak, 1981'de 
ve 1993'te OECD ülkeleri içinde en küçük devlettir. Tabiî, devletin büyüklüğü küçüklüğü ko
nusunda tek kriter, devlet bütçesinin büyüklüğü değildir; bunun yanı sıra, devletin ekonomi
deki işlevi, devletin fizikî yapısı ve bürokrasisi ve devletin işletmecilik alanındaki faaliyetleri 
de ölçüdür; ama en önemli ölçü, devlet bütçesinin büyüklüğü ölçüsüdür, harcama ölçüsüdür, 
vergi yükü ölçüsüdür. Bu ölçüler çerçevesinde de, devletimiz hâlâ büyüme eğilimi göstermekte
dir: ama, bu büyüme eğilimi açıklı, delikli, biraz salıksız bir büyümedir. Çünkü, büyümenin 
motoru, borçlanma olmuştur. Devlet, borçlanarak harcamalarını artırmaktadır. Bizim diledi
ğimiz biçimdeki büyüme, sosyal devlet ilkesinin geliştirilerek devletin büyümesidir. Büyüme
nin bu yönde olmasını temenni ediyoruz. 

OECD ülkeleri için en küçük devlet konumunda; yani daha da küçülecek hali aslında yok, 
küçülmüyor da zaten. 
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Ben, ek bütçe yasasının toplumumuza yararlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın,Çağan. ; 
Konuşma sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına sayın Alâettin Kurt'ta; buyurun Sayın Kurt. 

(DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, Yüce Parlamento

nun değerli üyeleri; görüşülmekte olan ek ödenek kanun tasarısı -bir adıyla ek bütçe kanun 
tasarısı- ile ilgili olarak Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere huzurunuz
dayım. Bu münasebetle Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, bütçeler, salt rakamlardan ibaret olmayıp devletin her konusunun 
görüşüldüğü dokümanlardır. Bu ifade, burada daha evvel de defalarca söylenmiştir. Bütün bu 
meseleler görüşülürken, globalleşmekten, küresellikten bahsedilen dünyada, Türk ekonomisi
ni dünya ekonomisinden soyutlamak mümkün değildir. O münasebetle, ilk önce, dünyada bu 
son yıllarda neler olup bitiyor, onlara bakmamız lazım. 

Değerli milletvekilleri, devlet, gelir ve harcama politikalarıyla ilgili olarak bütçeyle önem
li kararlar almaktadır. Ayrıca, Türkiye, dünya ekonomisiyle hızla bütünleşme süreci içinde bu
lunması nedeniyle, uluslararası ortamdaki gelişmeler de, Ülke ekonomisini önemli ölçüde etki
lemektedir. Bu nedenle, bütçeyle ilgili daha sağlıklı değerlendirmeler yapılabilmesi, iç ve dış 
ekonomik gelişmelerin yakından izlenmesiyle mümkündür. 

Dünya ekonomisi, 1990'h yıllarda yeniden bir yapılanma içerisine girmiştir. Bir yandan 
teknolojik gelişmelerin sürat kazandırdığı globalleşme sürerken, bir yandan da bölgeselleşme 
olgusu yeni bir hız kazanmıştır. Bilgi ve teknolojik gelişme, büyümenin itici gücü olmaktadır. 
Çağdaş ekonomiler, bilgi ve hizmet üreten ekonomiler durumuna gelmiştir. Bu yeni dönemde, 
ekonomilerin rekabet gücü, verimlilik ve bilgi-yoğun hizmet üretimiyle ölçülür olmuştur. 

Bilgi toplumunun gerektirdiği insanı yetiştirmek için, eğitim, özel bir önem kazanmıştır. 
Ayrıca, uluslararası ticarette bölgesel eğilimlerin güçlendiği gözlenmektedir. Dünya ekonomi
sini yakından incelemeye devam ettiğimizde, şunları da ilave etmek mümkündür : 

1. Sanayileşmiş ülkelerde ekonomik durgunluk yaşanmaktadır. 
2. Bu durgunluk dolayısıyla, dünya ekonomisinin büyüme hızı son yıllarda oldukça dü

şüktür. örneğin; 1990'da. yüzde 2, 1991'de binde 6, 1992'de yüzde 1,8 gibi. 
3. Sanayileşmiş ülkelerde ekonomik durgunluk sürerken, işsizlik artmaktadır. 
4. 1990 yılından itibaren, gelişme sürecindeki ülkelerin ithalat ve ihracat hacimleri, sa

nayileşmiş Ülkelerin ithalat ve ihracat hacimlerinin üzerinde seyretmektedir. 
Dünya ekonomisinin bu görünümü içerisinde ülkemiz ekonomisine şu anlayışla yaklaş

maktayız : Devletin Ekonomik faaliyetlerinin dengeli bir biçimde azaltılması, giderek sübvan
siyon dağıtan yapıdan arındırılması, ekonomide genellikle kuralları belirleyen bir konuma ka
vuşturulması lazımdır diyoruz. • 

Devlet, sosyal devlet olmanın gereği olarak, başta eğitim, sağlık ve çevre olmak üzere, ka
mu hizmetlerinin yürütülmesinde etkin bir yapıya kavuşturulmalıdır. Para ve maliye politika
ları arasında uyum sağlanmalıdır. 
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KİT'lerin, sosyal güvenlik kuruluşlarının ve yerej yönetimlerin bütçeleri sürekli açık ver
mektedir. Bu nedenle, özelleştirme bir ihtiyaçtır. Ayrıca, yapısal değişimin gerçekleştirilmesi 
şarttır. v 

Ekonomide reçetenin doğrusu neyse, o, cesaretle uygulanmalıdır: Bu da, sosyal dayanış
manın gerekleri gözetilerek yapılmalıdır. 

Bütçe açığını azaltmak için hem vergi gelirleri artırılmalı hem de harcamaların hızının ya
vaşlatılmasını içeren programlar uygulanmalıdır. ' ' . • $ . ' . 

Kalkınma, sosyal devlet korunarak sağlanmalıdır. 
Kaynaklar bütçe içerisine alınmalıdır. Teşvik ödemelerinin bütçe kapsamına alınmış ol

ması, bu konuda atılmış önemli bir adımdır. 
Kamu kesimi finansman açığını daraltmak ve malt dengenin sağlanması gereklidir. Bu

nun için de, Türk vergi sisteminin bütünsel bir yaklaşımla ele alınarak, yeniden düzenlenmesi 
gereklidir. 

Turizm sektörü ana planı tamamlanarak, her türlü turizm amaçlı planlama ye projelen
dirme çalışmalarının, doğal, kültürel ve sosyal değerlerimizle bütünleşmesi ele alınmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülke ekonomisine bu tarzdaki yaklaşım, Hükümeti
mizin Programında davardır. Sonuç olarak, programda şu ifadeye de yer verilmiştir : "Yeni
den yapılanma ve reform uygulamaları sonucunda kamu açığı düşürülerek, malî denge sağla
nacak, enflasyon ve faizler düşürülecektir. Bu konunun üzerine cesaretle gideceğiz; başka çare 
yoktur. Bu anlayış ülkemiz idaresine yılların bize verdiği bilgi birikiminin, tecrübenin neticesi
dir. Hastalığı teşhis, doğru teşhis, tedavinin en önemli unsurudur." 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye büyük bir ülkedir. Bu Büyük ülkede insanları 
rahatsız edecek birçok olay olabileceği gibi, insanları mutlu edecek yüzlerce olaydan da bahse
dilebilir. önemli olan, büyüyen ve gelişen Türkiye'nin bu yolda ilerlemesine devam edebilmesidir. 

Bugün ülkemizin ekonomisine bakıldığında söylenecek son söz şudur : Ülke ekonomisin
deki bütün sıkıntılara rağmen, devraldığımız problemlerin henüz tümüyle çözülememiş olma
sına rağmen, Türkiye, önemli bir büyümeyi gerçekleştirmiştir. 1992 yılındaki yüzde 5.6'lık bir 
büyümenin ardından, 1993 yılında tahminî yüzde 7'lik bir büyüme olacaktır. Bu, oldukça se
vindiricidir. Her şeye rağmen Türkiye, yıllık yüzde 5'lik bir büyümeyi sağlamayı devam ettire-
bilmelidir. Ayrıca, büyümenin özellikle sanayi kaynaklı olması da sevindiricidir. 

Ekonomimizde bir başka önemli nokta, son iki yılda sabit sermaye yatırımlarının giderek • 
artmakta olması ve bunun da kamu sektörü yatırımlarının gerilemesi yanında, özel sektör ya
tırımlarının artmasıyla gerçekleşmesidir. 1 . 

Fiyatlar konusuna gelince : Fiyatların mutlaka istikrarlı bir seyir izlemesi gerekir. Ancak, 
1993'ten sonra uygulanan ekonomik politikalarla, yüksek enflasyon kronikleşmiştir, örneğin, 
1987'de enflasyon hedefi yüzde 20 iken yüzde 49 olmuş^ 1988'de hedef yüzde 33 iken yüzde 
69.2 olmuş, 1989'da hedef yüzde 38 iken yüzde 63.9 olmuş, 1992'de hedef yüzde 42 iken yüzde 
60 olmuştur. 1993*te yüzde 49 hedef alınmışken, yüzde 60 civarında gerçekleşecektir. Asıl he
def, enflasyonu mutlaka makul seviyelere indirmektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi de ek bütçe konusuna değinmek istiyorum. Ek 
bütçenin Yüce Meclise gelmiş olması her birimiz için sürpriz değildir. Hatırlayacağınız gibi, 
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4,5 ay önce Hükümet Programı bu kürsüden Yüce Heyetinize sunulurken, Meclisten ek öde
nek isteneceği ifade edilmiştir. Aynı zamanda, bütçe uygulamasının gerçekçi, bütçe prensibi 
yaklaşımıyla yürütüleceği de söylenmiştir. 

Hiç kimseyi kırmak ve üzmek niyetinde değilim: ancak, tam yerine rast geldi, affınıza sı
ğınarak sormak istiyorum; bu ek bütçe ilk defa mı yapılıyor? kaçıncı defa ek bütçe yapıyoruz? 
Bakın, ben sizlere hatırlatayım : 1.7.1982 tarihinde kabul edilen ve 17743 sayılı Resmî Gazete
de 3.7.1982 tarihinde yayımlanmış olan ek bütçede ilave ödenek tutarı 7 milyar 777 milyon... 
tlave bütçenin, bütçeye, oranı binde 4. 21.7.1983 tarihinde kabul edilen ve 18113 sayılı Resmî 
Gazetede 23.7.1983 tarihinde yayımlanmış ol an. ek bütçede il&ve ödenek tutarı 330 milyar; büt
çeye oranı ise, yüzde 12.9. 18.6.1984 tarihinde kabul edilen ve 18435 sayılı Resmî Gazetede ya
yımlanmış olan ek bütçede ilâve ödenek tutarı 1 trilyon 345 milyar 550 milyon; bütçeye oranı 
ise, yüzde 41.9. Bu Meclis, yine 1989 tarihinde ek bütçe yapmış, bu da 12.12.1989 tarihli 20370 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış; yapılan ilave ödenek 5 trilyon, bunun da bütçeye oranı 
yüzde 15.3'tür. 1991 yılında da tekrar ek bütçe yapılmıştır: Bu da 7.9.1991 tarihli 20984 sayılı 
resmî Gazetede yayımlanmış, ilave ödenek miktarı da 42 trilyonun üzerindedir, bunun bütçeye 
oranı da yüzde 40.3'tür. 

Değerli arkadaşlarım, demek ki, bu Meclis, bundan önce başka hükümetler zamanında 
da ek bütçe yapmıştır. Ek bütçeyi bahane ederek, ülke ekonomisinin çıkmaza girdiğini ifade 
etmek doğru değildir. . 

Bu ek bütçe de bundan önceki ek bütçelerin özelliklerini arz etmektedir, bundan önceki 
ek bütçelerin özellikleri, elimdeki dosyada mevcuttur. Yani, hepsi de aynı özelliği arz ediyor. 
Ek bütçelerin genel gerekçeleri tetkik edildiğinde aynı özellikleri göreceksiniz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir sayın konuşmacı arkadaşımız, "nasıl ki, doğu
daki ve güneydoğudaki terör bu noktaya geldiyse" tabirini kullandı. 

Zannediyorum, doğuda ve güneydoğudaki terör olayını, bu Hükümetin bu noktaya getir
diğini ifade etmek istemediler; çünkü, terör konusunda, zannediyorum, kendileri de bizden 
farklı düşünmüyorlar. Eğer düşünüyorlarsa, onlara hatırlatmak isterim, elimde bir doküman 
var, kendi iktidarları döneminde şöyle diyorlardı: "anarşi ve terörün, dünya milletlerinin hu
zur ve güvenini sarsan olayların başında gelmekte olduğu ve önlenmesi konusunda tüm ülkele
rin üzerinde önemle durdukları malumlarınızdır. Anarşi ve terörün, devletin varlığını sarsan 
bir olay olması nedeniyle, yasama, yürütme ve yargı organlarının, iktidarıyla muhalefetiyle bütün 
siyasî partilerin ve toplumun bütün kesimlerinin, üzerine düşen görevleri yapmaları bir zorun
luluk olmaktadır." 

Geçmişte biz de böyle düşündük ve iktidarın, anarşi ve terörle ilgili olarak olağanüstü ha
lin uzatılması konusunda buraya getirdiği -ki, 13 defa getirmişlerdir- her tezkereye olumlu oy 
verdik. Arkadaşlarımızın da bu konuda bizimle aynı görüşte olduklarım zannediyorum. 

Yine bir arkadaşımız bu ek bütçeyle ilgili olarak konuşurken, ülke ekonomisini tahlil etti
ler: fakat, ileriye dönük tavsiyelerini pek alamadım. Ama, ek bütçe Plan ve Bütçe Komisyo
nunda görüşülürken, aynı gruba mensup, geçmişte bakanlık yapmış bir değerli arkadaşımız, 
bize bazı önerilerde bulundular. Diyorlardı ki : "Hazine, direkt ve endirekt sübvansiyonları 
kaldırmalıdır. Teşvikleri kontrol altına almalıyız. Tarım satış kooperatiflerine ciddî olarak eğilmek 
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lazımdır." Bu görüşlere de aynen katılıyoruz, zaten bizim Hükümet Programımızın 49 ve 50 
nci sayfalarında bu konuların nasıl çözüleceği, yani Hükümetimizin bu konulardaki görüşü 
dile getirilmiştir. 

Bu düşüncelerle Yüce Heyetinize saygılar sunuyor, ek bütçenin hayırlı, uğurlu olmasını 
diliyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurt. 
Gruplar adına konuşma sırası, Refah Partisi Grubu adına Sayın Abdüllatif Şener'in. 

N Buyurun Şener. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; 1993 yılına ait ek bütçeye ilişkin bir kanun tasarısı üzerinde konuşuyoruz. Bu tasarı DYP-
SHP Hükümetinin kamu ekonomisindeki dengeleri nasıl tahrip ettiğinin açık ifadesidir, açık 
kanıtıdır. . 

Geçen yıl, 1992 Aralık ayında, 1993 yılı için geçerli olacak bütçe tasarısı Plan ve Bütçe 
Komisyonunda görüşüldü, Genel Kurulda görüşüldü ve 1993 yılı için geçerli olabilecek değer
ler ne ise, Hükümet tarafından ne istenmişse, hepsi Jbu Meclis tarafından verildi. Daha doğru
su, 1.1.1993-31.12.1993 tarihleri arasında Hükümet ne yapmayı istediyse ve yapmak istedikle-
riyle ilgili ödenekler ne ise, bütçesini bu Meclise getirdi, Yüce Mecliste tartışıldı ve istedikleri 
kendisine verildi. 

Hükümet, "1993 yılında 397 trilyon harcama yapacağını, bana bu yetkiyi verin" dedi ve 
bu Meclis bu yetkiyi DYP-SHP Hükümetine verdi. Yine, aynı şekilde bu Hükümet "1993 yı
lında 344 trilyon lira gelir toplayacağım" dedi, izin istedi, Meclis bu gelir toplama iznini ve 
yetkisini Hükümete verdi. Yine Hükümet, "1993 yılında 73 trilyon lira iç ve dış borç faizi 
ödeyeceğim" dedi, Meclis "peki" dedi ve yetkiyi verdi. Hükümet, yine 1993 yılında "53 tril
yon lira açığım olacak, bunu borçlanacağım" dedi, Meclis bunu da kabul etti borçlanma yet
kisini de Hükümete verdi Bu Hükümet, aynı şekilde 1993 bütçesi görüşmeleri sırasında, "1993 
yılında yapacağım harcamaların çoğu cari harcamalardır, transfer harcamalarıdır, yatırım har
camalarını azaltıyorum, yüzde ll'e düşürüyorum" dedi, Meclis onu da kabul etti. 

Yine Hükümet, 1993 yılı enflasyonu için yüzde 47 hedef belirledi, kamu kesimi borçlan
ma gereğini yüzde 9 olarak tespit etti ve Türkiye Büyük Millet Meclisinden güven istedi ve bu 
güveni Meclisten destek olmak suretiyle gördü; neticede bütçe kabul edildi. Bu güven, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde Hükümete destek veren Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı 
Partili milletvekilleri tarafından verilmişti. Söylenilen ve ifade edilenlere kabul oyu, DYP ve 

t SHP kanatlarından gelmişti; ancak, gene 1993 yılı bütçesinin görüşülmesi sırasında, Refah Partisi 
olarak, arkadaşlarımıza, 1993 bütçesiyle ilgili olarak verilen rakamların yanıltıcı olduğunu ifa
de ettik; bu bütçenin bileşimiyle ilgili olumsuzluklar bir yana, güvenilir niteliğinin de bulun
madığını belirttik. 

Hükümetin, 1993 yılı için öngördüğü yüzde 47 enflasyon oranının tutturulamayacağını, 
enflasyonun yüzde 70'ler civarında gerçekleşeceğini, kamu kesimi borçlanma gereğinin yüzde 
16'ları aşacağını» bütçe "açığının 120 trilyon lira olacağını, 1993 yılı bütçesinin görüşmeleri sı
rasında belirttik ve ifade ettik. Ancak, DYP'Ii ve SHP'li arkadaşlarımız, bizim söylediğimiz, 
ifade ettiğimiz ve bugün tahakkuk eden gerçeklere sürekli itiraz ettiler. 

"Bu bütçe, ekonomiyi tahrip edecektir, güvenilir değildir" dedik; ama, gene Hükümet 
kanadından, bu sözlerimizin de kabul görmediğini müşahede ettik. 
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Yanılan keşke biz olsaydık; ama yanılan, Hükümete destek veren arkadaşlarımız oldu ve 
şimdi işte, bu yanılgının bir ifadesi olarak, DYP-SHP hükümeti bir ek bütçeyle gene bugün 
Meclise gelmiş bulunuyor. 

1993 bütçesi, 31.12.1993 gününe kadar geçerliyken, her istediklerini Yüce Meclis kendileri
ne vermişken, tekrar ilave bütçeyle aslında bu Hükümetin buraya gelme hakkı yoktur diye dü
şünüyoruz. Çünkü, istendiği halde verilmeyen hiçbir nokta bulunmamıştır. Bu Hükümete, İk
tidar kanadına mensup milletvekilleri güç vermişlerdir, destek vermişlerdir, güvenmişlerdir, inan 
mışlardır; ama, bunların hepsi boşa gitmiştir ve bugün artık gene, acaba güvenmeye devam 
edecekler mi diye düşünmekten kendimizi alıkoyamıyoruz. 

Dinlemekten korktukları için, sayın Hükümet sıraları boş duruyor. Aslına bakarsanız, çok 
önemli konular bu Mecliste tartışılırken, Mecliste fazla ilginin görülmeyişinin sebebi, Hükü
metin bitmiş oluşundan dolayıdır. Eleştirilerin yankılanmamasının sebebi de, İktidara destek 
veren milletvekillerinin, bu Hükümetin bittiğine olan inançlarıdır, bundan kaynaklanmakta
dır ve bunun altını çizmek istiyorum. , 

Bu ek bütçe neyi getiriyor? Sayın Hükümet açıkça diyor ki, "sayın millevtekilleri, 1993 
yılı için verdiğiniz 397 trilyon liralık harcama sınırını aştım. Bu bana yetmedi; 85 trilyon lira 
daha istiyorum." 

Arkadaşlar, biz yıllardır söylemiyor muyuz, "bu vurguna, bu soyguna, israfa Karun'un 
hazineleri bile dayanmaz" diye. Biz söyleyince inanılmıyor; ama, başka bir üslupla bunu Hü
kümet söylediği zaman, sanırım, inanılır. 

Demek ki, bu DYP-SHP Hükümeti, fakir, fukaradan topladığı vergilerle, harcamalarını 
finanse etmeye çalıştı, yetişmedi; "özelleştirme" adı altında devletin yılların'birikimi sabit de
ğerlerini sattı, harcadı, yetmedi; üst üste borçlanarak gelecek nesillerin ceplerini boşalttı, gene 
yetmedi; şimdi gene veriyorsunuz!.. Hangi kaynaktan?.. Gene verilen kaynak, gelecek nesille
rin cebinden, yani borçlanmadan... 

Sayın milletvekillerinin, aslına bakarsınız, bitmez sabrına, tükenmez güven duygusuna da 
burada şaşmadığımı ifade etmek istiyorum. 

Hükümet ne diyor : "Daha önce verdiğiniz para yetmedi. Çünkü, her şeyden önce, tem
muz zammıyla memurlara yılbaşında öngördüğümüzden daha fazla para verdik. Bunun dışın
da, kamu kesiminde çalışan işçilere de toplusözleşmelerle verdiğimiz para, öngördüğümüzden 
fazla oldu. Emekli Sandığı için ayrılan ödenekler de yetersiz kalmıştır. İşçiye, memura ve emek
lilere para verebilmek için, ek bütçeye ek borçlanmaya ihtiyacım var, bana kredi aç" diyor. 

Sayın milletvekilleri, bu ülkede memurun durumu ortadadır, ay sonunu zor getirmekte
dir. Üstelik 1993 yılı zammı enflasyonun altında kalmıştır. Aslında bütçe israfına kılıf ararken, 
insaflı olmak gerekir. Eğer enflasyon tırmandıysa, bunun suçlusu Hükümetin kendisidir: me
murun, işçinin ve emeklinin bahane edilmemesi gerekir. 

Emekli Sandığı için ayrılan ödeneklerdeki yetersizlik de bir bahaneden ibarettir. Çünkü, 
bu Hükümetin emeklilere bir şey vermediği ortadadır. Son günlerde sürekli intihar eden emek
lilerle ilgili haberler yayılmaktadır, dolaşmaktadır. 

Sayın Hükümet diyor ki : "Borç faizlerini ödeyemez olduk. Onun için, Yüce Meclisten, 
bu ek bütçeyle para istiyoruz." N 
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Yıllardır, "bu borç faizleri sizi batıracak" diyoruz, şimdiye kadar bizi ciddiye almadılar; 
fakat, bu getirmiş oldukları ek bütçeyle, artık sözümüzü ciddiye aldıkları anlaşılıyor. 

Geçen yıl Bu Hükümet tarafından, "73 trilyon lira faiz ödeyeceğiz" denildi; şimdi, "bu 
ek bütçeyle 43 trilyon lira daha ödeyeceğiz'* deniliyor. 

Faizlerin, devlet Hazinesini ne hale getirdiği ortada... Hükümet hâlâ doludizgin yeni faiz 
yükleri altına giriyor... Bu yüzden Türkiye'nin bağımsızlığı bile tehdit altına girmektedir. Borçları 
artıracaksınız, artıracaksınız, bütçe getireceksiniz, borçlanacaksınız; ek bütçe getireceksiniz, 
borçlanacaksınız ve arkasından Çekiç Güç'ün görev süresini uzatan Hükümet tezkeresini ka
bul edeceksiniz; Yüce Meclis, "Çekiç Güç'ün görev süresini niçin uzatıyorsunuz?" diye sordu
ğunda da, "ne yapalım, önümüze borç faturamızı koyuyorlar" diyeceksiniz! 

Çekiç^Güç önümüzdeki haftalarda Meclise.gelecek. Bu ek bütçe, herhalde, bu Çekiç Güç'ün 
hazırlığı olsa gerek... 

Aslına bakarsanız, borçlardan ye faiz ödemelerinden şikâyetçi olmayan kimse kalmadı. 
Dış borçlar 48 milyar dolar olarak devralındı, iki yıl içerisinde DYP-SHP Hükümeti tarafın
dan 60 milyar dolara çıkarıldı... tç borçları Hükümet 88 trilyon lira olarak devraldı, 300 tril
yon liraya çıkardı.. 73 trilyon liralık faiz ödemeleri, 1993'e kâfi gelmedi, şimdi 44 trilyon lira 
daha istiyor... 1994 bütçesinde, de, faiz ödemeleri için 217,5 trilyon lira ödenek konuyor. Bu 
rakamın biraz daha artacağını düşünecek olursak, toplam 1994 yılı bütçesinin üçte birinin fai
ze gideceği açık seçik görülüyor. 

Bu nedir?.. Bu Hükümet gitmekte olduğuna göre, bütçenin üçte birine varan en büyük 
kalemi borç-faiz ödemeleri olduğuna göre, bu Hükümet, açıkçası, bir enkaz devretmeye hazır
lanıyor. Bundan Meclisin haberdar olması lazım. 

Peki, Hükümetin bu istemiş olduğu paralar nereden karşılanacak? Elimizdeki tasarıda bu 
açıkça görülüyor : Birinci finansman kalemi olarak, "22 trilyon lirası vergi gelirlerinden 
sağlanacak" deniliyor. 

"Bu vergiler kimden alınacaktır" incelediğimizde, hemen açıkça grülüyor ki, 5 trilyon li
rası ücretlilerin vergi kesintilerinden, 14 trilyonu da Katma Değer Vergisi ve diğer harcama ver
gilerinden; yani, düşük gelirlilerin cebinden finanse edilecek. 9 milyon işsiz, milyonlarca ge
çim sıkıntısı içerisindeki, asgarî ücretle çalışan işçi, memur, emekli, çiftçi, dar gelirli esnaf, 
her aldığı ekmek için, tuz için Katma Değer Vergisidir diyerek vergi ödeyecek, Hükümetin ihti
yacını karşılayacak... Açıkçası, buna hakkı olmadığına inanıyorum. 

Hükümete, sürekli olarak, "verdiğiniz sözleri ne çabuk unuttunuz?" diye sormak gere
kir. "Vergi reformunun başlatılması, alınacak önlemlerin başta geleni olacaktır" denilmişti, 
Koalisyon Hükümetinin Protokolünde ve Programında: fakat, iki yıllık bir süre geçtiği halde, 
vergi reformu henüz Meclise gelmiş değil. 

' ı . ' - ' ' 
Yine, "vergi istisna ve muafiyetleri gözden geçirilecek, vergi tabanı genişletilecektir" de

niliyordu... Doğrusu Hükümet, vergi reformu diye, Katma Değer Vergisine zam yapmıştır; ver
gi tabanını genişletiyoruz diye zengin tavanı bırakıp, vergiden beli bükülmüş tabanı ikiye kat
lamıştır. 

Vergi reformu, açıkçası, bu değildir; her şeyden öne, in saflı düşünmek lazımdır. Hani vergi 
denetimleriyle, vergi kaçaklarını önleyeceklerdi? Fakat, aradan geçen süre zarfında görüldü ki, 
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vergi kaçakçılarını bu Hükümet affetmiştir, kaçakçıları ödüllendirmiştir. Şimdi de, bu kaçakçı
lar, gözde vatandaşlar milyarlık düğünler yapıyor, SSK primlerini, vergi borçlarını ödemiyorlar. 

Aslına bakarsanız, bir türlü anlayamıyorum; çünkü, bu Hükümet, iki yıldır, şu ana kadar 
ne demişse tersini yapmıştır. Bir kez de olsa, yanlışlıkla da olsa, söylediğini yapsa, doğrusu, 
Meclis olarak rahatlayacağız. "Gelir Vergisi üniter bir yapıya kavuşturulacaktır" denildi, "kentsel 
rantlar, yeni vergi düzenlemeleriyle etkin bir biçimde vergilendirilecektir' denildi. 

Bunların hiçbiri yok ve tabiî, kentsel rantlarla malü menâl olan Başbakanın bulunduğu 
bir Hükümetten bunu beklemek de, doğrusu, mümkün değil. 

Asgarî ücret vergi dışı bırakılacaktı, çiftçi gelirlerini artırmak üzere Gelir Vergisinde ve 
Katma Değer Vergisinde yeni düzenlemelere gidilecekti; esnaf ve sanatkârların çalışma şartla
rını ağırlaştıran vergi mevzuatı gözden geçirilecekti... 

tki yıl doldu ve bunların hiçbirisi yoktur!. 
Şimdi, bu vergi reformu bir tarafa bırakılıyor ve düşük gelir gruplarından KDV alınmak 

suretiyle, ek bütçe buraya getiriliyor; fakat, 85 trilyon liralık devlet harcamalarını ikinci bir 
finansman kalemi olarak da, borçlanma ön görülüyor, para basma ön görülüyor ve bu ek büt
çe Üe toplam 63 trilyon liralık bir borçlanmaya daha gidecektir Hükümet. 

Bu, açıkçası iflasın ifadesidir ve bu ek bütçe de, iflasın bir parçasıdır. 
tşte, Hükümetin ortaya koyduğu ekonomik tablo budur. Hükümet ortadadır, bütçesi or

tadadır... Biraz önce Doğru Yol Partisinin Sözcüsü "bu ek bütçe Türkiye Cumhuriyeti tarihin
de ilk defa Meclise gelmiyor, daha önce de geldi" dediler, burada bazı tarihler verdiler, "1987* 
dediler, "1991" dediler... 

Hemen hatırlatıyorum : 1987'de ek bütçe Meclise geldi, arkasından seçimler yapıldı; 1991*de 
de ek bütçe Meclise geldi, hemen arkasından erken seçime gidildi... Şimdi, 1993 yılıyla birlikte 
gelen ek bütçenin de bir erken seçimin habercisi olma ihtimali vardır. Aynı kısır döngünün iki 
yılda bir nasıl tekrarlandığını görüyorsunuz! 

Açıkçası, bütçede birinci ilke olarak, güvenilirliğin olması lazımdır; bu, bütçe ilkelerinden 
biridir. Bütçeyi Hükümet hazırlar, idare hazırlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylar, sonra, 
yine Hükümet, yine idare uygular. Meclisten yetki almak üzere bütçesini Türkiye Büyük'Millet 
Meclisine getiren Hükümet ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında bütçe ilişkilerinde bir 
güven duygusunun tesis edilmesi lazımdır. Ancak, Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halk-
çrParti Hükümetinin ekonomik konularda tam bir güvensizlik ortamı oluşturduğunu burada 
belirtmek istiyorum. 

Bütçe Tasarısı Meclise geldiğinde, "bütçe açığı 1993 yılı için 53 trilyon lira olacaktır" de
nildik Halbuki, bir süre önce yapılan 11 inci basın toplantısında, Sayın Başbakan, 1993 yılı 
bütçesinin 73 trilyon lira açık vereceğini ifade etmişti. Daha dört ay öncesine ait Çiller Hükü
metinin Programında ise 1993 yılı bütçesinin 100 trilyon lira açık vereceği ifade edilmişti. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından, kapatıldı) 
BAŞKAN — Devam edecek misiniz efendim? 
ABDÜLLATIF ŞENER (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen.. 
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ABDÜLLATÎF ŞENER (Devamla) — Şimdi getirilen bu ek bütçeyle birlikte, 1993 yılı büt
çesinin 116 trilyon lira açık vereceği ortadayken, Hükümetin bazı açıklamalarından, 1993 yılı
nın 120 trilyon lira açıkla kapanacağı anlaşılmaktadır. Yani, bütçe açıkları konusunda bile farklı 
tarihlerde farklı rakamlann ortaya çıkmış olmasi, Hükümetle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
arasındaki güven duygusunu zedeleyecek bir olaydır, bir durumdur. 

Kamu kesimi borçlanma gereği konusunda da aynı tablo ve aynı güvensizlik ortadadır, 
enflasyon konusunda da aynı güvensizlik ortadadır. Ekonominin bütün makro dengeleriyle il
gili Hükümetin verdiği rakamların bir süre sonra gerçekleri yansıtmadığı ortaya çıkmaktadır 
ki, bu, Meclisle Hükümet arasındaki güven duygusunu yok edecek, tahrip edecek bir durumdur. 

İŞte, Hükümetlerin, desteği Türkiye Büyük Millet Meclisinden aldıklarını düşünecek olur
sak, Meclisle Hükümet arasındaki güven duygusunun ortadan kalkmasıyla birlikte, artık hü
kümetin vadesini doldurmuş olacağını da düşünmek gerekir. Nitekim, ortaya koyduğumuz tab
lolar ve rakamlar bunu teyit etmektedir. 

Ben, sözlerimi daha fazla uzatmama düşüncesi içerisinde, Yüce Meclise saygılarımı sunu
yorum ve bu ek bütçeye ret oyu vereceğimizi ifade ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Şener. 
Gruplar adına son konuşmayı yapmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sa

yın Haydar Oymak; buyurun efendim, 
CHP GRUBU ADINA HAYDAR OYMAK (Amasya) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri: 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cetvellerde Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Kanun Tasarısı üzerinde, Cumhuriyet Hak Partisi Grubunun görüşlerini dile getir
mek için söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce hepinize, şahsım ve Grubum 
adına saygılar sunuyorum. , „ 

Değerli milletvekilleri, tasarının gerekçesini dikkatlice okuyup salim kafayla şöyle bir dü
şündüğümüzde, Hükümetin ne demek ve ne yapmak istediğini son derece açık ve net bir şekil
de anlamak mümkündür. 

Nedir gerekçe? 
1. Kamu kesiminde çalışan personelin aylık ve ücretlerinde 1 Temmuzdan geçerli olarak 

yapılan artışlar. 
2. Bazı personel için personel rejiminde yapılan değişiklikler. 
3. Faiz oranları ve dövizlerdeki gelişmeler sonucu faiz giderlerindeki artışlar. -> 
Görüldüğü gibi, gerekçe üç ana unsurdan oluşuyor. İzin verirseniz, bu gerekçeleri irdele

yelim, inandırıcılıklarına bir bakalım ve ne anlama geldiklerini de birlikte tespit edelim. 
Gerçekten, 1 Temmuzdan geçerli olmak üzere, aylık ve ücretlerde artışlar yapıldı. Yapılan 

bu artışlar, Türkiye'nin içinde bulunduğu yüzde 70'leri aşan enflasyon ortamında yeterli mi? 
Hükümet, bu artışları, bütçe yapılırken öngöremedi mi? Birdenbire, hiç beklenmedik zaman
da ve oranlarda, kamu personelini refaha kavuşturan artışlar mı oldu? Acaba, Hükümet, 1993 
yılı bütçe görüşmeleri sırasında söylediği, "kamu personilini enflasyonun altında ezdirmeye
ceğiz, aksine, refah.artışından kamu çalışanlarına da pay vereceğiz" sözlerini mi hatırladı?! 

Değerli milletvekilleri, yaşayarak gördük, görmeye de devam ediyoruz; kamu çalışanları
na ne beklenmedik, umulmadık oranlarda aylık ve ücret artışı yapıldı, ne de artan refahtan 
pay verildi. Üstelik, her yıl 1 Temmuzdan başlayıp yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde 
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uygulanan katsayı artışları, yetersizliğinin yanında, matematiksel çarpıtmalarla, büyük bir açık-
gözlülük örneği gösterilerek, yüzde 20'Ier, yüzde 12'ler oranında, taksit taksit uygulanır oldu. 
Yıl sonu itibariyle de ücretlerdeki artışlar enflasyonun en az 5-10 puan gerisinde kaldı. Uma
rım, bu açık daha fazla düzeylere çıkmaz. Dolayısıyla, bu insanlar, refah artışı değil, azalışı 
ile karşı karşıyadırlar. Ücret artışlarındaki yetersizliği, günlük yaşamında, mutfağında, okul 
masraflarında yaşayarak gören ve hisseden insanların her gün haklı olarak sokaklara dökül
melerinden, protesto etmelerinden görmek mümkündü", hatta, insanların gözü kör, kulağı sa
ğır değilse ve biraz toplumun içinde yaşıyorlarsa, görmeme olasılığı da yoktur. 

İkinci gerekçe ise, personel rejiminde yapılan bazı değişikliklerdir. Gerçekten, Hükümete 
verilen yetki çerçevesi içinde, özellikle hâkim ve savcılara, diğerlerine göre daha fazla ücret ar
tışı sağlayacak tarzda düzenlemeler yapılmıştır. Bu konudaki başka bir uygulama da bazı ku
rumları Başbakanlığa bağlama şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu da, sözleşmeli personel statüsüne 
geçme arzusu, fazla mesaiden daha fazla yararlanma çabası nedeniyle olmuştur. 

Bir defa, şunu iyi tespit etmek gerekir ki, hâkim ve savcılara yapılan artışlar, göreceli ola
rak istatistiklerde yüksek görünmesine karşın, yaptıkları görevin ağırlığı ve surumluluğu ve yıl
lardır içinde yaşanılan enflasyonist ortamlar nedeniyle kaybedilen refah seviyesi dikkate alın
dığında onurluca yaşayacak düzeylerde değildir. Kaldı ki, 1993 yılı bütçesi görüşülürken, Hü
kümet, böyle bir düzenlemeyi, böyle bir artışı acaba öngörmemiş miydi? Böyle bir artışı ön-
görmediyse, bu düzenleme nereden çıktı? 

Üçüncü gerekçe ise, yazıldıği şekliyle, faiz oranları ve dövizlerdeki gelişmeler sonucu faiz 
giderlerinde oluşan artışlardır. Aslında, bu gerekçeyi düzelterek, "faizlerdeki yüksek artışlar 
ve dövizlerdeki Türk Lirası aleyhine hızlı yükselişler" şeklinde yazmak gerekir; Çünkü, doğ
rusu budur. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye gibi karma ekonomi uygulayan, planlı kalkınma yolunu 
seçen ülkelerde faiz oranlarının kontrol altına alınması ile dövizlerdeki Türk Lirası aleyhine 
hızlı artışlar da Hükümetin uyguladığı ekonomik ve malî politikaların doğal sonucudur; bunu 
bilmeyen de yoktur. Ülkemizde yıllardır uygulanan tutarsız ekonomik ve malî politikalar, bu 
konularla hiç ilgisi olmayan sade vatandaşımızı bile uzman haline getirmiştir. 

1993 yılı bütçesinin görüşmeleri sırasında da, faizleri aşağıya çekici, devalüasyon baskısı
nı azaltıcı, istikrarlı bir ekonomi ve maliye politikası izleneceği, o zamanın Başbakanı dahil 
Hükümetin tüm yetkilileri ve sorumlularınca -Koalisyonu oluşturan partiler de dahil- ifade edil
miştir. 

Değerli milletvekilleri, gerekçenin, bu son derece kısa ve öz irdelenmesi bile gösteriyor ki, 
ya 1993 malîydi bütçesinde yer alan rakamlar ve o bütçeyi savunanların görüşleri doğru değil 
ya da bu tasarıyla önümüze getirilen 85 trilyon liralık talep doğru değildir. Çünkü, kamu per
sonelinin aylık ve ücretlerindeki artışlar, o günden biliniyordu, daha doğrusu Hükümetin bil
mesi gerekirdi. Hatta, artışlar, söylenenden de enflasyondan da az yapılmıştır. Eğer, personel 
rejiminde yapılan değişiklikler bu sonucu doğurduysa, Hükümetin bu değişiklikleri niye yap
tığını sormak gerekir: yani, Meclis olarak, bir daha, bu Hükümete, personel rejiminde düzen
leme yapacak yetkiyi vermeyelim mi? . 

Değerli milletvekilleri, bu tasarı ve dolayısıyla tasarının gerekçesi bir şeyi gözler önüne 
seriyor, bize göre; o da şu : 1993 matı yılı bütçesindeki rakamlar da, o rakamları savunan görüşler 
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de, Koalisyonu oluşturan siyasî partilerin ve Hükümet yetkililerinin tüm söylemlerine.rağmen 
doğru değildir. Diğer bir anlatımla, 1993 yılı bütçesi, giderleri baskı altına alınarak azaltılmış, 
gelirleri gerçekçi olmayan tahminlerle şişirilmiş, söylem olarak da gerçeklerin gizlendiği bir büt
çedir; yani, bütçe samimi değildir, şeffaf değildir, gerçek rakamları içermemektedir. Dolayısıy
la da, görüştüğümüz bu tasarı, dile getirmeye çalıştığım gerçeklerin bir itirafnamesi, Hüküme
tin kendi kendisini tekzibidir. 

Değerli milletvekilleri, tasarıyla istenilen 85 trilyon lira, 397 trilyon liralık bütçenin yüzde 
21,4'ünü oluşturmaktadır. Bu oran, makul görülecek yanılma payı oranlarını da aşmaktadır. 
Bütçenin 5'te Tini aşan oranda bir taleple karşı karşıyayız bugün. Korkarım, bu rakamlar da, 
yani 85 trilyon liralık artışla birlikte 492 trilyon liraya çıkan bütçe de yetmeyecek, 1993 yılı ger
çekleşmeleri daha yukarı rakamlara çıkacaktır. , 

Türkiye'de ek bütçe olayı, Sayın Doğru Yol Partisi Sözcüsünün de belirttiği gibi, ilk defa 
değildir; bu doğru. Hükümetler, zaman zaman bu yönde ek bütçeler çıkarmışlardır: 1983'te, 
1984'te, 1989'dâ, 1991*de ek bütçeler çıkmıştır. 1991 yılı bütçesindeki artış oranı da, yüzde 20.9 
dolayında; yani 101,3 trilyon liralık bütçeye, 21 küsur trilyon liralık ek bütçe yapılmış. Bu ger
çekler ve rakamlar da gösteriyor ki, bu Koalisyon Hükümetinin bütün politikaları -bütçe poli
tikası da dahÜT ANAP hükümetlerinin birer tekrarı, birer kopyasıdır. Bu tasarı da, bunun bir 
açık örneğidir. 

Yakında Genel Kurula gelcek olan 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında yer alan ra
kamlar ve o rakamları savunan görüşler de gerçeği maalesef yansıtmamaktadır. 1994 yılında 
ek bütçe talebi, -yerel genel seçimlerin de 1994 yılında yapılacağı düşünüldüpnde- korkarım, 
oransal olarak bugünün çok daha üstünde olacaktır; yani 5*te 1 seviyesinin çök daha üzerinde 
bir ek bütçe yapmayla karşı karşıya kalınacaktır. , 

Değerli arkadaşlarım, tasarıda, 85 trilyonluk ek bütçe ödeneğinin 22 trilyon lirasının nor
mal gelirlerle, geriye kalan 63 trilyon lirasının İse borçlanma yoluyla karşılanacağı öngörül
mektedir. Yeni bir vergi kanunu çıkmadığına göre, bu 22 trilyonluk miktar nereden sağlana
caktır? Hadi bunun 7-8 trilyonunun son günlerde Katma Değer Vergisine yapılan haksız zam
lardan karşılanacağım düşünelim; geriye kalan 14-15 trilyonu bulmak için acaba Hükümet hangi 
kaynaklara göz dikmiştir? Bu gidişle, kalan birbuçuk aylık sürede özelleştirmeden de bu hası
lanın elde edilmesi mümkün görünmemektedir. Vergi reformu yapılarak, gerçekten malî gücü 
olanlardan vergi almayı sağlayacak köklü düzenlemeler de yapılamayacaktır. Bu gerçekler ışı-

. ğında, 14-15 trilyonun nereden bulunacağı, düşündürücüdür. 

Bize göre, Hükümet, aynen Katma Değer Vergisinde olduğu gibi, dolaylı vergilere, zamla
ra yüklenecek ve böylece bu açığın, bu öngörüsüzlüğün faturasını, dargelirlinin, sabit gelirli
nin sırtına yükleyecektir. 

Diğer taraftan, 1993 bütçesinde öngörülen açıkla beraber 63 trilyonluk da şimdiki açık 
kimlerden alınacak? Bunun yükü kimlerin sırtına yüklenecek? Kimlerin sırtına yükleneceği, 
kaynaklara baktığımızda açıkça, görülmektedir... Kaldı ki, az önce de belirtiğim gibi 1993 yılı 
bütçe açığı 120 trilyonun da üzerinde olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, izin verirseniz, bu borçlanmanın ekonomik ve sosyal yönü ne ola
caktır, bir de ona bakalım. Hükümet, işin bu yönünü düşündü mü bilmiyorum: ama bildiğim bir 
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şey var ki, bu borçlanma, büyük sermayeden, büyük finans kuruluşlarından yapılacaktır. Borçlu 
devlet olduğu için, borç verenler yönünden riski sıfır olan, risksiz bir borç vermedir. 

Borçlanma, yüzde 85, yüzde 90 gibi yüksek faizlerle yapılacaktır; dolayısıyla, devlete ma
liyeti fazla, büyük sermayeye getirişi yüksektir. Yürürlükteki kanunlara göre asgarî ücretten 
yüzde 25 vergi alınırken, bu yüksek gelirlerden alınan vergi sadece yüzde 10 dolayındadır. Böy
lece, büyük sermaye ve finans kuruluşları, vergi vermeden veya en fazla yüzde 10 vergi vererek 
kârlarına trilyonlar eklerken, bunun faturasını, Katma Değer Vergisi olarak, zamlar olarak sa
bit ve dargelirli kesim olan işçi, memur, esnaf ve çiftçiler ödeyecektir. Bunun sonucu olarak, 
gelir dağılımında var olan adaletsizlikler büsbütün artacaktır. Büyük sermaye ve finans kuru
luşlarına vergiden kaçınma olanağının sınırları, bu borçlanmayla daha da genişletilmiş olacaktır. 

Bu tasarı, ekonominin yükünü çektirmede Hükümetin kimleri hedef aldığını açıkça gös
termektedir. Bu da, demin de söylemeye çalıştığım gibi, sabit ve dargelirli kesimdir. 

Sayın Hoşver, öneri getirilmediğinden yakındı. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Ko
alisyonu oluşturan partilere ve hükümete, bu tasarının görüşülmesini de fırsat bilerek "yapıl
malı, edilmeli" gibi ayağı yere basmayan sözlerden vazgeçip, bütçenin samimi ve şeffaf olma
sına özen gösterilmesini; dolayısıyla, kamuoyunun her şeyi açık ve net şekilde bilmesinin yolu
nun açılmasını; bir an önce, maddî gücü olandan vergi alacak tarzda vergi reformu yapılması
nın zorunlu olduğunu, sabit ve dargelirlilerin, Katma Değer Vergisi başta olmak üzere dolaylı 
vergilere dayanma gücünün artık kalmadığının bilinmesini; gelir dağılımını düzeltici, enflas
yonu azaltıcı bütçe ve vergi politikalarının izlenmesini; özelleştirmeden elde edilecek gelirlerin, 
günlük carî bütçe açıklarını karşılamak için kullanılması yerine ülke ekonomisinin canlandırıl
ması ve yeni yatırımların yapılması yönünde kullanılmasını, aksi halde, gelecekte ülkenin çok 
daha büyük ekonomik ve malî sorunlarla karşı karşıya kalacağının bilinmesini; ekonomik ve 
malî idarelerle bugün görülen karmaşa ve dağınıklığa bir son verilmesini tavsiye ediyoruz. 

Bu önerilerin, taban desteği ve kendine özgüveni olan, bilgili, deneyimli hükümetlerce ya
pılabileceğini de biliyoruz. Bu gerçeği göz önünde tutarak hareket ettiğimizde, Allah'ın, şu an
da görev başında bulunan Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Partinin oluşturduğu 
Koalisyon Hükümetinin encamını hayreyleniesini diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. . 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerinde gruplar adına görüşmeler tamamlanmıştır 

ve şu ana kadar şahıslar adına söz istemi yoktur. Bu nedenle, teklifin tümü üzerindeki görüş
meler tamamlanmıştır. 

Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Teklifin maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

3859 Sayılı 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cetvellerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 25.12.1992 tarihli ve 3859 sayılı 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 85 000 000 000 000 liralık ek öde
nek verilmiştir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde, gruplar adına söz istemi var mı efendim? Yok. 
Şahısları adına?.. Olmadığına göre, 1 inci maddeyi, ekli cetveliyle birlikte oylarınıza arz 

ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : - ' . . . . 
MADDE 2. — 25.12.1992 tarihli ve 3859 sayılı 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) 

işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 22 000 000 000 000 lira eklenmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına söz istemi var mı? Yok. 
Şahıslar adına söz istemi var mı? Olmadığına göre, 2 nci maddeyi, ekli cetveliyle birlikte 

oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen var mı efendim? 
Olmadığına göre, maddeyi oylarınıza arz ediyorum Kabul edenler... Etmeyenler,.. Kabul 

edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı efendim 
Olmadığına göre 4 üncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

4 üncü madde kabul edilmiştir. 
Tümünü oylamadan evvel, oyunun rengini belli etmek için söz isteyen sayın üye var mı? Yok. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kupalarının sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğıda adını, soya

dını, seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle oylarını kullanabilirler. 
Oy kupaları sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın milletvekili vat mı efendim? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir, kupalar kaldırılsın. " 
(Oyların ayrımına başlandı) 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1, — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcının, yaptığı gündem dışı konuşmaya, Tekirdağ 

Milletvekili Muhtar Mahramlı'nın bir önergeyle müdahalede bulunması nedeniyle, açıklaması 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Divana, Sayın Hasan Mezarcı'nın bir müracaatı vardır. 
Biraz önce yaptığı gündem dışı konuşma sonunda, Sayın Muhtar Mahramlı'nın, bu ko

nuşmanın içeriğine itirazı şeklinde beliren düşünce içinde olmadığını ve konuşmasında böyle 
bir ifade geçmediğini beyan etmektedirler; zapta aynen geçiriyorum. 
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IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER (Devam) 

11— Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71) (Dağıtma 
tarihi: 12.5.1992) 

BAŞKAN -— Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlar
dan Gelen Diğer İşler** bölümündeki kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine devam edece
ğiz ; ancak daha evvel alınan kararlar gereğince yarım kalan işlerden başlayacağım. 

Basılı gündemin 50 nci kısmındaki Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili 
Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
nun görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
12. —Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan 

ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S, Sayısı: 82) 
BAŞKAN — Basılı gündemin 56 ncı sırasında yer alan, Belediye Kanununa Bir Madde 

Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görü
şülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
13.— İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanım Tasarısı ve A na-

yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 
BAŞKAN — Basılı gündemin 22 nci sırasında yer alan, İnsan Hakları Bakanlığının Teşki

lat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
nın görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
14. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sayısı: 134) 
BAŞKAN — Basılı gündemin 23 üncü sırasında yer alan, Çorum Milletvekili Cemal Şa

hin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
15. —Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka

nun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 221'e 1 inci Ek) 
BAŞKAN — Basılı gündemin 15 inci sırasında yer alan, Bazı Kanun ve Kanun Hükmün

de Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Rapo
runun görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. . 
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16. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Er
zurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) 

BAŞKAN •—Basılı gündemin 16 nci sırasında yer alan, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Millet
vekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahi
yetteki Kanun teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Basılı gündemin 11 inci sırasında yer alan, Yedi tide Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hak

kında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu, biraz önce verdiğiniz kararla komisyona 
iade edilmiştir. • 

17. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Tiırhan Tayan, Anavatan 
Partisi Grup BaşkanvekiUeri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa 
Kalemliye Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçelMilletvekili Aydın Güven Gür-
kan'ın Kamu ve özel Radyo-Televizyonlarm Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel 
Milletvekili İstemihan Talay ve 4 Arkadaşının özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzen
lenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve A nâyasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S Sayısı: 356) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 10 uncu sırasında yer alan, Doğru Yol Partisi Grup Başkan
vekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatan Partisi Grup BaşkanvekiUeri Bayburt Millet
vekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, Kamu ve özel Radyo-Televizyonların 
Kuruluş ve işleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile tçel Milletvekili İstemihan Talay ve 4 Arkadaşı
nın özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine tlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporunun görüşülmesine kaldırımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Muhterem milletvekilleri, hatırlanacağı üzere, bu teklifin 12 nci maddesini Yüce Genel 

Kurula arz etmiştik. Bu maddenin tümü üzerinde görüşmek üzere, Refah Partisi Grubu adına 
Sayın Melih Gökçek Anavatan Partisi Grubu adına da Sayın Oltan Sungurlu söz talebinde bu
lunmuşlardır, 

Sayın Gökçek?.. Yok. 
Sayın Sungurlu?.. Burada. 
Buyurun Sayın Sungurlu. 

ANAP GRUBU ADINA MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; bu kanun teklifinin 12 nci maddesine göre, reklam gelirlerinden 
yüzde 5 kesilecek brüt gelir, Üst Kurulun ana bütçesini teşkil edecek. 

(1) 356 S. Sayılı Basmayazı 4.11.1993 Tarihli 24 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Bu paranın büyük yekûn tutacağı noktasında birçok endişeler var, Ancak şunu söyleye
yim : Bu üst kurul, kanal ve frekans tahsisleri, bunların düzenlenmesi ve iptaller, kontroller, 
denetlemeler şeklinde bütün görevlerle mükellef olduğu için, geniş bir teşkilat kurmak zorun
da. Bu yüzde 5'ten artan para da -eğer fazla bir para gelirse- Hazineye irat kaydedilecek. An
cak, yüzde 5 olarak kesilecek paranın dahi yetmeyeceği hesap edilerek, ayrıca, icap ederse büt
çeden de para konması düşünülmüştür. 

Bunu koymada ana gaye, bu üst kurulun bağımsızlığını, özerkliğini sağlamaktır; yani, her 
yıl bütçeden, Hükümetin vereceği paralarla idamesini değil, kendi kaynaklarıyla idamesini sağ
lamaktır. Tabiî, özel televizyon ve radyolar, bu paranın verilmemesini düşünmekteler; ama, ma
demki özerk bir kuruluştur, her yıl pazarlıkla kendisine verilecek paranın müzakeresi, bu ku
rulun özerkliğine engel teşkil edebilir düşüncesindeyiz. 

Yalnız burada bir hususta endişem var, o da şu : Maddede "Üst kurul, her yıl için yapaca
ğı işlerin programına ve masraflarına karşılık olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi büt
çesinden verilmesi gereken ödenek tutarını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunar. 

Üst kurulun bütçesi ve kadro cetvelleri Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi ile birlikte 
Plan ve Bütçe Komisyonunda incelenir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda gö
rüşülerek karara bağlanır" denmektedir. 

Aslında, bunların ikisi birbirinin içindedir. Tanzim tarzında bir yanlışlık varsa, zabıtlara 
geçmek suretiyle, teklifi görüşürken asıl maksadımızın belirtilmesini istiyorum. Şöyle k i : Bu 
üst kurulun, yüzde 5 pay, ödenekler vesair tahsil edilen bütün bu paraları harcaması söz konu
su değildir. Bütçe Komisyonuna takdim ettiği bütçesinin tamamı, Bütçe Komisyonunca göz
den geçirilecek, icabında bu paraların fazlası kesilmek suretiyle, genel bütçeye aktarılacak. Burada 
güdülen maksat budur; yoksa, yalnız ve yalnız bütçeden istediği paralar için Bütçe Komisyo
nuna gelmesi söz konusu değildir. Buradaki ibarelerin bu suretle anlaşılması için bu konuşma
yı yaptım. 

Arz ederim. . , 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 
Başka söz talebi var mı efendim? 

* 
Sayın Gökçek, söz talebiniz devam ediyor mu efendim? Burada olmadığınız için Sayın 

Sungurlu'ya söz vermiştim. 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — 12 nci maddenin tümü üzerinde söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

- I. MELlH GÖKÇEK (Ankara) —- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; son anda geldiğim 
için, özellikle Sayın Sungurlu'nun ne söylediğini dinleyemedim. 

Burada kesilecek olan yüzde 5 payların, toplandığı takdirde, üst kurulun kendi ihtiyaçla- , 
rıhın çok üstünde bir rakamı da ortaya çıkarabileceğini ifade etmek istiyorum. Eğer bu teklif 
maddesinde "yüzde 5 payın fazla kalan miktarı Hazineye devredilen" tarzında bir ifade kulla
nılması söz konusu olursa, biriken fazla paranın nereye gideceğinde tereddüt kalmaz, öyle zan
nediyorum, Komisyon da bu hususa dikkat ederse, bu, devletin lehine olacak olan bir tavırdır. 
Çünkü, brüt reklam gelirlerinin yüzde 5'i, tahmini olarak, bize intikal ettiği kadarıyla, büyük 
ihtimalle 50 milyar lirayı geçecek; hatta 100 milyar lirayı bile bulabilecektir. O bakımdan, bu'. 
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paranın fazlasının devlete kalmasında fayda vardır. Bu konuda eğer gruplar arası bir anlaşma 
olur da, paranın devlete kalması noktasında bir önergeyle yaklaşılırsa, öyle zannediyorum, dev
letin lehine olur. 

Benim söylemek istediklerim sadece bu kadar. Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçek. 
Başka söz istemi?.. Yok. ı 
Madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutup işleme koyacağım. 360 sıra sayılı kanun tasarı

sına oyunu kullanmayan arkadaşımız var mı? Yok. 
Kupaları kaldırın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN — Madde üzerindeki önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına • . 
Görüşülmekte olan 356 sıra sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkın

da Kanun Teklifinin 12 nci maddesine dördüncü fıkra olarak aşağıdaki eklemenin yapılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Uluç Gürkan Ali Dinçer Algan Hacaloğlu 
Ankara Ankara İstanbul 

Atilla Hun İbrahim Kumaş trfan Gürpınar 
Kars Adana Kırklareli 

Üst Kurulun bütçesinde gelirlerinden yeterli bir miktar yerli program, belgesel, dizi ve film 
yayınlarının desteklenmesi için ayrılır. Desteklemenin uygulama esasları, üst Kurulca hazırla
nacak yönetmelikle belirlenir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
önerge sahibinin konuşma talebi var mı? Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, bir açıklamada bulun

mak istiyorum. 
BAŞKAN •— Buyurun. 
MAHMUT OLTAN SURGURLU (Gümüşhane) — Sayın Melih Gökçek'in söylediği hu

suslara iştirak ediyorum. Zaten, Bütçe Komisyonunda bunun tetkikinde fazlalıklar olursa, bu, 
otomatikman Hazinenindir, genel bütçeye ilave edilir; bu bir umumî kaidedir. Eğer bunun dı
şında bir tefsir tarzı varsa, söylesinler; kanunun içine ilave etmek gerek. 

BAŞKAN — Komisyonun ve Hükümetin bir katkısı olacak mı bu aşamada? 
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DEVLET BAKANI GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Bir tereddüt yok efendim, 
uygulamada o şekilde. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sungurlu, teşekkür ederim, zabıtlara bu şekilde geçti. 

Maddeyi bu haliyle oylarınıza arz ediyorum : 12 nci maddeyi kabul edenler... Kabul etme
yenler... 12 nci madde kabul edilmiştir. 

13 Üncü maddeyi okutuyorum 
Reklam Gelirlerinin ödenmesi 
MADDE 13. — Reklam gelirlerinden doğan paylar elde edildikleri ayı takip eden ay için

de Üst Kurula ödenir, ödemede bulunmayanlara ihtarda bulunulur. İhtar-yazısından sonra ye
di gün içinde de ödeme yapılmazsa yayın durdurulur. 

Reklam gelirlerinin tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Ka
nun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili söz talebi var mı? Yok. 
Madde üzerinde harhangi bir önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 13 üncü maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 

13 üncü madde kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum 
Hükümet ile İlişkiler 
MADDE 14. — Hükümetin Üst Kurul ile ilişkileri Başbakan tarafından yürütülür. 

/ 
BAŞKAN — Maddeyle ilgili söz talebi var mı? Yok. 
Maddeyle ilgili bir önerge var, okutup işleme koyacağım :.. '••" 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Teklifinin 14 üncü maddesin

de değişiklik yapılması hakkında önerge ve gerekçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün.88 inci maddesine göre ilişikte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz. 

Saffet Topaktaş ökkeş Şeridiller Ahmet özdemir 
Kahramanmaraş Kahramanmaraş Tokat 

Esat Bütün Muhsin Yazıcıoğlu 
Kahramanmaraş Sivas 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Teklifinin 14 üncü mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki değişiklik önergesi; 

Madde 14 — Hükümetin Üst Kurul ile ilişkileri Başbakanlık tarafından yürütülür. 
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Karnin Teklifinin 14 üncü mad

desinin değişiklik önergesinin gerekçesi : . 
Madde 14. — Hükümetin, Üst Kurul ile ilişkilerinin Başbakan tarafından yürütüleceğini 

belirtmekken ufak bir yazıya bile Başbakaknın imzasının açılmasına yol açacaktır. Bu durum 
ise idarenin işleyişine engel olacaktır. İlişkilerin Başbakanlık tarafından yürütüleceğini 
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belirtmek idarenin işleyişine hız kazandıracağı gibi, uygulamaya da uygun olacaktır. İlişkilerin 
sadece Başbakan tarafından yürütüleceğini belirtmenin bir izahı bulunmamaktadır. Bu neden* 
le hükmün değiştirilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ANAYASAYA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
> BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ MÜFTÜOÖLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN. — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmıyorlar. 
önerge sahibi görüşme talebinde bulunuyor mu?.. Bulunmuyor. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
14 üncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 14 üncü maddeyi kabul edenler... Kabul etme

yenler... 14 üncü madde kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum 
Üst Kurul Personeli < 
MADDE 15. — Üst Kurul, kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirmek maksadı 

ile yeterli sayıda ve vasıfta personelden teşkilatını oluşturur. 
Teşkilat personelinin istihdam şekli, özlük hakları, çalışma esas ve usulleri Türkiye Radyo 

ve Televizyon Kurumu personeline uygulanan hükümlere tabidir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istemi var mı? Yok. 
Madde üzerinde önerge de olmadığına göre 15 inci maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... 15 inci madde kabul edilmiştir. 

10, — 3859 Sayılı 1993 Malt Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cetvellerde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu il/626) (S. Sa
yısı : 360) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 3859 sayılı 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) 
ve (B) İşaretli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının oylamasının neticesi
ni arz ediyorum. 

Oy sayısı : 190 , 
Kabul : 143 
Ret : 47 '•;/' 
Çekinser : . — ' , . ' - ' 

Böylelikle kanun tasarısı kanunlaşmıştır. Memleketimize ve milletimize hayırlı olması te
mennisinde bulunuyorum. (Alkışlar) 

17. —Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatanı 
Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa 
Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gür-
kan'm Kamu ve özel Radyo-Televizyonlarm Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel 
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Milletvekili tstemihan Talay ve 4 Arkadaşının özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzen
lenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754,2/745) (S. Sayısı: 356) 
(Devam) 

BAŞKAN — Görüşmekte olduğumuz kanun teklifinin 16 ncı' maddesini okutuyorum : 

Dördüncü Bölüm 

Kanal ve Frekans Bandı Tahsisi, Yayınların Düzenlenmesi ve Reklamlar 
ı 

Kanal ve Frekans Bandı Tahsisi Yetkisi 

MADDE 16. — 2813 Sayılı Telsiz Kanununun diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ka
mu ve tüm özel radyo ve televizyon kuruluşlarına kanal ve frekans bandı tahsisi ile yayın izni 
ve lisansı vermek ve bu tahsis ve izni iptal etmek yetkisi, münhasıran üst kurula aittir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz talebi var mı efendim? Yok. 

Verilmiş bir önerge de bulunmamaktadır. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 16 ncı maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
16 ncı madde kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum 

Kanal ve Frekans Bandı Tahsisi 

MADDE 17. — Ulusal kanal ve frekans bandı planlamasındaki kanal ve frekans bandla-
rının dörtte biri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna tahsis edilir. Kanal sayısı üçten, fre
kans bandı sayısı dörtten az olamaz. 

Geriye kalan ulusal, bölgesel ve yerel kanal ve frekans bandlarının yarısı tam gün üzerin
den, diğer yarısı ise istek halinde zaman paylaşımlı ve gerekirse dönüşümlü olarak tahsis edilir. 

Tahsis süresi beş yılı aşamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz talebi olan sayın milletvekili var mı efendim? Yok. 

Madde üzerinde değişiklik önergeleri yardır, okutup işleme koyacağım : . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Teklifinin 17 nci madde
sinin son fıkrasının değişiklik önergesi ve gerekçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü
nün 88 inci maddesine göre ilişikte sunulmuştur. • , 

Gereğini arz ederiz. 

Saffet Topaktaş ökkeş Şendiller Ahmet özdemir 
Kahramanmaraş Kahramanmaraş Tokat 

Esat Bütün Muhsin Yazıcıoğlu 
Kahramanmaraş Sivas 

Madde 17. — Tamgün üzerinden yapılacak tahsislerde tahsis süresi 4 yıl, zaman paylaşım
lı ve dönüşümlü olanlarda ise 2 yıldır. 

Gerekçe : Tahsis süresinin üst sınırını tespit edip, alt sınırını tespit etmeyerek üst kurula 
bu konuda takdir hakkı tanınmasının uygulamada karışıklıklara yol açacağı ve birtakım tered
dütleri taşıyacağı açıktır. Bu nedenle, tahsis süreleri, radyo televizyon kuruluşlarının yapacağı 
yatırımların büyüklük oranına göre 4 ve 2 yıl olarak belirli sürelere bağlanmıştır. 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun 

Teklifinin, kanal ve frekans bandı tahsisiyle ilgili 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları 
arasına aşağıdaki fıkranın ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Sayın Tınaz Titiz Hüsamettin örüç 
Burdur Ankara Bursa 

Safa Giray Gürhan Çelebican Azimet Köylüoğlu 
istanbul İstanbul Sivas 

17 nci maddenin birinci ve ikinci fıkraları arasına ilave edilecek fıkra : 
"Her bölgede en az bir kanal, yükseköğretim seviyesinde eğitim faaliyetleri için talep eden 

yükseköğretim kuruluşlarına tamgün veya dönüşümlü olarak Üst Kurul tarafından tahsis edil
mek üzere ayrılır. Tam gün üzerinden tahsis edilecek eğitim kanalı sayısı her bölgede birden 
fazla, eğitime ayrılan toplam kanal adedi ise ulusal planlamadaki toplam frekansların dörtte 
birinden fazla olamaz. . . 

Gerekçe : 1. Üniversitelerin enformasyon teknolojileri alanındaki yeni gelişmelerden de 
yararlanarak TV aracılığıyla çeşitli düzeylerde eğitim programları yayınlamaları olanağını 
sağlamak. -

2. Sayısal TV ve yüksek çözünürlüklü TV HDTV gibi yeni ve gelişmekte olan ileri tele
vizyon teknikleri alanında araştırma -geliştirme çalışmaları yürütmekte olan üniversitelerin, 
bu çalışmalarını uygulamalı olarak yaparak bu yeni tekniklerin yaygın olarak kullanılmaya baş
lanacağı, yakın gelecek için gerekli bilgi birikimi ve deneyimin kazanılmasını sağlamak. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kamu ve özel Radyo-Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Ka

nun Teklifinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Uluç Gürkan Ercan Karakaş Mahmut Oltan Sungurlu 
CHP eGrubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Abdüllatif Şener Turhan Tayan Hasan Korkmazcan 
RP Grubu Başkanvekili DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

"Bu kanalların birinden Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetleri yansıtılır. Hangi faali
yetlerin ne ölçüde yayınlanacağına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı karar verir.'* 

Gerekçe : Parlamenter demokrasilerde en üst kurul olan parlamentonun bütün faaliyetle
rinin kamuoyuna en iyi şekilde yansıtılabilmesi; halkın, parlamenter sürece daha fazla katılı
mı, bilgi ve iletişim çağı toplumlarının en önemli amaçlan olmuştur. Bu yolla parlamentoların 
saygınlığının artırılması, işlevlerinin daha iyi değerlendirilmesi ve demokrasinin gelişmesine katkı 
sağlanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi de, daha demokratik ve düzenli iletişim sağlanabilmesi ama
cıyla kendi bünyesinde bir TV prodüksüyon ünitesi oluşturmaktadır. Bu ünite, halkı daha çok 
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bilgilendirecek, halkın sorunlarını tartışacak ve demokrasiye katılımını sağlayacak programlar 
üretecek, Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetlerini naklen veya özetle yayına hazırlayacaktır. 

Tüm bu faaliyetlerin halka ulaştırılabilmesi, TRT'ye tahsis edilecek kanallardan birinden 
yararlanarak mümkün olabilecektir. 

Bu amaçla, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Teklifinin ' 'Ka
nal ve Frekans Bandı Tahsisi" başlıklı 17 nci maddesine bir cümle eklenmesi gerekmektedir. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine göre okutup, işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun 

Teklifinin kanal ve frekans bandı tahsisi ile ilgili 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları 
araşma aşağıdaki fıkranın ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Gürhan Çelebican (İstanbul) ve 
arkadaşları 

17 nci maddenin birinci ve ikinci fıkraları arasına ilave edilecek fıkra : 
"Her bölgede en az bir kanal, yükseköğretim seviyesinde eğitim faaliyetleri için talep eden 

yükseköğretim kuruluşlarına tam gün veya dönüşümlü olarak Üst Kurul tarafından tahsis edilmek 
üzere ayrılır. Tam gün üzerinden tahsis edilecek eğitim kanalı sayısı her bölgede birden fazla, 
eğitime ayrılan toplam kanat adedi ise ulusal planlamadaki toplam frekansların dörtte birin
den fazla olamaz." 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ MÜFTÜOÖLU (Zonguldak) — Katılamıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
önerge sahiplerinden söz isteyen?.. 
1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Karar yetersayısının aranmasını istiyorum Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Karar yetersayısı aranacaktır. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... (DYP sıraların

dan "Gelenler var Sayın Başkan..." sesleri) Gelenler varsa bekliyorum efendim... 
Her iki kapıya da baktım, gelen-giden yok: her iki Kâtibin sayımları da birbirini tutuyor; 

maalesef, karar yetersayısı bulunamamıştır. 

Birleşime 15 dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 18.02 

o 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.10 

BAŞICAN : Başkanvekili Mustafa Kalemli 
KÂTİP ÜYELER : İbrahim Kumaş (Adana), Ali Günaydın (Konya) 

—,—; — _ o — — — — — 

• . , ' • ' ı • ' . • ' • . ' • ' . • 

BAŞKAN —'Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. . ' 

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

17. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan ihyan, Anavatan 
Partisi Grup BaşkanvekiUeri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Milletvekili Mustafa 
Kalemli ve Sosyatdemökrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gür-
kan'ın Kamu ve özel Radyo-Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile İçel 
Milletvekili İstemihan Talay ve 4 Arkadaşının özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzen
lenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı: 356) 
(Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 356 sıra sayılı kanun teklifinin 17 nci maddesi üzerinde 
görüşmelerimiz devam ediyordu. Bu madde üzerinde verilen önergelerin görüşülmesine geçti
ğimizde ve birinci önergenin oylanması sırasında karar yeterseyısı istenmişti. 

Şimdi görüşmelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
önergeyi oylarken karar yetersayısı arayacağım, önergeyi tekrar oylarınıza arz ediyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı vardır, önerge kabul edilmiştir. 
İkinci önergeyi okutup, işleme koyacağım... 
Sayın milletvekilleri, lütfen yerlerinize oturun. Şimdi bir arkadaşımız yine karar yetersa

yısı isteyecek, yine bir 15 dakika ara vereceğiz!.. İstirham ediyorum, çalışma süremizin bitme
sine çok az kaldı; lütfen yerlerinize oturun!.. 

önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kamu ve özel Radyo-Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Ka

nun Teklifinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Turhan Tayan (Bursa) 
ve arkadaşları 

"Bu kanalların birinden Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetleri yansıtılır. Hangi faali
yetlerin ne ölçüde yayınlanacağına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı karar verir." 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz?.. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Komisyon kara yeter
sayımız olmadığı için katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet önergeye katıldıklarını, Sayın Komisyon yeterli sayıları ol

madığı için katılamadıklarını ifade ettiler. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Önerge kabul edil

miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Teklifinin 17 nci madde

sinin son fıkrasının değişiklik önergesi ve gerekçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
88 inci maddesine göre ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saffet Topaktaş (Kahramanmaraş) 

ve arkadaşları 

Madde 17. — Tam gün üzerinden yapılacak tahsislerde tahsis süresi 4 yıl, zaman payla
şımlı ve dönüşümlü olanlarda ise 2 yıldır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz efendim 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet önergeye katılmadıklarını ifade ettiler. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
17 nci maddeyi, yapılan değişiklikle birlikte oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Et-

.meyenler... 17 nci madde kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Yükümlülüğü 
MADDE 18. — Üst Kurulun ulusal yayın izni verdiği kuruluşlar izin tarihinden itibaren 

en geç ikinci yıl sonunda Türkiye alanının % 70'ine yayınlarını-ulaştırmak ve haftada asgarî 
seksen saat yayın yapmak mecburiyetindedirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz talebi var mı? 
Olmadığına göre, maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 18 inci 

madde kabul edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum : 
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-, Reklamlar 
MADDE 19. — Bütün reklamlar adil ve dürüst olacak, yanıltıcı ve tüketicinin çıkarlarına 

zarar verecek nitelikte olmayacak, çocuklara yönelik veya içinde çocukların kullanıldığı rek
lamlarda, onların yararlarına zarar verecek unsunlar bulunmayacak, çocukların özel duygula
rı gözönünde tutulacaktır. 

Reklamcı, programların içerisine herhangi bir müdahalede bulunamaz. 
Reklamlar günlük yayın süresinin °/o 15'ini geçemeyecektir. Ancak, ürünlerin alımının, 

satımının, kiralanmasının veya hizmetlerin topluma doğrudan sunulmasını sağlamak üzere bu 
oran spot reklamların % 15'ini aşmaması kaydıyla % '20'ye çıkarılabilir. Bir Saatlik yayın içe
risinde spot reklamlara ayrılan süre % 20'yi aşamaz. * 

Ürünlerin alımını, satımını, kiralanmasını veya hizmetleri halka doğrudan sunan türdeki 
reklamların yayını günde bir saati geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz talebi var mı efendim? 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, Sayın Komisyondan bir açıklama talep 

edebilir miyim?.. 
BAŞKAN — Buyurun. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Yayın esnasında ekrana gelen yazılı reklamların süresi 

nasıl hesaplanacak acaba? Bu konuda Komisyon .bir açıklama yapabilir mi? 
BAŞKAN — Komisyon bu soruya bir cevap verecek mi efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN ( Edirne) —Yazılı olarak cevap 

verelim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Şu aşamada Komisyon, bu teknik imkâna sahip olmadığını ifade ettiler... 

Sizin bir öneriniz varsa zabıtlara geçireyim efendim.,. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkanım, ekranda, görüntü esnasında yazılı 

reklamların süresi nasıl hesaplanacak, diye sormuştum. 
BAŞKAN — Efendim, bu konuda cevap veremeyeceklerini ifade ettiler; sizin bir öneriniz 

varsa zabıtlara geçirmek istiyorum.. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Yok efendim. 
BAŞKAN —' Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde konuşma talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Reklamların Biçimi ve Sunuluşu 
MADDE 20. — Reklamlar program hizmetinin diğer unsurlardan açıkça ve kolaylıkla ayırt 

edilebilecek ve görsel ve işitsel bakımdan ayrılığı fark edilecek biçimde düzenlenecek, bilinçal
tı ile algılanan reklamlara izin verilmeyecektir. 

Haber veya güncel programlan düzenli olarak sunan kişilerin görüntü ve seslerini reklam
larda yer verilmeyecektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz talebi var mı efendim? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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21 inci maddeyi okutuyorum : 

Reklamların Yerleştirilmesi 
MADDE 21. — Reklamlar program arasına yerleştirilir. Programın bütünlüğü, değeri ve 

hak sahiplerinin hakları zedelenmeyecek biçimde bir program içine de yerleştirilebilir. 
Birbirinden bağımsız bölümleri olan programlarda veya spor programları ile benzer yapı

da aralar içeren olay ve gösteri programlarında, sadece bölüm veya devre aralarına yerleştirile
bilir. Reklamlar arasında en az yirmi dakika süre bulunmalıdır. 

Konulu filmlerin veya televizyon filmlerinin (diziler, eğlence programlan ve belgeseller hariç) 
süreleri kırkbeş dakikadan fazla olması halinde, her kırkbeş dakikalık süre sonunda bir kez 
olmak üzere reklam için kesinti yapılabilir. Film kırkbeş dakikadan fazla ise kırkbeş dakika
dan sonraki zamanda her yirmi dakika aralıkla reklam yerleştirilebilir. 

Hiçbir dinî tören yayınına reklam alınamaz. Haber bültenleri, güncel programlar, çocuk 
programlan otuz dakikadan kısa olduktan takdirde reklama kesilemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde grupların veya şahısların söz talebi var mı efendim? Yok. 
Madde üzerinde değişiklik önergeleri vardır; önce geliş sırasına göre okutup, sonra aykırı

lık sırasına göre işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kamu ve özel Radyo-Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifinin "Rek

lamların Yerleştirilmesi" başlıklı 21 inci maddesine aşağıdaki fıkranın beşinci fıkra olarak ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. v 

Rifat Serdaroğlu Bilal Güngör Sabri Güner 
izmir Ankara Kars 

Bahattin Şeker Halil Demir 
Bilecik Aksaray 

"Müzik kaseti veya kompakt disk gibi herhangi bir müzik taşıyıcısından, müzik parçaları 
arasına anons konulmaksızın yapılan, aynen ve aralıksız radyo ve televizyon yayınlarında her 
parça bitiminde reklam yerleştirilmesi zorunludur. Şu kadar ki, korsan kasetçiliğin önlenmesi 
açısından, söz konusu anons ve reklamların parça bitiminden önceki S saniye içerisinde başla
tılması ve yeni parçanın ilk 5 saniyesi içerisinde devam etmesi gerekir. Bu uzunlukta olmayan 
anons ve reklam hiç yapılmamış sayılır. 

Gerekçe : Korsan kasetçilik adı verilen kanunsuz uygulamalarda korsan yapımcılar her
hangi bir müzik eserini telif hakkı sahibinin izni olmaksızın radyodan, televizyondan kayda 
almakta ve kendi yapımlariymış gibi yayınlamakta veya satışa sunmaktadırlar. Korsan kasetçi
liğin önlenebilmesi amacıyla aralıksız yapılan müzik yayınları da reklam ve anonsların hangi 
surette yapılacağı hükme bağlanmak istenilmekte ve böyle bir düzenlemeyle korsan kasetçili
ğin büyük ölçüde önüne geçileceği düşünülmektedir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
"Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanun Teklifi" adlı tasarının 

21 inci maddesine, son cümle olarak aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Uluç Gür kan Ercan Karakaş Oltan Sungurlu 
Ankara İstanbul Gümüşhane 

Turhan Tayan Tunca Tbskay Abdüllatif Şener 
Bursa İstanbul Sivas 

"Her türlü yayında gizli reklam yapılması yasaktır,'* 
Gerekçe : Yayınlanan her türlü programda, bir mamulün, bir firmanın, bir hizmetin, prog

ramın akışı içinde normal sayılacak ölçülerin üstünde öne çıkarılması, gösterilmesi, övülmesi 
suretiyle reklam kurallarının dışında reklamının yapılmasının önlenmesi hedef alınmıştır. 

Bu tür yapılan reklamlar, reklamcılık alanında hem haksız rekabet yaratmakta hem de 
devletin büyük vergi kaybına uğramasına yol açmaktadır. 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık sırasına göre işleme koyuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kamu ve özel Radyo-Televizyonların Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun Teklifinin "Rek
lamların Yerleştirilmesi" başlıklı 21 inci maddesine aşağıdaki fıkranın beşinci fıkra olarak ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Rifat Serdaroğlu (İzmir) 
ve arkadaşları 

' 'Müzik kaseti veya kompakt disk gibi herhangi bir müzik taşayıcısından, müzik parçalan 
arasına anons konulmaksızın yapılan aynen ve aralıksız radyo ve televizyon yayınlarında her 
parça bitiminde reklam yerleştirilmesi zorunludur. Şu İcadar ki, korsan kasetçiliğin önlenmesi 
açısından söz konusu anons ve reklamların parça bitiminden önceki beş saniye içerisinde baş
latılması ve yeni parçanın ilk beş saniyesi içerisinde devam etmesi gerekir. Bu uzunlukta olma
yan anons ve reklam hiç yapılmamış sayılır. 

BAŞKAN — önergeye Sayın komisyon katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN ( Edirne) -^ Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu efendim? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN —- önerge sahiplerinden söz isteyen var mı? Yok. 
Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon önergeye katılmıyorlar. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 

— 266 — 



T.B.M.M. E : 27 11 . 11 .1993 O : 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Teklifi adlı tasarının 21 

inci maddesine son cümle olarak aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Turhan Tayan (Bursa) 

- • ' ve arkadaşları 

"Her türlü yayında gizli reklam yapılması yasaktır.'' 
BAŞKAN — önergeye Sayın Komisyon katılıyorlar mı efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN ( Edirne) — Yetersayımız bulun

madığı için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu efendim? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, yetersayı olmadığı için katılamadıklarını beyan ederken, 

Sayın Hükümet katıldıklarını beyan ettiler. 
Oylamaya geçmeden önce sayın önerge sahiplerine sormak isterim; bunu son fıkra olarak 

ilave ediyorsunuz, değil mi efendim? 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Son fıkra olarak ilave edilecek. Bu şekliyle önergeyi oylarınıza arz ediyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi, kabul edilen önerge istikametinde yapılan değişiklikle oylarınıza arz edi

yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 21 inci madde kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
Belirli Ürünlerin Reklamları -
MADDE 22. — Alkol ve tütün ürünleri reklamlarına izin verilemez. 
Reçete ile satışına izin verilen ilaç ve tedavilerin reklamı yapılamaz. Diğer ilaç ve tedavile

rin reklamları dürüst, gerçeği yansıtan ve doğrulanması mümkün unsurlardan oluşacak ve fer
din zarardan korunması gereklerine uygun olacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili söz talebi var mı efendim? Yok. 
Maddeyle ilgili verilmiş önergede yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 22 nci madde ka

bul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Program Desteklenmesi 
MADDE 23. — Bir program veya dizi tamamen veya kısmen malî destek görmüşse, bu 

husus programın başında ve/veya sonunda uygun ibarelerle belirtilir. 
Destekleyen taraflar programın içeriğine ve yayınlanış biçimine, yayıncının sorumluluğu

nu ve bağımsızlığını etkileyecek hiçbir müdahelede bulunamazlar. 
Desteklenen programlarda, destek verene veya üçüncü bir kişiye ait mal ve hizmetlere atıfta 

bulunulması ve bunların alınması, satılması ve kiralanması teşvik edilmeyecektir. Programlar 
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yirmiikinci maddede yasaklanmış olan mal ve hizmetlerin üretimi veya satışıyla iştigal eden 
özel veya tüzelkişilerce desteklenemez. 

Haber ve güncel programlarda malî desteğe izin verilemez. 
BAŞKAN — Maddeyle ilgili söz talebi var mı efendim? Yok. 
Maddeyle ilgili verilmiş önergede yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 23 üncü madde 

kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 
Telsiz Genel Müdürlüğünün Yükümlülüğü 
MADDE 24. — Telsiz Genel Müdürlüğü, radyo ve televizyon yayınlarına esas olan bütün 

kanal, frekans bantları ve gerekli teknik bilgileri Ulaştırma Bakanlığı kanalıyla Üst Kurula bil
dirir, yapılan tahsisleri uygular ve teknik bakımdan izler. 

Üst Kurulun taleplerinin öncelikle yerine getirilmesi esastır. 
BAŞKAN — Maddeyle ilgili söz talebi var mı efendim? Yok. 
Maddeyle ilgili verilmiş önergede yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 24 üncü madde 

kabul edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
Yayınların Men Edilmesi 
MADDE 25. — Yargı kararları saklı kalmak kaydıyla yayınlar önceden denetlenemez ve 

durdurulamaz. Ancak, millî güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde yahut kamu düzeninin 
ciddî şekilde bozulması kuvvetle ihtimal dahilinde ise Başbakan veya görevlendireceği bakan 
yayını durdurabilir. 

Radyo ve televizyon kuruluşları, Cumhurbaşkanının veya Hükümetin millî güvenliğin, kamu 
düzeninin, genel sağlığın ve genel ahlakın gerekleriyle ilgili bildirilerini yayınlamakla yükümlüdür. 

Yukarıdaki fıkralar uyarınca alınacak idarî kararlar aleyhine açılacak iptal davaları doğ
rudan doğruya Danıştayda açılır. Danıştay bu davalara öncelikle bakar ve onları öncelikle ka
rara bağlar. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde söz talebi var mı efendim? 
CHP Grubu adına Sayııi Uluç Gürkan, şahsı adına Sayın Ali Dinçer, SHP Grubu adına 

Sayın Soysal. 
Buyurun Sayın Gürkan. 
CHP GRUBU ADINA H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, şu an görüşmekte olduğumuz 25 inci madde, yayınların menedil-
mesi maddesi, -deyim yerindeyse, belki ağır kaçacak ama, kullanmaya kendimi mecbur 
hissediyorum- 4 üncü maddesiyle birlikte bu teklifin yüzkarasıdır. Bu madde, özgür, çağdaş, 
çoğulcu ve demokrat bir toplumun gereği olan yayın anlayışına hiçbir biçimde sığmamaktadır. 
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Gecenin bu saatinde belki dikkatlerimizden kaçırmış olabiliriz. Onun için, maddenin, özel
likle birinci fıkrasının ikinci cümlesini burada tekrarlamak mecburiyetindeyim. Madde, Baş
bakan veya görevlendireceği bir bakana yayını durdurma yetkisi veriyor. Bu dahi, özgür, çağ
daş, demokrat toplumlarda ciddî olarak tartışılması gereken bir konudur. Tartışmalı olan bu 
yayın durdurma yetkisini, Başbakana veya görevlendireceği bir bakana iki koşulda veriyor : 
Bir, millî güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde. Bunu anlamaya çalışalım, bunu anlamak 
için gayret sarf edelim; ama, ikinci koşulu anlamaya maddeten imkân yoktur ve özgür yayıncı
lığın, demokrat yayıncılığın hiçbir şekilde Türkiye'de yapılamamasını yasa maddesi haline ge
tirmiş oluruz. 

Bakın, imla da bozuk, cümle de bozuk : "kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması kuv
vetle ihtimal dahilinde ise,.." 

Ne demek bu, "kuvvetle ihtimal dahilinde ise"? Böylesine soyut, nereye çekileceği belli 
olmayan bir kamu düzeni kavramı... Her şeye sokabilirsiniz... Her siyasî iktidar, her tür eyle
mi, kamu düzeninin bozulması olarak algılayabilir; örneğin, bir grevi, işçi sendikalarının yasal 
bir grevini, kamu düzeninin bozulması anlamına çekebilir ve "bozulma" somut bir fiil olmayı 

, da gerektirmiyor, "kuvvetle ihtimal dahilinde ise..." 
Böyle yasa olmaz, böyle anlayış olmaz. Bu konuda sanıyorum, Yüce Meclis, değişiklik 

önergeleriyle gerekli düzenlemeyi yapacak ve maddenin bu şekliyle bu Meclisten geçmemesi 
için gereken davranışı gösterecektir. 

Aynı şekilde, ikinci fıkra... Biz, burada, özel radyo televizyon yayınlarıyla ilgili hükümleri 
düzenliyoruz. Özel sektöre ait radyo ve televizyon yayınlarını, nasıl ederiz, ne yaparız da, dev
let TRT'sine çeviririz diye bir anlayış içerisinde olamayız; ama, ikinci fıkra, özel radyo ve tele
vizyon yayınlarını, bir devlet yönetiminde, devlet baskısı altında, devletin de ötesinde, hükü
met baskısı altında bir şekle sokmaya çalışıyor. 

Bakın madde şu : "Radyo ve televizyon Kuruluşları -yani, Türkiye'de Üst Kuruldan fre
kans ve kanal tahsisini almış, yayın yapan kuruluşlar- Cumhurbaşkanının veya Hükümetin, 
millî güvenliğin -buraya kadar da anlamaya çalışalım; ama, devamını anlamaya imkân yok; 
devamıyla, hiçbir şekilde, o yayınları bir mecburiyet altına almaya hakkımız yok- kamu düze
ninin, genel sağlığın ve genel ahlakın gerekleriyle ilgili bildirilerini yayınlamakla yükümlüdür." 

öyle, özgür özel radyo-televizyon yayıncılığı olmaz; kendimize güldürürüz ve bu madde
yi, böyle, yayın men yetkisini -kamu düzeninin bozulması kuvvetle ihtimal dahilinde ise, men 
yasağı- genel sağlık, genel ahlak, kamu düzeni - nereye çekilecekleri soyut, belirsiz kavramlar-
bildiri yayınlama yükümlülügüyle de alt alta bırakırsak, herhalde, bu yasayı görüşmeden önce 
oylayarak kabul ettiğimiz ve yasa değeri kazandırdığımız Avrupa Sınır ötesi Televizyon Sözleş
mesiyle de çelişmiş oluruz; o sözleşmeye, onun yasa hükmüne, burada, bir anlamda muhalefet 
şerhi yazmış ve dünyaya "biz, özgürlüğe, özgürlükçü yayıncılığa layık bir toplum değiliz" gibi 
bir garabeti, bir anlayışı ilan etmiş oluruz. 

Bu anlayışla ben, Yüce Meclisin, yasa teklifinin bu maddesi üzerinde, demokratik seçe
nekleri öngören değişiklik önergelerine itibar edeceği ve bu antidemokratik yapıyı bıracak ira
deyi göstereceğini düşünüyorum. 

Hepinizi, bu anlaşıyla, saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ediyorum efendim. 
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ANAYASA KOMİSYONU ADINA COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Başkan, bu aşa
mada söz istiyorum efendim. . 

BAŞKAN — Komisyon bu aşamada söz mü istiyor? 
Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU ADINA COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; burada şu anda bir devlet felsefesi meselesini konuşuyoruz. 
Yalnız, şunu konuşmaya başlarken derhal belirtmek isterim ki, hiçbir demokratik devlet

te, kişinin ifade haklarıyla, toplumun ve devletin korunması haklarının bağdaştırılmadığı gö
rülmemiştir. Bu neden böyledir? Çünkü, toplum, kişilerin bütünüdür. Eğer, bir kişinin şu veya 
bu hakkı, kişilerin bütününün haklarıyla çelişkiye düşüyorsa, bu memleketlerin hepsinde top
lumun hakları öne çıkarılır. Bu konuda Sayın Uluç Gürkan'a bir bibliyografi de verebilirim; 
mesela, hiç kimsenin, insan haklarına aykırı tutumda olamayacağı hususuyla ilgili olarak, bü
yük bir Fransız müellifi Jan Riveren'Un "İnsan Hakları" isimli kitabını kendisine tavsiye eder 
bilirim; orada şu görülecektir : 

Anayasamız -dikkat ediniz- yasama yetkisinden bahsediyor, yargı yetkisinden de bahsedi
yor; ama, yürütme görev ve yetkisinden bahsediyor. Acaba bu farklılık neden? Bu farklılık, 
Anayasamıza 1982'de girmiş 11961'de girmemiş ve çok doğru yapılmış. 

Şimdi, bugün, gerek bütün dünyada gerekse benzeri idarî kaza sistemlerini uygulayan ül
kelerde geçerli genel hukuk ilkesi olarak kabul edilen Fransız Danıştayınm büyük kararları ve 
o kararları takip eden Türk Danıştayınm onları teyit eden kararları gösteriyor ki, eğer, kamu 
düzeninin, yani toplumun düzeninin, yani, bir deyimle, Anayasa ve kanunlarda büyük çoğun
luğa tanınmış olan hakların kullanılabilmesi, eğer, çok istisnaî ve geçici hallerde -tekrar ediyor 
rum çok istisnaî ve geçici hallerde- yürütme organı tarafından askıya alınabiliyorsa, bu zaruret 
varsa, bu yola tevessül edilir. Bu nereden doğar? Bu, yürütme yetkisinin, yani yasama yetkisi
nin, yasama organının yaptığı kanunları yerine getirme yetkisinin ötesinde, doğrudan doğruya 
yürütme organının aldığı yürütme görevi hakkından doğar, salahiyetlerinden doğar. Çünkü, 
her halükârda, evvelemirde, yürütme organı ve başta hükümet, kamu düzeni -ne demek kamu 
düzeni? Bu, sokakta kavga olsun falan demekten çok ötede bir kavram- toplumu teşkil eden 
kişilerin, bütününün kanunlarça tanınmış hakları ihlal edilmesin diye, belirli bir kişiye ait bir 
hakkı geçici ve istisnaî olarak askıya alabilir. Bu hususlar kabul edilmeden, doğru dürüst dev
let idare edilmez. Eğer bu gerçekler kabul edilmezse, bu memlekette, hele bugünkü şartlarda, 
her Allah'ın günü olağariüstü hal ilan etmek yahut sıkıyönetime gitmek gerekir. İşte, bu gibi 
hükümler, bu gibi yollara, olağanüstü hallere gidilmesin diye konulur. 

Şimdi, bundan evvelki TRT Kanununda ne varmış? Millî güvenlik dolayısıyla Başbakana 
bu yetki tanınmış; şimdi ise, kamu düzeni için tanınıyor. 

Bu hak bir kere kullanılmış. Ne zaman? Zonguldak'ta bir grev vesilesiyle bazı karışıklıklar 
çıktığı için ve bakınız, o zamanki Anayasaya, yani 1961 Anayasasına göre, bu hak doğru kulla
nılmamış. Çünkü, o zaman, Anayasa, yürütme organına, yürütme görevi vermemiş, sadece 
kanunları yerine getirme yetkisini vermiş. Peki, o zaman ne olmuş? Başbakan mecbur kalmış, 
sadece kamu düzeniyle ilgili bir konuda, millî güvenlikle ilgili bir maddeye istinat etmek mec
buriyetinde kalmış. 

Hangi devirde yaşıyoruz?.. Yüce Meclisin takdirine arz etmek istiyorum; memleketimiz 
hangi tehlikelerle karşı karşıya? Bir Sivas olayları oldu: bu Sivas olayları, bütün televizyonlar 
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tarafından -devlet televizyonu dahil- verildi. Hayır, yetmedi; bir hafta süreyle, Alevi'yi Sünni'
ye, Sünni'yi Alevi'ye kışkırtmak istercesine, özel televizyonlarda, bu Meclisin büyük ekseriye
tinin asla tasvip edemeyeceği birtakım çirkin ve kasıtlı yayınlar yapıldı. (DYP, SHP, ANAP 
ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi Yüce Meclise soruyorum : Bir Başbakana, millî güvenlikten-ötede, kamu düzeni 
ve kamu düzeninin geniş anlamında içine giren genel sağlık ve genel ahlak mülahazalarıyla 
böyle bir yetkiyi tanımayı niye çok görüyoruz? 

İngiltere İçişleri Bakanının, bütün İngiliz televizyonlarında, BBC nezdinde, özel televiz
yonlarda kullanabildiği bir hakkı, Türk Başbakanından niçin esirgiyoruz? (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Hükümete de şunu söylemek istiyorum : Bu konuda sağlam dursunlar. Burada kendi yet
kilerini korumak, bizden çok kendilerine düşer; ama, bu yetki, aslında doğrudan doğruya Ana
yasadan aldığı bir yetkidir, onun adı da yürütme görevidir. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Şimdi, şunu da kabul edelim : Bakınız, burada bir hüküm var, "Yukarıdaki fıkralar uya
rınca icraî -o "icraî"den sonraki virgülü de kaldırmak lazım- idarî kararlar aleyhine açılacak 
iptal davaları, doğrudan doğruya Damştayda açılır. Danıştay bu davalara öncelikle bakar ve 
onları öncelikle karara bağlar" demişiz. 

Komisyon olarak bir noktada daha ileri gidebileceğimizi sanıyorum ve bu konuda takrir 
bekliyorum; "öncelikle bir ay içinde karara bağlar" demeyi de kabul ediyorum. Bu kadar te
minat getirirken, bir Türkiye Başbakanından, acele ve istinaî bir halde, kamu düzenini koru
mak için verilen bu hakkı, biz hangi hakla nez edebileceğimizi sanıyoruz? Burada nez ettiğiniz 
o hakkı Anayasadan almaktadır; ama, gereksiz tefsirlere, bu hakka sahip olmadığı yolundaki 
tefsirlere sebebiyet vermemek için, bunu buraya koymak lazımdı. 

Bunlar Fransa'da var; İngiltere'de bildiri mi yayınlanmıyor, Amerika'da mı Yok?.. Ameri
kanda Cumhurbaşkanının her beyanı özel televizyonlarda yayınlanır. "Efendim, geleneksel olarak 
yayınlanırmış.." Onların geleneksel olarak vardığı yere, biz kanun yoluyla varmak zorunda ka
lıyorsak, ifade edelim ki, bu, ayıbımızdır; ama, buna da karşı çıkılıyor. O zaman kanuna ihti
yaç vardır. . 

Cumhurbaşkanının bildirisi yayınlanmayacak, Hükümet Başkanının bildirisi yayınlanma
yacak; burada muhalefet de var; fakat, bir gün muhalefet, elbette ki, hükümet olacak ve devle
tin varlığının, niteliklerinin, millî güvenliğin, kamu düzeninin korunması için bu mesuliyetleri 
yarın herkes burada sırayla taşıyacak. Onun için, Yüce Meclisten, bu maddenin aynen kabulü
nü; ancak, "bir ay içinde" ibaresinin "öncelikle" ve "karara" kelimeleri arasına ilave edilmesi 
suretiyle kabulünü arz ve istirham ediyorum efendim. 

Teşekkür ederim. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırca. 
Muhterem milletvekilleri, gruplar adına bir kişi ve şahısları adına J a bir kişi daha söz al

mış durumda. Başka söz talebi var mı efendim? Yok. 
O zaman, bu iki konuşmacının konuşmalarının bitimine kadar çalışma süresini uzatmayı 

oylarınıza arz edeceğim; çünkü, vaktimiz daralmıştır,.. 
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TURHAN TAYAN (Bursa) — Maddeyi de oylayalım. 
BAŞKAN — Efendim, önergeler var, çok uzun süreceğini biliyorum. Bugün çok gayret 

gösterdi Yüce Meclis, ben takdir ediyorum; ama, önergelere de geçersek, çok daha fazla uza
yacak, o bakımdan bu teklifte bulunuyorum, 

Maddenin tümü üzerinde gruplar adına bir konuşma ve şahıslar adına bir konuşma daha 
var. Bu konuşmalar bitinciye kadar çalışma süremizin uzatılmasını oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Mümtaz Soysal, buyurun efendim. (SHP 
sıralarından alkışlar) • 

SHP GRUBU ADINA MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, ben, böyle bir konuda, Sayın Kırca'nın hamasî edasıyla konuşacak 

değilim ; çünkü, üzerinde duyarlılıkla durmamız gereken bir sorunla karşı karşıyayız. 
Elbette, önümüzdeki metnin ve Komisyon Sözcüsü tarafından ifade edilen düşüncelerin 

yanlışlığı ileri sürülemez. Elbette, bütün devletlerde, devletin yüksek çıkarlarını, dolayısıyla kamu 
düzenini korumak için, bazı yayınların durdurulması kararının verilmesi gerekebilir; ancak, 
bunun, iki şeyi önlemeden yapılması gerekir : 

Birincisi, ülkede herkesini, gerçeği öğrenmek, doğru haber almak, dolayısıyla basının da 
-sözlü, görüntülü ve yazılı basının- gerçekleri yansıtmak ve doğruları duyurmak, hakkı. Buna 
karşı getirilecek olan önlemlerin, bu hakkı özünden ortadan kaldırıcı nitelikte olmaması gerekir. 

İkincisi de, doğrudan doğruya, böylesine önemli bir hakkı ilgilendiren kararların yargı de
netimi dışında kalmaması; ama, gerçekten sonuç verecek bir biçimde kalmaması ilkesidir. Bir 
ay sonra sonuçlanabilecek olan bir idarî davanın, herkesin, olup biteni, anında, hiç olmazsa 
gününde haber alma hakkını ortadan kaldırdığı açıktır. Olan olmuş, biten bitmiş, bir ay sonra 
mahkeme kararıyla, o konuda yayın yapılmasına izin verilmiş.. Bu, yargı denetimi demek değildir. 

Onun için, Grubumuzun mensuplarınca hazırlanan ve biraz sonra okunacak olan önerge
de olduğu gibi, biz, şöyle bir formülü öneriyoruz : Evet, millî güvenliğin açıkça gerekli kıldığı 
hallerde yahut kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması kuvvetle ihtimal dahilinde ise, Bakan
lar Kurulu kararıyla yayın durdurulabilir, Ancak, bu durdurma kararı, çalışma saatinin biti
minden önce ve aynı gün hâkim tarafından onaylanmamışsa, hükümsüz kalır. Yani, Sayın Kır-
ca'nın belirttiği nedenlerle, ülkenin kamu düzenine vesairesine sahip çıkma durumunda olan 
yürütme organının böyle bir yetkisi olmalıdır; ama, yürütme organı, bu yetkisini geçerli kıla
bilmek için, bunu bir de hâkim hükmüne tabi tutmalıdır. Yani, yasanın böyle hallerde genel 
olarak düzenlediği durumlarda hangi hâkim görevli ise, uygulanmak istenen karar, yani yayını 
durdurmayı amaçlayan karar, o hâkimin onayına sunulur ve hâkim, o onayı yada onaylama-
mayı da, o günün çalışma saati bitiminden önce bitirmek zorundadır..Dolayısıyla, vatandaş
lar, o gün duymaları gereken şeyi, eğer yargı denetimi onun yayınlanmasına müsaade ediyorsa, 
aynı gün duyabilmelidirler. 

Biraz sonra bu önerge okunduğu zaman, sizlerden, böyle bir önergeye destek vermenizi, 
hem Sayın Kırca*nın belirttiği kamu düzeninin amaçları bakımından hem de aynı zamanda 
en az onun kadar değerli tutulması gereken doğru haber verme ve gerçeği öğrenme hakkı bakı
mından rica ediyoruz. 
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Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soysal. 
Şahsı adına, Sayın Dinçer, buyurun. 
ALt DİNÇER (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın Divan, değerli milletvekilleri; bu yasa 

teklifinde, sâdece bu maddede değil, diğer maddelerde de, zaman zaman dile getirdiğimiz gibi, 
"özel" ve "genel" kavramları karıştırılıyor. 

Genelde, hukuk sistemimizde, kamu yararına aykırı davranışları ve olayları yargı deneti
miyle durduracak yasalar vardır, hükümler vardır. Onların rahatlıkla çalıştırılıp kamu yararı
nın sağlanması mümkün. Bu konuda ülkemiz, demokrasimiz, uzun deney birikimine sahiptir; 
Ama biz, bu genel kavramını, genel hükümleri, hukuk devleti anlayışını, genelde, bir kenara 
bırakıyoruz, despotik ve sürekli güdümleme anlayışlarıyla, yasalara, düşündüğümüz bu yasa 
teklifine, bu teklifin maddelerine, özel, denetleyici, baskı altında tutucu, sübjektif kararlara 
dayalı, yönlendirici paragraflar, alt maddeler getiriyoruz. 

Biz, gerçek anlamda bir demokrasiyi gerçekleştirebilmek amacıyla, TRT'yi de (Devlet Radyo 
ve Televizyonunu da) özerkleştirme çabası göstereceğimize, bugün tartıştığımız özel radyo ve 
televizyonlarla ilgili yasaya, TRT'den daha güdümlü bir havayı getirmeye çalışıyoruz. 

Bunun, demokrasi anlayışıyla, özgür basın-yayın organları yaratma anlayışıyla bağdaş
ması mümkün değil. 

Sayın Erdal İnönü'nün bir sözü var, "çeyrek demokrasi olmaz." Çeyrek özgür ve objektif 
basın-yayın, medya ortamı da olmaz; Ama, bu madde oraya götürüyor; özgürlükçü, katılımcı, 
çoğulcu ve yurttaşa güvenen demokrasi anlayışını ortadan kaldırmaya yönelik hükümler içeri
yor. öylesine sübjektif karar vermeye müsait hükümler var ki, bu hükümlerle, Türkiye'de özel 
radyo ve televizyon kurumlarının gerçek anlamda çağdaş bir özgür ortama kavuşması müm
kün değildir. 

Bu nedenle, ben, Grup Başkanvekili arkadaşımızın temennisine katılıyorum ve inşallah 
Yüce Meclis bu maddeyi bu haliyle kabul etmez, yeniden tezekkür eder, çağdaş bir yapıya ka
vuşturur diyorum. 

Tekrar saygılar sunuyorum (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayıyn Dinçer. 
Değerli milletvekilleri, teklifin görüşmelerini bu hoktada bırakıyorum. 
Sayayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse hakkında gensoru açılmasına ilişkin önerge 

ile Sivas'ta meydana gelen olaylar nedeniyle kurulan Meclis Araştırması Komisyonu raporunu 
görüşmek için, 16 Kasım 1993 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.02 

Ö 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 'nm, bazı basın organlarında yer alan "işte ço

cuk kasabı" başlıklı haberlere ilişkin surUsu ve Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın yazılı cevabı 
(7/1684) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı

larımla arz ederim. 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 

Basın organlarında yer alan "İşte Çocuk Kasabı" Dilendirmek için çalınan çocukların 
kolunu, bacağını kesen Şef Neco'yu bulduk haberleri yer almaktadır. 

Sorular 
1. Çalınan çocukları kesip biçerek sakat dilenciler olarak sokaklara salan kişi hakkında 

ne gibi işlem yapıldı? -
2. Adana'da oturduğu söylenen Şef lakabıyla tanıdan Necati'nin yakalanması için işlem 

yapıldı mı? 
3. Çalışan çocukların bulunması için ne gibi işlemler yapılmaktadır? 
4. Kimsesiz sokaklarda dolaşan çocuklar için ne gibi önlemler alınmaktadır? 

T,C. 
Adalet Bakanlığı 

Bakan : 1596 11.11.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4.10.1993 günlü, Genel Sekreterlik Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

7/1684-5512/24641 sayılı yazılan. 
istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından T.B.M.M. Başkanlığına hitabeti sunulup, 

tarafımdan cevaplandırılması için ilgi yazıları ekinde tevdi buyrulan yazılı soru önergesinin ce
vabı aşağıda arz olunmuştur. 

M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 

Soru: 1. Çalınan çocuktan kesip biçerek sakat dilenciler olarak sokaklara satan kişi hak
kında ne gibi işlem yapıldı? 

Cevap : 1. Aktüel dergisinin 1-7 Temmuz 1993 tarihli sayısının 22-29 sayfalarında "İşte 
Çocuk Kasabı" başlığı altında yayınlanan yazıda, küçük çocukların kol ve bacaklarını keserek 
dilendirdiği ileri sürülen (Şef Neco) lakaplı şahıs hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 
başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü, adana Devlet Hastanesinde çalışmakta iken işine son 
verildiği belirtilen Necati isimli şahsın bulunması ve Adana merkezinde kol ve bacağı kesik kü
çük yaşta dilencilerin araştırılması için gerekli işlemlere tevessül olunduğu olayın önemle takip 
edildiği, mahallî Cumhuriyet Başsavcılağından alınan bilgiden anlaşılmıştır. 
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Soru : 2.3. Adana'da oturduğu söylenen Şef lakabıyla tanınan Necati'nin yakalanması 
için işlem yapıldı mı? 

Çalınan çocukların bulunması için ne gibi işlemler yapılmaktadır.? 
Cevap 2.3. Adana Devlet Hastanesinde çalışmakta iken işine son verildiği belirtilen 

"Necati" isimli şahsın bulunması işlemleri Adana vestskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca 
önemle takip olunmaktadır. 

Soru : 4. Kimsesiz, sokaklarda dolaşan çocuklar için ne gibi önlemler alınmaktadır? 
Cevap : 4. "Korunmaya muhtaç" Çocuklar, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru

mu Hakkında 2828 sayılı Kanunda tanımlanmış olup, anılan kanunda belirlenen usul ve esas
lar dairesinde korunma kararı alınan çocuklar, bakılıp, yetiştirilmek ve meslek edinmek üzere 
Sosyal Hizmet Kurumlarına yerleştirilmekte olup, bu kanun kapsamındaki uygulamalar Sos
yal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. 

Beden, ruh ve ahlakî gelişmeleri veya şahsî güvenlikleri tehlikede olan küçüklerin, Çocuk 
Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 2253 Sayılı Kanun gereğin
ce, Yetkili Çocuk Mahkemesi kararıyla bu kanunun 10 uncu maddesinde yazılı güvenilir-aile, 
çocuk bakım ve yetiştirme yurtları veya benzeri resmî veya özel kurumlara konulmaktadır. 

Diğer taraftan, Çocuk Mahkemelerinin bütün yurtta kurularak faaliyete geçmelerini sağ
lamak amacıyla Bakanlığım tarafından hazırlanan yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin gündemindedir. Suç işleyen çocukların cezalandırılmaları yerine topluma kazandırılmaları 
doğrultusunda önemli düzenlemeleri içeren yasa tasarısında, suç işleyen çocukların yargılama 
sırasında ve yargılama sonrasında mahkemenin koruyucu nitelikteki müdahelesine etkinlik ka
zandırılmakta ve bu arada, küçüklerin yerleştirileceği devlete ait kurumlar ile kısa sürelerde 
banndınlacakları kabul merkezlerinin kuruluş ve yönetimlerinin Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumunun bağlı olduğu bakanlıkça sağlanması öngörülmektedir. 

2. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'm, Petlas'a işçi alımları ile ilgili olarak ortaya atı
lan iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Mehmet Mo-
ğultay'm yazılı cevabı (7/1713) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

ması için gereğini arz ederim. 
Abbas tnceayan 

Bolu 

Basın organlarında "Petlasta neler oluyor" başlığıyla yer alan haberlerde Türkiye'nin tek 
millî lastiği sıfatını taşıyan lastiklerin üretildiği Petlasta yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı, di
ğer taraftan bu kuruluşta çalışanlardan 200 civarında personelin çıkarılarak yerine Genel Mü
dür Orhan Buldaç'ın seçim çevresinden ve eş dostları yanında akrabalarını işe aldığı iddia edil
mektedir. 

Sorular : 
1. Halen Petlas Genel Müdürlüğünde kaç kişi istihdam edilmektedir ve bunlann kaç adedi 

Genel Müdür Orhan Buldaç zamanında işe alınmıştır? 
2. Orhan Buldaç'ın göreve başladığı günden buyana kaç personelin görevine son veril

miştir ve işten çıkarılma sebepleri nedir? 
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3. Genel Müdür Orhan Buldaç zamanında işe alınan toplam personelin nitelikleri nedir? 
4. tşten çıkarılan personel ile yeniden işe alınanların nitelik ve kariyerleri arasında ne 

gibi farklar vardır? 
5. tşten çıkarılan personel ile yeniden işe alınanların doğum yerleri neresidir? 
6. Zamanın başbakanı Sayın Süleyman Demirel'in tasarruf talimatına rağmen, işten çı

kardığı insanların yerine yenilerini alın Petlas Genel Müdürü Orhan Buldaç hakkında ne yap
mayı düşünüyor sunuz? 

T.C, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.13.0.ÇGM.0.11.00.01.637/19275—39074 • " 11.11.1993 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a)Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 4.10.1993 tarih ve 

A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1713-5560/24904 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 20.10.1993 tarih ve 

B.02.0.KKG/106-3869/5138 sayılı yazısı. 
Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Başbakanca ken

dileri adına tarafımdan yanıtlanması İstenilen Petlas Lastik San. veTic. A.Ş. işyerindeki uygu
lamalara ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Sözkonusu önergede yer alan hususlarla ilgili .olarak; 
— Şirkette halen 1355 personel istihdam edildiği, Genel Müdür Orhan Buldaç'm göreve 

başladığı 24.2.1992 tarihinden sonra, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun asli ve sürek
li işlerde "hizmet müteahhidi" elemanı çalıştırılmasının mevzuata uygun olmadığı ve bu uy
gulamaya son verilmesi yolundaki önerileri ile işletmede verimlilik ilkesine uygun olarak işgü
cünün maddî ve manevi açıdan motive edilmesi, aynı işi gören personele farklı ücret ve sosyal 
haklar uygulanmakta olması nedeniyle huzursuzlukların ortaya çıkmasının önlenmesi husus
ları dikkate alınarak, Başbakanlık Olur'u ile ilk etapta 500, daha sonra 200 adet olmak üzere 
toplam 700 adet açıktan atama izni verilmesiyle, 1.3.1987 tarihinden bu yana hizmet müteah
hidi elemanı olarak çalışmakta olan personel arasından sınav yapılarak başarılı olanların ata
masının yapıldığı, 

— Daha sonra, üretim artışı ve ayrıca uçak lastiği üretimine geçilmesinde ek işgücüne ge
reksinim duyulduğundan, yine Başbakanlık Olur'u ile açıktan atama izni alınan 304 adet kad
roya, hizmet müteahhidi elamanı olarak çalışan personel arasından sınavla 15.4.1993 tarihinde 
eleman alındığı ve bu şekilde Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun önerisine uygun ola
rak "hizmet müteahhidi" adı altında elerrfan istihdam uygulamasına son verildiği, 

— Genel Müdür Orhan Buldaç'ın göreve başladığı tarihten itibaren yukarıda belirtilen 
şekilde 943, açıktan 56 kişi olmak üzere toplam 990 kişinin atamasının yapıldığı; göreve başla
dığında mevcut 435 persolenden 52, yeni atananlardan ise 18 personel olmak üzere toplam 70 
kişinin çeşitli nedenlerle işten ayrıldığı. 
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— Genel Müdür Orhan Buldaç zamanında işe alınanların, şirketin gereksinimi olan ve 
kadro niteliklerine uygun, askeri uçak lastiği üretiminin gerektirdiği özellikte, nitelikli ve sakat-
eski hükümlüler de dahil olmak üzere teknik ve idari personel oldukları, 

— iş akitleri feshedilenlerin, şirkette gerekli performansı gösteremeyenler ile revize orga
nizasyon şemasında kadrosuna uygun görev verilemeyen elemanlar olduğu, 

—Bildirimsiz iş akidleri feshedilen ve devamsızlık nedeniyle işten çıkarılan toplam 9 per
sonelden S'inin Kırşehir, diğerlerinin Hatay, Burdur, Kırklareli ve Artvin doğumlu oldukları, 

— 24.2.1992 tarihinden bu yana hizmet müteahhidinden ve açıktan ataması yapılanlar
dan ayrılanlar hariç olmak üzere halen çalışan 972 personelin % 87'sini teşkil eden toplam 
1547 personelin doğum yerinin Kırşehir ve Kırşehir'in çevre İlleri olduğu, 

— Çeşitli nedenlerle işten aynlan veya işten çıkarılan personelin yerine dışardan atama 
yapılmadığı, 

anlaşılmış; Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın önergesinde yer alan sorulara yanıt ol
mak üzere yukarıda özetlenen hususlara ilişkin Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlı
ğından alınan 4.11.1993 tarih, 6272 sayılı yazı ve ekleri ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
T. C. 

Başbakanlık 
Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı 4.11.1993 

Sayı : B.02.1.KOF.0.76-6272 
Konu : Soru önergesi Hk. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
İlgi : 27.10.1993 tarih ve B.13.0.ÇGM.0.11.00.01.637/18315 sayılı yazınız. 
Başbakanlığın 20.10.1993 tarihli, bakanlığınıza muhatap yazısı ekindeki, Bolu Milletveki

li Abbas lnceayan tarafından Sayın Başbakan'a yöneltilen soru önergesinin yanıtlanmasına esas 
olmak üzere tarafınıza bilgi verilmesi ilgi yazınızla istenmiştir. 

Sözkonusu soru önergesinde yer alan hususlarla ilgili olarak, adı geçen Şirket'ten alınan 
bilgiler yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
- H. Can Yeşilada 

Başkan V. 
Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın Sayın Başbakan'a Yönelttiği Soru önergesinde Yer Alan 

Hususlarla İlgili Olarak Petlas Tarafından Yapılan Açıklamalar : 
Soru : 1. Halen Petlas Genel Müdürlüğünde kaç kişi istihdam edilmektedir ve bunların 

kaç adedi Genel Müdür Orhan Buldaç zamanında işe alınmıştır? 
Açıklama : 1. Şirkette halen 1355 personel istihdam edilmektedir. Genel Müdür Orhan 

Buldaç'ın göreve başladığı 24.2.1992 tarihinden sonra, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuru
lunun asli ve sürekli işlerde "hizmet müteahhidi" elemanı çalıştırılmasının mevzuata uygun 
olmadığı ve bu uygulamaya son verilmesi yolundaki önerileri ile işletmede verimlilik ilkesine 

— 277 — 



T.B.M.M. 11:27 11.11.1993 0 : 2 

uygun olarak işgücünün maddi ve manevi açıdan motive edilmesi, aynı işi gören personele farklı 
ücret ve sosyal haklar uygulanmakta olması nedeniyle huzursuzlukların ortaya çıkmasının ön
lenmesi hususlarını dikkate alarak, Başbakanlık Olur'u ile ilk etapta 500, daha sonra 200 adet 
olmak üzere toplam 700 adet açıktan atama izni verilmesiyle, 1.3.1987 tarihinden beri hizmet 
müteahhidi elemanı olarak çalışmakta olan personel arasından sınav yapılarak başarılı olanla
rın ataması yapılmıştır. 

Daha sonra, üretim artışı ve ayrıca uçak lastiği üretimine geçilmesinde ek işgücüne ihtiyaç 
duyulduğundan, yine Başbakanlık Olur'u ile açıktan atama izni alınan 304 adet kadroya, hiz
met müteahhidi elemanı olarak çalışan personel arasından, sınavla 15.4.1993 tarihinde eleman 
alınmış ve bu şekilde Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'mın önerisine uygun olarak "hizmet 
müteahhidi" adı altında eleman istihdam uygulamasına son verilmiştir. 

özet olarak, Genel Müdür Orhan Buldaç'ın işe başladığı tarihten itibaren yukarıda belir
tilen şekilde 934, açıktan 56 kişi olmak üzere, 990 kişinin ataması yapılmıştır. 

Soru : 2. Orhan Buldaç'ın göreve başladığı günden bu yana kaç personelin görevine son 
verilmiştir ve işten çıkarılma sebepleri nelerdir? 

Açıklama : 2. Orhan Buldaç'ın göreve başladığında mevcut 435 personelden 52, yeni ata
malardan ise 18 personel olmak üzere toplam 70 kişi, çeşitli nedenlerle işten ayrılmış olup, ne-, 
denleri itibariyle dökümü aşağıda verilmektedir : 

» 1 9 9 2 Yılı 1993 Yılı Toplam 

Bildirimsiz iş akdi feshi 
Suçlu çıkarma 
Yaş haddi 
Emeklilik 
Askerlik 
Vefat 
İstifa 
Gönüllü (Karşılıklı iş akdi feshi) 

7(*) 
2 (**) 
5 

.4 
3 
1 

14 
— 

• • — 

— 
7 
5 

— 
3 
8 

11 

7 
2 

12 
9 
3 
4 

22 
11 

Toplam 36 34 70 

(*) İhbar ve kıdem tazminatı alarak ayrılanlar 
(**) Devamsızlık nedenleriyle iş akdi feshedilenler 

Soru : 3. Genel Müdür Orhan Buldaç zamanında işe alınan toplam personelin nitelikle
ri nelerdir? 

Açıklama : 3. Sözkonusu dönemde, Şirketin ihtiyacı olan kadro niteliklerine uygun, as
keri uçak lastiği üretiminin gerektirdiği özellikte, nitelikli ve sakat-eski hükümlüler dahil ol
mak üzere, teknik ve idari personel işe başlatılmıştır. 

Soru : 4. İşten çıkarılan personel ile yeniden işe alınanların nitelik ve kariyerleri arasın
da ne gibi farklar Vardır? 

Açıklama : 4. Şirkette gerekli performansı gösteremeyenler ile revize organizasyon şe
masında kadrosuna uygun görev verilemeyen elemanların bildirimsiz iş akdi feshedilmiştir. Bun
ların yerine de dışarıdan eleman atanmamıştır. 

Soru : 5. İşten çıkarılan personel ile yeniden işe alınanların doğum yerleri neresidir? 
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Açıklama : 5. a) Bildirimsiz iş akdi feshedilen ve suçlu (müntesih) çıkarılan personelin 
doğum yerleri aşağıda belirtilmektedir': 

Kırşehir 5 kişi ' 
Hatay 1 kişi 
Burdur 1 kişi -
Kırklareli 1 kişi 
Artvin 1 kişi 

Toplam 9 kişi 

b) Yukarıdaki açıklamalarda da belirtildiği üzere 24.2.1992 tarihinden bu yana hizmet 
müteahhidinden ve açıktan ataması yapılanlardan ayrılanlar hariç olmak üzere halen çalışan 
972 personelin doğum yerleri aşağıda belirtilmektedir : 

Doğum Yeri 

Adana 
Amasya 
Ankara 
Artvin 
Balıkesir 
Çankırı 
Çorum 
Elazığ 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Hatay 
İsparta 
Konya 
Malatya 
Kahramanmaraş 
Mardin 
Nevşehir 

Kişi Sayısı 

4 
2 

24(*) 
, 5' 

2 
3 
3 

34 
"5 ' 

1 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
4 
1 

42(*) 

Doğum Yeri 

Niğde 
Ordu 
Samsun 
Siirt 
Sivas 
Trabzon 
Tunceli 
Uşak 
Yozgat 
tçel 
İstanbul 
Kars 
Kayseri 
Kırşehir 
Kocaeli 
Zonguldak 
Aksaray 
Kırıkkale 

Kişi Sayısı 

4 
1 
3 r 

1 
3 
2 
1 
2 
14 
4 
4 
7 
3 

740 (*) 
16 
1 
7 
17 

Toplam 972 
(*) Kırşehir ve Kırşehir'in çevre illeri de dahil olmak üzere toplam 847 personel istih

dam edilmekte olup, çalışan 972 kişinin % 87'sini teşkil etmektedir. 
Soru : 6. Zamanın Başbakanı Sayın Süleyman DemireFin tasarruf talimatına rağmen, 

işten çıkardığı insanların yerine yenilerini alan Petlas Genel Müdürü Orhan Buldaç hakkında 
ne yapmayı düşünüyor sunuz? 

Açıklama : 6. Çeşitli nedenlerle işten ayrılan veya işten çıkarılan personelin yerine dışa
rıdan atama yapılmamıştır. 

3. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'in, Bakanlar Kurulu'nun PKK terörüyle mücadele 
konusunda benimsediği yeni yöntemlere ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1721) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
arz ederim. 

Orhan Doğan 
Sımak 

PKK terörüyle mücadele için özel ordu kurulmasına karar veren ve Doğu için yeni ekono
mik paket açan hükümetiniz, polislere de olağanüstü yetkiler veriyor. Emniyet Genel Müdürü 
Mehmet Ağar ve İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu'nun,- Başbakanlığınız ile İçişleri Bakanı 
Sayın Gazioğlu'na yaptığı konuya ilişkin öneri, başkanlığınızda toplanan Bakanlar Kurulunda 
görüşülerek benimsendi, ihsanda polise tanınan görev ve yetkilerin bazıları şunlar; Polis tüm 
vatandaşların parmak izlerini ve fotoğraflarını alabilecek, konut ve işlerlerine girip gerekli ara
malarda bulunabilecek, görevli olmadığı yerde bile olaylara müdahale edebilecek, başvuru üzerine 
üniversiteye girip gerekli önlemleri alabilecek, zor ve silah kullanmasının kapsamı genişletile
cek, her türlü toplantı öncesinde güvenlik kontrolü yapılabilecek, ifadelerine başvurulacak ki
şilerin ev ve iş yerlerinden ayrılmamalarını isteyebilecek, kimlik ibraz edemeyeni 24 saat gözal
tına alabilecek. 

1. Polislerin, tüm vatandaşların parmak izlerini ve fotoğraflarını alabilmesi bilindiği gi
bi Paris Şartı'nın protokolde fişlemeyi kaldırması kuralına açıkça bir çelişki teşkil etmektedir. 
Bu çelişkiyi nasıl gidermeyi düşünüyor sunuz? 

2. Polislerin, konut ve işyerlerine girip gerekli aramalarda bulunabilmesi, Anayasanın 
21 inci maddesinde düzenlenmiş bulunan konut dokunulmazlığının açık bir ihlali değil midir? 
Anayasayla güvence altına alınan bir hakkın tarafınızdan ortadan kaldırılışını nasıl açıklıyor
sunuz? özel hayatın gizliliği ve korunması tarafınızdan nasıl sağlanacaktır? 

3. Polislere, görevli olmadığı yerde bile olaylara müdahale yetkisini vermek, kişi güven
liği ve hürriyetine zarar vermekle aynı değil midir? 

4. Polislerin, üniversitelere gidip gerekli önlemleri alabilmesi, Yüksek öğretim Kurum
larının bilimsel özerkliği ile nasıl bağdaştırılabilir? Bu yolla bilimsel özerkliğin sağlıklı bir şe
kilde işleyeceğinden nasıl söz edilebilir? 

5. Polislerin, zor ve Silah kullanmalarının kapsamının genişletilmesi, bir bakıma halka 
silah çekmenin kapsamının genişletilmesiyle özdeştir. Zaten bu yetkilerin tanınması düşünül
meden önce polislerin bu yetkileri kullandığı ülkemizde var olan işkence olaylarının yoğunlu
ğundan çıkartılabilen bir sonuçtur. Bu aşamada, halen kullanılmakta olan yetkilerin tarafınız
dan yasallaştırılması mı söz konusudur? 

6. Polislerin, her türlü toplantı öncesinde güvenlik kontrolü yapabilmeleri karşısında; 
toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının varlığından söz edilebilecek midir? 

7. Polislerin, kişilerin ev ve iş yerlerinden ayrılmamalarını işleyebilmeleri, gözaltında tut
mak, alıkoymak ve tahdit altına almakla eş anlamlı değil midir? 

8. Türkiye. Cumhuriyeti tarafınızdan bir polis devleti olma yoluna mı itilmektedir? 
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T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 11.11.1993 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01.-291440 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) TBMM Başkanlığının 4.10.1993 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1721-5569/24946 sayılı 

yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün B.Ö2.0.KKG/106-3863/5133 

sayılı yazısı. 
Şırnak Milletvekili Orhan Doğan, tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen, Başbakanı

mızca da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinin cevabı 
aşağıda çıkarılmıştır. 

Polislerin, tüm vatandaşların parmak izi ve fotoğraflarını alması; konut ve iş yerlerinde 
arama yapması; üniversitelerde önlem alması; zor ve silah kullanma yetkilerinin artırılması hak
kındaki sorularınız basında yer alan bazı haber ve açıklamalara dayanmaktadır. 

Bilindiği gibi kanun teklifi ve tasarıları Anayasa ve Millet Meclisi İçtüzüğüne göre TBMM'de 
görüşülerek kabul ya da red edilir. Tasarınızca ileri sürülen iddiaların dayanağı yoktur. Polis 
Teşkilatı kendisine verilen görevleri başta Anayasa olmak üzere kanunlar çerçevesinde yerine 
getirmektedir. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

4. — Konya Milletvekili Mustafa Ünatdı'nın, özel bir televizyon tarafından verilen "gü
neydoğunun terör korkusuyla boşaltıldığı" haberine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Ba
kanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/1825) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Sorular : 
28.8.1993 günü TGRT görüntülü yayınlarında Doğu ve Güneydoğu'nun terör korkusuyla 

bolaştıldığı haber verilmiştir. 
1. Bu boşaltılma doğru mudur? • 
2. Halk arasında bu boşaltılmanın Ermeniler yararına planlandığı iddia ediliyor. Bu ko

nuda ne düşünüyor sunuz? 
3. Bu konuda alınmış tedbirleriniz var mıdır? 
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T,C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 11.11.1993 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01 -291439 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) TBMM Başkanlığının 4.10.1993 gün ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1825-5752/26826 

sayılı yazısı. ' ' ' . 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün B.02.0.KKG/106-3943/5213 

sayılı yazısı. 
Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen, Başbakanı

mızca da kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesinin cevabı . 
aşağıda çıkarılmıştır. < 

Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmı, gerek 
ekonomik ve sosyal gerekse bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan 
baskı ve terör eylemleri sebebiyle yurdumuzun diğer bölgelerine göç etmektedir. Ancak, bu 
nüfus hareketinin, Ermeniler yararına planlı olarak gerçekleştirildiği haberleri kesinlikle asıl
sız ve hiç bir mantığın kabul edemeyeceği bir iddiadır. 

Ülkemizin diğer yörelerinde olduğu gibi bu bölgesinde de huzur ve güvenliği sağlama gay
reti içerisinde olan Devletimiz, teröristlerin yaptıkları baskılar sonucu bölgenen bir başka yer
leşim birimine göç eden ve terörist eylemlerden evleri yanan ve zarar gören vatandaşlarımızın 
yerleşimini sağlamaya ve uğradıkları zararları kısmen de olsa gidermeye çalışmaktadır. 

Devletimizin kararlılığı ve bölgede görev yapan güvenlik küvetlerimizin üstün gayretleri 
ile terörün üstesinden mutlaka gelinecektir. 

Arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

5. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'Ün, Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri destekleme 
alımlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı M. Tahir Köse'nin yanlı 
cevabı (7/1845) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

ması için gereğini saygıyla arz ederim. 
Şükrü Yürür { 

Ordu 

Tarım ürünleri destekleme alımlarının, 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3186 
Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ve Tarım Satış Kooperatifle
ri Birlikleri tarafından yürütüldüğü bilinmektedir. Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri tara
fından Devlet adına satın alınmak suretiyle üretim ve tüketim dengesi korunan 1993 yılı mah
sulü kabullu fındık, yağlık ayçiçeği tohumu, pamuk, kuru üzüm, incir gibi geniş bir üretici 
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kesimini ve tarımsal sanayii ilgilendiren ürünlere ilişkin destekleme alımları konusunda bugü
ne kadar resmî bir tebliğ yayınlanmamış olması dikkat çekmektedir. Bu bakımdan aşağıdaki 
hususların cevaplandırılması gerekmektedir. 

1. Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerine ait Kanun ve Anasözleşme hükümleri uyarın
ca, Birlikler tarafından satın alınacak destekleme kapsamındaki tarım ürünlerine ait fiyat, alım 
şartlan ve diğer hususları belirlemesi gereken Yüksek Planlama Kurulu Kararı alınmış mıdır? 
Alınmışsa kararın tarih ve sayısı nedir? Alınmamışsa sebebi? 

2. Birliklere alım esasları konusunda resmen talimat verilmemiş ise, bu talimatların ta
rih ve sayıları nedir? Verilmişse, Birlikler hangi esaslara göre alım yapmaktadırlar? 

3. Üretici destekleme alımı yapılması sebebiyle, ürün bedelini peşin tahsil edeceği dü
şüncesiyle ürününü destekleme organına teslim etmekte, ancak halen kendilerine bir ödeme 
yapılmadığı anlaşılmaktadır. Ürün bedellerini peşin ödeyecekmisiniz? 

4. Bu sene pamuk alımları için yeni bir sistemin uygulanacağı resmî ağızlar tarafından 
açıklanmış, ancak, bu konuda da resmî bir tebliği .yayınlanmamıştır. Pamuk alım esaslarını 
düzenleyen resmî karar ne zaman alınmıştır? Esasları nedir? Şifahen yapılan açıklamalara gö- ' 
re yapılan değerlendirmelerde, pamuk alımları için uygulaması düşünülen sistemin fevkalâde 
suiistimale açık olduğu anlaşılmaktadır? Bu kanaatimize katılıyor musunuz? Suiistimal ihti
mali mevcut ise, Hazinenin peşinen zarara uğratılmasını da kabul etmiş olduğunuza göre he
sap vermeyi göze alıyor musunuz? Aksine, suiistimale kapalı bir sistem uygulanacağı söz ko
nusu ise, özellikle alımlar sırasında kalite farkının kontrolü nasıl yapılacaktır? Olmayan ürün 
için müstahsil makbuzu düzenlenerek destekleme priminden istifade edilmesi gibi gayrimeşru 
uygulamaların önüne nasıl geçeceksiniz? 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 11.11.1993 

Sayı : B.140.BHİ.01-212 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4.10.1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1845-5776/26855 sayılı yazınız ile 

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 20.10.1993 tarih ve 
B.02.0.KKG/106-3923/5193 sayılı yazısı. 

Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ancak tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
M. Tahir Köse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün Yazılı Sorularına Cevaplarımız : 
Cevap 1. Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin, içinde bulunduğumuz 1993/94 kampanya 

döneminde de, yine başlıca ürünler itibariyle Devlet adına ürün alımında bulunmaları konu
sunda Yüksek Planlama Kurulunca gerekli kararlar alınmıştır. 
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Kurulun 30.4.1993 günlü, 93/T-31 sayılı; 7.6.1993 günlü, 93/T-44 sayılı; 8.9.1993 günlü, 
93/T-61 sayılı kararları ile 1993 yılı ürünü yaş koza, tiftik, kabullu fındık, çekirdeksiz kuru 
üzüm, yağlık ayçiçeği tohumu, antep fıstığı, soya fasulyesi, yer fıstığı ve kırmızı biber destekle
me kapsamına alınmıştır. 

öte yandan, bu dönemde, geleneksel destekleme ürünlerinden yalnızca kuru incir bu kap
sama dahil edilmemiştir. Çünkü, anılan ürüriün dış piyasadaki talep fazlalığı ve yüksek fiyat
larla ihraç imkanı nedeniyle, üreticinin fiyat yoluyla desteklemesine gerek kalmamıştır. 

Cevap 2. Destekleme kapsamındaki ürünlerin alım esasları Yüksek Planlama Kurulun
ca, destekleme dışı ürünlerin alım esasları ise, mevcut düzenlemeler çerçevesinde Birliklerin 
yönetim kurullarınca belirlenmektedir. 

Cevap 3. Yüksek Planlama Kurulunun destekleme alımlarına ilişkin kararlarında ürün 
bedellerinin peşin ödenmesi öngörülmüş, 20.5.1993 günlü 93/4458 sayılı Kararname uyarınca; 
T.C. Ziraat Bankası tarafından bu amaçla 10 trilyon liraya kadar finansman sağlanmıştır. 

Bu çerçevede, üreticilere peşin ödeme yapılmakta, sözü edilebilecek bir gecikme olma
maktadır. , 

Cevap 4. Devlet adına yürütülen ürün alımlarında, doğrudan üreticiye destekleme primi 
ödenmesini öngören yeni bir sistem uygulamaya konulmuştur. 

Tarım Satış Kooperatifleri ile Birliklerinin konusuna giren ürünleri kapsayan bu sistemin 
temel esasları 2.9.1993 günlü 21686 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 12.8.1993 günlü 93/4725 
sayılı Kararname ile belirlenmiştir. 

Yüksek Planlama Kurulunun 10.9.1993 günlü, 93/T-62 sayılı Kararı ile de, yeni sistemin, 
1993 yılı üretim döneminde yalnızca kütlü pamuk satışları için uygulanması uygun görülmüştür. 

Bu konudaki tebliğler, 16.9.1993 günlü 21700 sayılı, 7.10.1993 günlü 21721 sayılı Resmî Ga
zete'de yayınlanmıştır. 

Sistemin işleyişinde olabilecek suiistimallerin önlenmesi amacıyla, gerekli belgeleme ve de
netim esasları da ayrıntılarıyla belirlenerek, sözü geçen Kurul kararında ve tebliğlerde açıklan
mıştır. • - • ' . . ' 

6. —• Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, tarım ürünleri destekleme alımlarında uygulana
cak yeni sisteme ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı M. Tahir Köse'nin 
yazılı cevabı (7/1878) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

ması için gereğini saygıyla arz ederim. 
Şükrü Yürür 

Ordu 

Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri eliyle yürütülen tarımsal ürünlerin destekleme alım
larına ilişkin sistem, 2 Eylül 1993 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 93/4725 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile değiştirilmiştir. 

Uygulanacak olan yeni sistemle ilgili olarak, aşağıdaki hususların açıklığa kavuşturulma
sını rica ederim. 
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1. Ürün hasadına yakın tarihlerde Sanayi ve Ticaret Bakam Sayın Tahir Köse'nin televiz
yondan yayınlanan basın toplantısında, yeni sistemin yalnız pamuk ürünü için uygulanacağı 
açıklanmış olmasına rağmen, Kararnamenin bugüne kadar Tarım Satış Kooperatifleri tarafın
dan Devlet adına satın alınan bütün ürünleri kapsayacak şekilde kaleme alındığı müşahede 
olunmaktadır. Bu bakımdan, yeni sistemin bütün ürünler için mi, yoksa sadece pamuk için 
mi geçerli olduğunu açıklayınız? 

2. Sistem yalnız Pamuk ürünü için uygulanacaksa, diğer ürünler için hangi esasa göre 
alım yapılacaktır. Bu ürünlerin alım fiyatları tespit edildi mi? Edildiyse kim tarafından tesbit 
edilmiştir ve alım fiyatları nedir? • 

3. Yeni sistemde "hedef fiyat' ile "müdahale fiyatı" arasındaki farkın, "destekleme 
primi" adı altında doğrudan üreticiye ödenmesi öngörülmekte, böylece destekleme alımların
dan beklenen amacın gerçekleşeceği gibi bir varsayımla yola çıkıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, 
üreticiye "destekleme primi" ödenebilmesi için, borsa alım satım beyannamesinin TC. Ziraat 
Bankasına ibrazı şart koşulmaktadır. 

Sistemin yalnız pamuk ürününü kapsaması halinde dahi, binlerce üreticinin ürününe ait 
numuneyi borsaya getirmesi mümkün olamıyacağına, hatta numunenin getirilebileceği düşü
nülse bile bunun borsanın fiziki imkânlarını aşacağı açık olduğuna göre, Kararname hüküm
lerinin işleyebileceğine samimiyetle inanıyor musunuz? 

4. Sistemin suiistimale açık olduğu konusundaki görüşümüze katılıyor musunuz? Aksi
ni düşünüyorsanız nedenlerini açıklayınız? 

5. Yeni sistemde, üreticiden ürünü kim alırsa alsın destekleme priminden istifa edeceği
ne göre, Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin sistem içindeki yeri ve fonksiyonu konusunda
ki görüşleriniz nelerdir? Birlikler tarafından "hedef fiyat" seviyesinde satın alınan ürünün fi
nansmanını nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz? Birliklerin bugünkü yapı içerisinde rekabet şart
larında çalışması mümkün olmadığına göre, hangi tedbirleri almayı düşünüyorsunuz? 

T C . • " • • - ' 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 11.11.1993 

Sayı : B.140.BHİ.01-214 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4.10.1993 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1878-5821/269977 sayılı yazınız 

ile Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 20.10.1993 tarih ve 
B.02.0.KKG/106-3950/5220 sayılı yazısı. 

Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ancak tarafımdan 
cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

M. Tahir Köse 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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Ordu Milletvekili Şükrü Yürür*ün Yazılı Sorularına Cevaplarımız : 

Cevap 1. Bakanlar Kurulunun 12.8.1993 günlü, 93/4725 sayılı Kararı ile; Tarım Satış Ko
operatifleri ile Birliklerinin çalışma konularına dahil Ürünlerin satışında, üreticilere "destekle
me primi" ödenmesi ile ilgili esaslar düzenlenmiştir. 

Anılan Kararname, Birliklerin çalışma konusuna giren tarımsal ürünlerin tümünü kapsa
makta, ancak, Yüksek Planlama Kurulunun 10.9.1993 günlü, 93/T-62 sayılı kararı ile bu yıl 
için yalnızca kütlü pamuk satışlarında uygulamaya konulmuş bulunmaktadır. 

Cevap 2. Birliklerin 1993/94 alım döneminde, kütlü pamuk dışında kalan ürünler için 
yerleşik destekleme uygulamasına devam edilmektedir. 

Buna göre; 1993 yılı ürünü yaş koza, tiftik, kabuklu fındık, çekirdeksiz kuru üzüm, ayçi
çeği, soya, antep fıstığı, yerfıstığı ve kırmızı biber Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla destek
leme kapsamına alınmış, konuya ilişkin Bakanlığımız tebliğleri Resmî Gazete'de yayınlanmıştır. 

Bu ürünlerin alım fiyatlarını da içeren Bakanlığımız tebliğlerinin birer örneği ilişiktedir. 
Cevap 3. 5590 sayılı Kanun ile Ticaret Borsaları Muamelat Yönetmeliği hükümleri uya

rınca; borsa kotasyonuna dahil ürünlerin alım satımı borsa mahallinde yapılabileceği gibi, son
radan tescil ettirilmesi koşuluyla, borsa dışında da yapılabilir. Uygulamada da, mevcut 83 tica
ret borsasından büyük bölümünün fiziki imkanlarının elvermemesi nedeniyle, alım satım iş
lemleri genelde borsa dışında yapılarak, sonradan tescil edilmektedir. 

> Ayrıca, borsaya tescil ettirme yükümlülüğü, satıcı durumundaki üreticiye değil, alıcı du
rumundaki tüccar yada çırçır işletmesine ait bulunmaktadır. 

Kaldı ki, her satış işleminin ayrı ayrı tescili zorunlu olmayıp, toplu tescil de yapılabilmektedir. 
Bu nedenle, kütlü pamukta uygulamaya konulan prim sistemi, mevcut ticaret borsaları

nın işleyişi açısından, herhangi bir güçlük getirmemiştir. 
Cevap 4. Prim ödemesinde, olası kötüye kullanma eylemlerinin önlenmesi bakımından, 

gerekli belgeleme ve denetim sistemi kurularak, Yüksek Planlama Kurulunun konuya ilişkin 
10.9.1993 günlü, 93/T-62 sayılı Kararında ayrıntılarıyla açıklanmıştır. 

Ayrıca, Resmî Gazete'nin 16.9.1993 günlü 21700 sayılı, 7.10.1993 günlü 21721 sayılı nüsha^ 
Iarında yayınlanan uygulama tebliğleri ile de, bu hususlar ilgililere duyurulmuştur. 

Cevap 5. Prim sistemi uygulamasında, tarım satış kooperatifleri ile birliklerinin diğer 
alıcılardan farklı bir konumu bulunmamaktadır. Ancak, Ürün bedellerinin ödenmesinde, des
tekleme alımlarında olduğu gibi, kredi desteği yine sağlanmaktadır. 

Ayrıca; Ege tipi kütlü pamuğun (baz) kampanya başı müdahale fiyatı 5.750-TL/Kg., he
def fiyatı 8.750-TL/Kg. olarak Çukurova tipi kütlü pamuğun müdahele fiyatı 5.350-TL/Kg. 
hedef fiyatı 8.350-TL/Kg. olarak tesbit edilmiş ve birliklerce hedef fiyattan değil, müdahale 
fiyatından alıma başlanmıştır. 

öte yandan, birliklerin temel işlevleri olan kooperatifçiliğe yönelmeleri ve kendi kendileri
ne yeterli hale gelmeleri amacıyla başlanmış olan çalışmalara devam edilmektedir. Bu kapsam
da, verimsiz yatırımlara ve iştiraklere girişmemelerine özen gösterilmekte, mevcut sınai tesisle
rin ayrı birer anonim şirket şeklinde örgütlenmesini sağlayacak yasa değişikliği tasarısı, Ba
kanlar Kurulunun gündeminde bulunmaktadır. 
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7. - Elazığ Milletvekili A hmet Cemil Tlmç'un, Elazığ İlinde kamu kurum ve kuruluşlarına 
alınan işçilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sös}>al Güvenlik Bakanı Mehmet Mo-
ğultay'ın yazılı cevabı (7/1952) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delaletinizi saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Soru : 1. Kasım 1991 tarihinden bugüne kadar işçi ve memur olarak Elazığ ilinde Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarında kaç kişiye iş imkanı sağlanmıştır? 

2. Bunlardan hangi Kuruma kaçar kişi yerleştirilmiştir? 
3. Bunlardan kaç tanesi geçici kaç tanesi kadroludur? 

T. C, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Çalışma Genel Müdürlüğü . 11.11.1993 
Sayı : B.13.0.ÇGM.0.11.00.01.637/19276-39073 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 8.10.1993 tarih ve 
A.Öl.O.GNS.0.10.00.02.7/1952-5977/27531 sayılı yazısı, . , • 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 20.10.1993 tarih ve 
B.02.0.KKG/106-4056/5382 sayılı yazısı. 

Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Başbakanı
mızca kendileri adına ilgili Bakanlıklarla koordine edilerek, tarafımdan yanıtlanması istenilen 
"1 Kasım 1991 tarihinden bugüne kadar işçi ve memur olarak Elazığ ilinde kamu kurum ve 
kuruluşlarında kaç kişiye iş olanağı sağlandığı, bunlardan hangi kuruma kaçar kişi yerleştiril
diği, geçici ve kadrolu işçi sayılarının ne kadar olduğu" konusundaki 21.9.1993 tarihli soru 
önergesi incelenmiştir. 

Konuya ilişkin Elazığ Valiliğinden alınan bilgilere göre; Elazığ ili kamu kurum ve kuru
luşlarına Kasım 199l'den bugüne kadar açıktan ve naklen, 13 sözleşmeli personel, 539 kadrolu 
memur; 2793 geçici işçi, 240 kadrolu işçi olmak üzere toplam 3585 kişinin atamasının yapıldığı 
anlaşılmış; bu kişilerin hangi kurumlara yerleştirildiğini gösteren liste ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Moğultay 
, ' Çalışma ve Sosyat Güvenlik 

ı Bakanı 
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Memur İşçi 

Sıra 
No. Kurumun/Kuruluşun Adı 

1 Bağkur ti Müdürlüğü 
2 Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü 
3 Defterdarlık 
4 Diyanet Harput Eğitim Merkezi Md. 
5 DHMÎ meydan müdürlüğü 
6 Emniyet Müdürlüğü 
7 EtE İdaresi Hidrometri Bölge Şefliği 
8 Elazığ Sigorta Müdürlüğü 
9 Gençlik ve Spor ti Müdürlüğü 

10 Gar Müdürlüğü 
11 Gümrük Müdürlüğü 
12 Gümrük Muhafaza Müdürlüğü 
13 Hayvan Hastalıkları Araş. Enst. Md. 
15 ti Jandarma Komutanlığı 
15 tş ve tşçi Bulma Kurumu Şube Md. 
16 Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü 
17 Köy Hizmetleri Makina İkmal Grup Md. 
18 Kültür Müdürlüğü 
19 Kadastro Müdürlüğü 
20 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü 
21 2. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü 
22 Müftülük 
23 Millî Eğitim Müdürlüğü 
24 Millî Piyango tdaresi Müdürlüğü 
25 PTT Başmüdürlüğü 
26 Telefon Müdürlüğü 
27 Posta Telgraf Müdürlüğü 
28 İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 
29 İl Sivil Savunma Müdürlüğü 
30 Sağlık Müdürlüğü 
31 ti Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 
32 Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü 
33 TKB ti Müdürlüğü 
34 Turizm Müdürlüğü . -A 
35 Meyvecilik Üretme İstasyonu Md. 
36 Vergi Mahkemesi Başkanlığı 
37 Zirai Donatım Müdürlüğü 
38 Özel idare Müdürlüğü 
39 Elazığ Belediye Başkanlığı 

Geçici Kadrolu Geçici Kadrolu 

1 — — 
25 (N) 86(OLB) 12 (N) 

58 

26 

17 

90 

17 

— 
— 
1 
15 

1 
28 
1 

33 (Söz) 

12 
1 (N) 
96 

1-2 (N) 
— ' 

3 . 
—1 
3 
86 

95 
22 
1 

I 
— 

. — 

— 

— 

— 
— 

— 
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13 
• — 

2 
88 

145 



T.B.M.M. B : 2 7 11 .'11.1993 0 : 2 

Memur tşçi 

Sıra 
No. Kurumun/Kuruluşun Adı 

40 Akçakiraz Belediye Başkanlığı 
41 Hankendi Belediye Başkanlığı 
42, Mollakendi BelediyeBaşkanlığı 
43 tçme Belediye Başkanlığı 
44 Yazıkonak Belediye Başkanlığı 
45 Yurtbaşı Belediye Başkanlığı 
46 DSİ 9. Bölge Müdürlüğü 
47 DMO Bölge Müdürlüğü 
48 tiler Bankası 12. Bölge Müdürlüğü 
49 Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü 
50 Köy, Hizmetleri 7. Bölge Müdürlüğü • — 

51 Meteoroloji Bölge Müdürlüğü 
52 Orman Bölge Müdürlüğü 
53 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bl. Md. 
54 Et Kombinası müdürlüğü 
55 Tekel Başmüdürlüğü 
56 Tek Elazığ Elektrik D. Mües. Md. 
57 Tek Şebeke Tesis 5. Grup Müdürlüğü 
58 TMO Ajans Müdürlüğü 
59 Sümer B. A.ş. Dez. tşl. Şb. Elazığ 

Satış Mağazası Müdürlüğü 
60 Çimento Fabrikası Genel Müdürlüğü 
61 Etibank Ergani Bakır tşl. Mües. Md. 

62 Etibank Şarkkromları Ferrokrom tşl. 
Müessesesi Müdürlüğü 

63 Peynir ve Tereyağı Fb. Md. 
64 Şarap Fabrikası Müdürlüğü 
65 Şeker Fabrikası Müdürlüğü 
66 Yem Fabrikası Müdürlüğü 
67 TÜgsaş Elazığ Gübre S.A.ş. Gn. Md. 
68 VAlilik ve Kaymakamlıklar 
69 Emlak Bankası Merkez Şubesi Md. 
70 Emlak Bankası Fırat Şb. Md. 
71 T. Halk Bankası Sanayi Şb. Md. 
72 T. Halk Bankası Hürriyet Şb. Md. 
73 T. Halk Bankası Müdürlüğü 

Geçici 

— 

T— 

• 

— 
' 

— 
-_ 

' — 

Kadrolu 

2 

8 
6 
11 
— 
— 
— 
— 
8 

— 

Geçici 

7 
1 
12 
15 
19 
26 
176 
— 

173-
357 ' 
794 

Kadrolu 

— 

— 
• — 

— 
_ 

1(N) 
OIüs 

5 
10 Nakil 
1 Açıkta 

35 531 

5 
18 

1 
3 

22 (N) 
2 Açıktan 

21 
_ 
— 
1 

— 
2 (Söz) 
6(N) 

2 

— 
— 
— 

.— 
3 

__ 
28 
2 
2 
— 

. — 

— 
— 

3 (b 

1 
— 
2 
21 

' — 
— 
— 
— 

13 
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Memur tşçi 
• S ı r a ^ • _ ; — . -
No. Kurumun/Kuruluşun Adı Geçici Kadrolu Geçici Kadrolu 

74 Etibank Müdürlüğü 
75 Şekerbank Müdürlüğü 
76 T. C. Ziraat Bankası Müdürlüğü 
77 T. C. Ziraat Bankası Hal Şb. Md. 
78 Akbank Müdürlüğü 
79 Garanti Bankası Müdürlüğü 
80 tş Bankası Müdürlüğü 
81 Pamukbank Müdürlüğü 
82 T. Ticaret Bankası Müdürlüğü 
83 Vakıflar Bankası Müdürlüğü 
84 Yapı Kredi Bankası Müdürlüğü 

TOPLAM 13 539 2793 240 
N: Nakil OLM; Olağanüstü hal kadrosu rakamların yanı boş bırakılanlar açıktan ata

malardır. 

8. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, ÎSKÎ soruşturmasını yürüten polis ve müfet
tişler hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Seyji Oktay'
ın yazılı cevabı (7/1984) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
% Aşağıdaki Sorularımın Sayın Adalet Bakam M. Scyfi Oktay tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
Salih Kapusuz 

Kayseri 

1. İSKİ soruşturmasını yürüten polis ve müfettişler hakkında Adalet Bakanı M.Seyfi 
Oktay'ın isteği ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı tarafından soruşturma açıldığı doğru mudur? 

2. Eğer soruşturma açıldı ise soruşturma hangi nedenlerle açılmıştır ve sözkonusu so
ruşturma ne şekilde sonuçlandırılmıştır? 

3. tSKt soruşturmasını yürüten polis Ve müfettişler hakkında, bu noktada açılan bir so
ruşturmanın kamuoyunda Adalet Bakanlığı ve Hükümetin ÎSKÎ soruşturmasını yürüten gö
revlilere bir gözdağı vermeyi amaçladığı şeklinde algılanacağı düşünülmemiş midir? 

T. C. ' ' 
Adalet Bakanlığı 

Bakan : 1595 11.11.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 11.10.1993 tarih ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.7/1984-6036/27738 sayılı 

yazıları. 
Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz tarafından verilen ve tarafımdan yazılı olarak cevap

landırılması istenen soru önergesinin cevabı aşağıda -çıkarılmıştır. 
Gereğini arz ederim. 

M, Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 
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Soru : 1. İSKİ soruşturmasını yürüten polis ve müfettişler hakkında Adalet Bakanı 
M. Seyfi Oktay'ın isteği ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı tarafından soruşturma açıldığı doğru 
mudur? 

Cevap : 1. Yasalarımıza göre, kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar ver
mek üzere soruşturma açma yetkisi Cumhuriyet savcılarımıza verilmiştir. Ceza Muhakemeleri 
Usulü kanunumuzun konuyla ilgili 153 üncü maddesi, ihbar veya herhangi bir suretle bir su
çun işlendiği zehabını verecek bir hale muttali olan Cumhuriyet Savcısının, kamu davasını aç
mağa mahal olup, olmadığına karar vermek üzere işin hakikatini araştırmakla yükümlü tut
muştur. 

Bu itibarla, Cumhuriyet Savcılarının görev alanına giren konuda gerek Bakan'ın, gerek 
bir başka Bakanlık görevlisinin soruşturma açılması için istemde bulunması söz konusu olamaz. 

Soru : 2. Eğer soruşturma açıldı ise, soruşturma hangi nedenlerle açılmıştır ve söz ko
nusu soruşturma ne şekilde sonuçlanmıştır? 

Cevap : 2. İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel zimmet, resmî evrakta tahrifat ve ihaleye 
fesat karıştırmak suçlarından dolayı Fatih Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılmakta olan soruş
turma sırasında İstanbul'da yayınlanan bazı gazetelerin 15, 16, 18 Ağustos 1993 tarihli nüsha
larında soruşturma konusu suçla ilgili olarak yayınlanan haber ve yazılar dolayısıyle basma 
bilgi verildiğinden bahisle, emniyet görevlileri hakkında yazılı şikayette bulunulması üzerine, 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklar
la Mücadele Hakkında 3628 Sayılı Kanunun 18/son maddesi gereğince soruşturma açıldığı ve 
yetkisizlik kararı verilerek Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen soruşturmanın adı ge
çen yer Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüldüğü, henüz sonuçlanmadığı, İstanbul Cumhuri
yet Başsavcılığının 1.11.1993 günlü 1993/359 sayılı yazısından anlaşılmıştır. 

Soru : 3. İSKİ soruşturmasını yürüten polis ve müfettişler hakkında, bu noktada açılan 
bir soruşturmanın kamuoyunda Adalet Bakanlığı ve Hükümetin İSKİ soruşturmasını yürüten 
görevlilere bir gözdağı vermeyi amaçladığı şeklinde algılanacağı düşünülmemiş midir? 

Cevap : 3. Yukarıda 1 numaralı soruya verilen cevapta belirtildiği üzere, bir suçun işlen
diğini ihbar veya herhangi bir suretle haber alan Cumhuriyet Savcılarının, yasaların öngördü
ğü şekilde yetkilerini kullanmaları, soruşturma açmalarının amacı, sadece kamu davasının açıl
masına yer olup olmadığına karar vermek üzere işin hakikatini araştırmak olduğu cihetle, baş
latılan soruşturmaların bunun dışında başka anlam verilerek yorumlanması hiç bir şekilde ola
naklı görülmemektedir. 

9. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Libya'da faaliyet için yapılan çalışmalara 
ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/1990) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Cemil Tunç 

Elazığ 
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Soru : 405 kişi 1988 tarihinden 31.7.1991 tarihine kadar Libya'da faaliyet gösteren 
AR-Yapı Üretim Sanayii ve Ticaret Limited Şirketinde işçi olarak çalıştılar. Bu işçiler tş ve tşçi 
bulma Kurumu nezdinde adı geçen şirketle mukavele imzalamışlar. Ancak çalıştıkları bu za
man zarfında alacaklarını bir türlü alamayan işçiler Trablus Çalışma ateşeliğine müracaatlar
da bulundular. Bu girişimler neticesinde 31.7.1991 tarihinde Çalışma Bakanlığının emriyle Trablus 
Çalışma Ateşeliği şirketten alacağı olanların listesini tesbit etmiş, ilgili Dışişleri Bakanlığına, 
Çalışma Bakanlığına, Başbakanlık Baş Danışmanlarına alacak listelerini sunmuştur. 

Bu işçilerin müracaatlarinde şifaen verilen cevaplarda fonlardan yardım edileceği', az bir 
kayıpla alacaklarının ödeneceği beyan edilmiştir. Ancak bu güne kadar bu mağdurlar hakkın
da herhangi müsbet bir gelişme olmamıştır. 

Şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından şunların cevabını almak istiyorum. 
1. Bugüne kadar bu işçilerin mağduriyetini gidermek için Bakanlığınız ne yapmıştır? 
2. tş ve tşçi Bulma Kurumu tarafından gönderilen bu işçilere ödenmesi gereken her biri

nin 100-300 milyon lira arasında değişen ücretlerini ne zaman ve nereden alacaklardır? 
3. Bugüne kadar ilgisizlikten dolayı paralarını alamayanların mağduriyetlerini nasıl te

lafi edeceksiniz? 
4. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Körfez Savaşında alacağını tahsil edemeyen ihracat

çının, bankerlere paralarını kaptıran tefecilerin mağduriyetlerini gideriyorsa, alınteriyle helal 
para kazanan emekçiyi neden unutuyor? 

T,C, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.13.0.YİH.0.12.00.00.700.1/5765-39093 11.11.1993 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Libya'da faaliyet göstermekte iken iflas eden 

AR-YAPI Ltd. Şti. adlı müteahhitlik firması nezdinde çalışmış bulunan vatandaşlarımıza iliş
kin olarak Bakanlığımızca yapılan çalışmalar hakkında bilgi isteyen 27.9.1993 tarihli yazılı so
ru önergesi incelenmiş ve konu ile ilgili olarak Bakanlığımızca yapılan tüm girişim ve çalışma- •. 
lan içeren özet not ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

1979 yılında Libya'da faaliyete başlayan aryapı Firması Libya'da yaklaşık 189 Milyon ABD 
Dolarlık inşaat projelerinin yapımını üstlenmiş, 1988 yılında bunun 46 Milyon Dolarlık bölü
münü tamamlayarak teslim etmiş; 62 Milyon Dolarlık kısmını da tamamlamış ancak teslim 
edememiştir. Bakiye kalan 81 Milyon Dolarlık kısmına ise hiç başlayamamış ve 1992 yılında 
da iflas etmiştir. 
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Başlangıcından beri Trablus Büyükelçiliği nezdinde görev yapan Müşavirliğimiz anılan firma 
ile sürekli temas halinde olmuş ve durumu hakkında Bakanlığımıza bilgi vermiştir. Firmanın 
darboğaza girdiği 1988 yılında firmaya yapılan ziyarette malî yetersizliği yanında taşaronu ile 
de ihtilafı bulunduğu ve ihtilafın yargıya intikal ettiği, özetle malzeme ve işgücü yetersizliği 
nedeniyle üretimin aksadığı saptanmıştır. 

, Bu arada firma yetkilileri Müşavirliğimize başvurarak 150 Türk işçisinin Türkiye'den ge
tirtilmesi için îş ye tşçi Bulma Kurumunca çıkış işlemlerinin yapılmasını talep etmiştir. 

Müşavirliğimiz malî darboğazda bulunan firmanın bu talebinin Bakanlığımızca değerlen
dirilmesini talep etmişti. Bakanlığımız Libya'dan sorumlu bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğı ile anılan firmaya kredi açan Bankalar konsorsiyumun sekreterliğini yürüten tş Bankasına 
intikal ettirerek görüşlerini istemiştir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan cevapta, firmanın Libyada'ki durumuna ilişkin 
olarak Libya'da darboğaza giren firmalar hakkında araştırma yapmakla görevlendirilen Türk
iye Libya Ortaklık Teknik Komitesinin görev süresinin kısalığı nedeniyle yeterli bilgi ediline-
mediği ve bu nedenle görüş belirtilemeyeceğini bildirmiştir. 

Türkiye tş Bankasının 1.7.1988 tarihli cevabi yazısında, firmanın Libya'da üstlendiği işle
rin tamamlanabilmesi için gereken kredilerin Bankalarının sekreterliğinde kontrollü biçimde 
T. Emlak Bankası, T. Vakıflar Bankası ve T. öğretmenler Bankası ile birlikte oluşturulan kon
sorsiyumca karşılandığının belirtilmesi üzerine Bakanlığımızca işgücü sevk işlemlerinin yapıl
ması için İş ve tşçi Bulma Kurumu'na 4.7.1988 tarihli yazıyla talimat verilmiştir. 

Bu târihte mahkemeye giden S68 Türk İşçisinin alacakları ödenerek Türkiye'ye gönderil
miş ve kalan 261 personelle iş yürütülemediğinden firma yetkilileri 400 Türk işçisinin Türki
ye'den şevkine izin verilmesini talep etmişlerdir. Anılan izin verilmişse de firma darboğazdan 
çıkamamış ve toplam 421 işçi işi durdurarak eyleme geçmiştir. 

Yine Trablus Müşavirliğimizden alınan 6.9.1990 tarihli yazıda, AR - YAPI Firmasının ma
hallinde ziyaret edildiği, işçiler ve işverenle görüşmeler yapıldığı, 418 Türk işçisinin bulundu
ğu; Libya'dan çıkış işlemlerinin yapılması için başvuranların sayısının hızlı bir şekilde arttığı; 
"Türkiye ödemesi" altında yeni bir uygulama ile toplam 29 kişinin Türkiye'ye gönderildiği 
ve mevzuata uygun olmayan bu durum nedeniyle ileride birçok sorunun doğabileceği bjldiril-
miştir. 

Durum, 24.9.1990 tarihli yazımızla Dışişleri Bakanlığı ve yetkili Devlet Bakanlığına (Sn. 
Işın Çelebi) intikal ettirilmiştir. 

Firma hakkında Müşavirliğimizce düzenlenen 1.12.1990 tarihli raporda; büyük bir tedir
ginlik içinde şantiyelerinde bulunan 312 Türk ve yaklaşık 110 kadar yabancı işçinin tahsil ede
medikleri alacakları için çeşitli arayışlara yöneldiği; bir kısmının yargı organlarına başvurdu
ğu; bir kısmının da haciz işlemlerine başladığı; firma yönetiminin, çeşitli vaatlerle haciz işle
mine ve yargıya başvurmuş bulunan işçilerinin bundan vazgeçmeleri için çaba sarfettiği; 
20.11.1990 günü İstanbul'da tş Bankasında yapılan toplantılarda yeni kredi desteğinin sağlan
masına ilişkin görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının olaylara ayrı bir yön verebileceği; fir
manın Libya Sigorta İdaresine karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu Libya 
ihale makamlarının firmanın uhdesinde bulunan mevcut taahhütleri yerine getiremeyeceği yö
nünde ciddi kaygılarının bulunduğu; ancak, firmanın durumu böyle değerlendirmediği; öde
me aczi içerisine düşmelerinin ve taahhütlerini zamanında tamamlayamamalanmn nedeninin 
Libya tarafının ödemelerindeki düzensizlikten kaynaklandığına inandıkları belirtilmiştir. 
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Faaliyetleri durma noktasına gelen ve ödeme aczi içerisine düştüğü tespit edilen, henüz 
yargıya esas bir ön kararın olup olmadığı bilinmemekle birlikte hukukî varlığı devam eden 
firmanın; 

— alacakları bulunan 271 
— halen şantiyelerde beklediği halde Libya yargı organlarına başvurmuş bulunan 44 ve 

Firmaca dönüş biletleri sağlanacak Türkiye'ye dönen ve alacakları kendilerine verilen "bakiye 
hesap pusulası"nda taahhüt edilen 90 işçi vatandaşımızla birlikte toplam 405 Türk işçisinin 
isim listelerinin 4.1.1986 gün 18978 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış bulunan Bakanlar Ku-
rulu'nun 20.12.1985 tarih ve 85/10210 sayılı kararınca oluşturulan "Yurt Dışında Hizmez Ve
ren Teşebbüslerin İstihkaklarını Sağlamak Üzere Görevlendirilen Kuruluşlar bu Teşeşbbüsler-, 
de Çalışırken Malî Sıkıntıya Düşen İşçileri Destekleme Fon'undan yararlandırılmak üzere Ba
kanlığımıza gönderildiği ifade edilmiştir. 

Aynı konuda Dışişleri Bakanlığından alınan 15.11.1990 tarihli bir yazıda, Zwara-Aceylat 
Bölgesinde faaliyet gösteren firmanın tam bir acz içinde olduğu ve ve gerekli önlemler alınma
dığı takdirde, 10 Milyon Dolar tutarındaki teminat mektuplarının nakde çevrilmesi talebiyle 
karşılaşacağı ve alacaklarını tahsil edemeyen işçilerin ciddi olaylara sebebiyet verebileceği; sa
hipleri ve müdürü Libya'yı terketmiş bulunan firmanın, üçlü bir komite tarafından yönetilme
ye çalışıldığı; faaliyetin tamamiyle durduğu; 324 Türk, 110 Sudanlı ve Lübnanlı işçinin tahsil 
edemedikleri alacakları için peyderpey mahkameye başvurarak ve haciz kararı alma yoluna gittiği; 
firmanın durumu hakkında mahallinde incelemeler yapan Türkiye-Libya Daimi Teknik Komi
te Başkanı Uzman Müşavir Orhan Eken'nin görüştüğü Libya-Zwara yetkililerince, üstlendiği 
projeleri tamamlayacağı hususunda ciddî kaygıları bulunduğundan firmaya artık yardım ede
meyecekleri ve Libya'yı terketmesi gerektiğinin ifade edildiği; mahallî idarelerde bekleyen ve 
çeşitli gerekçelerle ödenmesi engellenen 1 500 000.-LD tutarındaki istihkaklarının, firma iş ya
pabilir hale gelmedikçe ödenmesinin beklenmemesi birikmiş işçilik borcununsa 500 bin Libya 
Dinarı olduğu; en makul çözümün, firmanın araç tasfiyesini önlemek ve acilen Ödenmesi gere
ken borçları karşılayacak bir kredi temini ile haczen satılma tehlikesiyle karşı karşıya, olan makine-
techizat, şantiye tesisleri ve diğer demirbaşları kurtarmak ve elindeki projeleri güçlü bir Türk 
firmasına devretmek olacağı ve bunlara ilaveten, Ortak Teknik komite Türk Tarafı Başkanı Uz
man Müşavir Orhan Eken'in, Konsorsiyum Bankaları ve Şirket yetkilileriyle 20.11.1990 tari
hinde İstanbul'da yapılacak toplantıya katılmasının sağlanmasının da Büyükelçiliğimizce is
tendiği bildirilmiştir. 

Trablus Müşavirliğimizin Devlet Bakanlığına muhatap 19.12.1990 tarihli yazısında, firma
nın 6.12.1990 günü Libya'ya gelerek göreve başlayan yeni müdürü Necdet Yontar ile yapılan 
görüşme ve 18.12.1990 günü anılan firma merkez ve şantiyelerine Müşavirliğimizce bizzat ya
pılan ziyaret sonucunda : 

— Acellat 90 konut ve okul inşaatlarındaki alt-yapı çalışmalarının durduğu; 
— Zwara girişindeki 54 konut İnşaatında 15.12.1990 tarihinde üretime başlandığı, Al-Assa 

36 konut da kısmen, diğer şantiyelerde ise üretime başlanıp başlanamayacağı hususunda tered
dütlerin bulunduğu; 

— Sabrata'daki askerî konutların finansman kaynağının,askeriye tarafından karşılanma
sının hafta içerisinde gerçekleşeceği; , 
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— Mahallî makamlarla ilişkilerinin iyi olduğu; üretime başlanılması şartına bağlı olarak 
kendilerine yardımcı olunacağı; istihkak alacaklarının tahsili için çalışıldığı ve 

— 13.12.1990 tarihinde toplam 442 Türk ve yabancı işçiye 15-20 LD. avans dağıtıldığı: 13 
işçinin haciz işlemleri aşamasındaki alacaklarının ödenme aşamasına geldiği: 19.12.1990 tari
hinde bir miktar paranın şirket kasasına gireceği; yurda dönüş yapmak isteyenlerin gönderile
ceği hususlarının saptandığı bildirilmiştir. 

Bakanlığımızca firma yetkilileriyle görüşmek üzere "Selanik Cad. 46/8 Ankara" adresi
ne gidilerek kapıda çok sayıda ihbarnamenin birikmiş olduğu ve kimsenin bulunmadığı görül
müştür. Yine firmaya ait olduğu belirlenen "Mesnevi Sok. No.: 25 Ankara" adresindeki 4 kat
lı binanın boş ve terk edilmiş olduğu tespit edilmiştir. Firmaya ait telefon rehberindeki 11 adet 
telefon numarasından cevap alınamamıştır. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Müte
ahhitler Birliğine 31.10.1990 tarihinde birer yazı gönderilerek sözkonusu firmaya ait adresin 
tespiti istenmiştir. 

Türkiye Müteahhitler Birliğinden alınan bir yazıda, firmanın Birliklerine üye olmadığı; 
İçişleri Bakanlığından alınan 9.9.1991 tarihli yazıda ise firmanın yeni adresinin tespit edileme
diği bildirilmiştir. 

Müşavirliğimizin 14.9.1991 tarihli yazısında, Trablus Büyükelçisinin talimatıyla oluşturu
lan ve Müşavirliğimiz yetkilisinin de dahil olduğu 3 kişilik heyetin 10.9.1991 günü Zwara, 
12.9.1991 günü de mahallî teknik ve hazine yetkilileri ile yaptığı toplantılarda, firmanın içinde 
bulunduğu krizden kısa vadede çıkamayacağının anlaşıldığı; 238 işçisinin yiyecek ve yol para
larını karşılayacak durumda olmadığı ve bu işçilerinin dönüş biletlerinin temini ve ücretlerinin 
yukarıda adıgeçen fondan karşılanması için Yüksek Ekonomik kurulunca karar alınabilmesini 
teminen durumun ilgili Devlet Bakanları Vehbi Dinçerler ile Mehmet Çevik'e intikal ettirilme
sini talep etmiştir. 

Bakanlığımız 14.10.1991 tarihli yazıyla durumu Devlet Bakanı Vehbi Dinçerler'e iletmiştir. 
Adı geçen Bakandan alınan 18.10.1991 tarihli yazıda durumun Devlet Bakanı Mehmet Çe

vik'e iletildiği bildirilmiştir. 
Başbakanlık Personel Genel Müdürlüğünden alınan 1.11.1991 tarihli bir yazıda ise anılan 

fonun idaresinin Dışişleri Bakanlığına verildiği bildirilmiştir. 
Bu kez durum 20.11.1991 tarihli yazımızla 248 işçinin dönüş bilet ve ücretlerinin karşılan

ması için Dışişleri Bakanlığına iletilmiştir. «• 
Müşavirliğimizden alınan 8.12.1991 tarihli bir yazıda da, firmanın resmî makamlara olan 

borçlarından dolayı ertelenen icra satış işlemlerinin, iki ünite dışında 28.11.1991 tarihinde ya
pıldığı; Zvvara merkez şantiyesinde toplu olarak bekleyen 218 işçinin yiyecek ihtiyacının 27.10.1991 
tarihinde Büyükelçinin talimatı ile oluşturulan üçlü komite nezaretinde diğer Türk firmaları
nın yardımlarıyla asgari düzeyde karşılandığı: dönüş bekleyen 248 işçiden 135'inin kesin çıkış 
işlemlerinin tamamlandığı ve satış işlemleri tamallandıktan sonra kalacakları yer yönünden de 
sorunlarla karşılaşacakları için biran önce Türkiye'ye gönderilmelerinin sağlanması talep edil
miştir. 

Durum 17.12.1991 tarihli yazımız ile Dışişleri Bakanlığına iletilmiş ve yapılan işlemlerin 
sonucunun bildirilmesi istenmiştir. 
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Müşavirlik yetkilisi ile 27.12,1991 tarihinde yapılan telefon görüşmesinde 248 işçiden 
232'sinin çıkış işlemlerinin yapıldığı; 16'sının işlemlerinin yapılmakta olduğu; dayanma güçle
rinin sonuna geldikleri ve uçak biletlerinin biran önce temin edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

Durum Bakanlığımızca aynı gün Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Kamu Finansman Fon
lar Dairesi Başkanlığına aktarılmıştır. Alınan cevapta 10 gün önce işçi Destekleme Fonu'na 
3 Milyar TL aktarılmasına ilişkin olarak hazırlanan ve Devlet Bakanı Sayın Tansu Çiller tara-
fından'imzalanan bir teklifin yasa gereği Başbakanın onayı alınmak üzere Başbakanlığa su
nulduğu öğrenilmiştir. 

öte yandan Müşavirliğimizin 17.1L1991 tarihli yazısı ekinde alınan, anılan firma yetkilile
rinin sorumluluğundaki Temmuz 1991 tarihi itibariyle muhasebe kayıtları esas alınarak hazır
lanan işçilerin alacaklarını gösteren liste, 10.12.1991 tarihli yazımız ekinde fonun yönetimin
den sorumlu bulunan Dışişleri Bakanlığına intikal ettirilmiştir. 

Bakanlığımız görevlilerince iflas işlemleri hakkında bilgi almak üzere Sanayi ve Ticaret 
Bakanlğı nezdinde firmanın dosyası incelenmiş ve Yusuf Alataş'ın firmanın Avukatı olduğu 
tespit edilerek kendisi ile temas kurulmuştur. Yapılan görüşmede, firmanın Türkiye'deki bütün 
mal varlığının T. tş Bankası, Vakıflar Bankası ve Emlak Bankasının ipoteğinde bulunması ne
deniyle Türkiye'de alacaklı işçilere ödeme imkânlarının bulunmadığı ve firmanın iflası ile ilgili 
işlemlerin Yargıtay'da devam ettiği öğrenilmiştir 

Bakanlığımızca Müşavirliğimize gönderilen 17 Nisan 1992 tarihli talimatta firmanın borçlu 
bulunduğu, kişi kurum ve kuruluşların atacaklarının Libya yasaları uyarınca hangi öncelik sı
rasına göre tasfiye edildiğini ve yapılan satıştan elde edilen gelirler ile istihkak alacakları topla
mının, ücretlerde dahil olmak üzere, firmanın borçlarını kaşılayacak miktarda olup olmadığı
nın tespiti ile işçi alacaklarının bu gelirlerden karşılanması için girişimlerde bulunulması isten
miştir. ' 

Müşavirlerimizden alınan 26.5.1992 tarihli cevabî yazıda, firmanın borçlu bulunduğu ki
şi, kurum ve kuruluşlarla ilgili ihtilafın yargı organlarında görüşüldüğü; Libya'daki uygula
mada kamu alacaklarının ödenmesinin öncelik taşıdğı ve firmanın, Libya makamları nezdin-
deki durumunun izlenmesi için sahipleri tarafından Abdüllazim Kırk adlı yeni bir müdür atan
dığı; halen Libya'da 4 işçisi kalan firmadan alacaklarını tahsil etmeden Türkiye'ye dönen va
tandaşlarımızla ilgili bilgi almak üzere kendisiyle görüşme imkânının arandığı bildirilmiştir. 

Müşavirliğimiz ayrıca, firmanın 12 işçisinin Libya'daki ilgili yargı organında açmış bu
lundukları davanın sonuçlanarak kendilerine ödeme yapıldığını bildirmiş ve bunların isim ve 
aldıkları miktarları.içeren listeyi Bakanlığımıza göndermiştir. 

Dışişleri Bakanlığına gönderilen 16.7.1992 tarihli yazımızda durum özetlenmiş ve işçilerin 
ücret alacaklarının anılan fon kapsamında değerlendirilmesine ilişkin olarak bir gelişmenin kay
dedilip kaydedilmediği hakkında bilgi istenmiştir. 

öte yandan konu ile ilgili olarak Başbakanlık Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başdanış-
manlığından alınan 4.8.1992 tarih ve B.02.0.YMH/0277 sayılı yazıda, sözkonusu fonun idare
sini Başdanışmanlıklarına devredilmesi dolayısıyla Aryapı ve benzer firmalarda çalışırken ma
lî sıkıntıya düşen işçilerin başvuruları ile durumlarının kendilerine iletilmesi istenmiştir. 
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Sön olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'nun 13.10.1992 tarihli yazı
ları ekinde Bakanlığımıza gönderilen ve anılan firmadan alacaklı olan bir vatandaşımızın tale
bini içeren dilekçesi ürezine durum 7.11.1992 tarihli yazımızla Başbakanlığa intikal ettirilmiş
tir. Söz konusu yazıda, işçilerin alacaklarını içeren listenin, anılan fonun yönetiminin Başba
kanlıkça 1.11.1991 tarihinde Dışişleri Bakanlığı'na verilmesi dolayısıyla 10.12.1991 tarihli yazı
mız ekinde dışişleri Bakanlgına gönderildiği; öte yandan istihkak ödemelerindeki gecikmeler 
nedeniyle uğradığı zararların karşılanması talebiyle firmanın Libya'daki temsilcisinin Libya il
gili makamları aleyhine Trablus 1. Mahkemesinde dava açtığı ve son olarak Yargıtay 11. Hu
kuk Dairesinin 1992/77 E ve 1992/219 sayılı kararı ile 17.4.1992 tarihinde firmanın Türkiye'de 
iflasına hükmedildiği; iflas işlemlerinin Ankara t flaş Müdürlüğünün 1991/16 E sayılı dosya
sından yürütüldüğü ve İflas Masasının oluşturulmaması dolayısıyla 1. Alacaklılar Toplantısı
nın henüz yapılamadığı ve sıra Cetvelinin düzenlenemediği bildirilmiş ve ayrıca durum hak
kında TBMM Dilekçe Komisyonuna 3.12.1992 tarihli yazımızla bilgi verilmiştir. 

Bütün bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere Bakanlığımız görev ve yetki sınırları içerisin
de konu ile ilgili bütün gerekli girişimleri yapmıştır. 

Ancak konunun muhtelif Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile bankaları ilgilendir
mesi ve gerek Libya'da gerek Türkiye'de yargıya intikal etmesi nedeniyle yukarıda açıklanan 
girişimler dışında Bakanlığımızca yapılacak bir işlemin bulunmadığını bilgilerine arz ederim. 

- o 
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" 3859 Sayılı 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) ve (B) îşareîli Cetvellerde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kasımı Tasarısına Veri!m Oyların Sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
190 
143 
47 

253 
7 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Ali Yalçın Öğütcen 
Ahmet Sanal 
Orhan Tekin 
Turgut Tekin 
AFYON 
tsmet Attila 
Baki Durmuş 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
AMASYA^ 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 

ANKARA 
Bilâl Güngör 
Orhan Kilercioğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
O. Mümtaz Soysal 
İbrahim Tez 
Baki Tuğ 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 

(Kabul Edenler) 

• ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Sami Sözat 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Alımet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazi oğlu 
Kadri Güçlü 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 

Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 

Nevzat Ayaz 

Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 

M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 

Mehmet Kahraman 

Evren Bulut 
Şerif Ercan 

Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Tuncay Şekercioğlu 

Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
M. Fevzi Yalçın 
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GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir 
Mehmet Özkaya 
Hannan özüberk 

HATAY 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 

İSPARTA 
Mustafa Fikri' Çobaner 
Ertekin Durutürk 
İÇEL ' 
Y. Fevzi Arıcı 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Nami Çağan 
Tansu Çiller 
Ercan Karakaş 
Coşkun Kırca 
Mehmet Moğultay 
Tunca Toskay 

İZMİR 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Mehmet Özkan 
Rifat Serdaroğlu 
Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 

KARAMAN-
S. Osman Sevimli 

KARS 
M. Sabri Güner 
KAYSERİ 
Seyfi Şahin 

KIRIKKALE 
M. Sadık Avuridukluoğlu 
Abdurrahman Ünlü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 

KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 

KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 

MANİSA 
Rıza Akçalı 
Yahya Uslu 

MUĞLA 
Erman Şahin 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 

NİĞDE 
İbrahim Ansoy 

— 299 — 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 

' SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 

SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Mehmet Cebi 
irfan Demiralp 
Nafiz Kurt 
İhsan Saraçlar 

SİNOP 
Cafer Sadık Keseroğlu 

ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Fevzi Şihanlıöğlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Ahmet özdemir 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 
VAN 
Mustafa Kaçmaz 

ZONGULDAK 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 
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ADANA 
tbrahim özdiş 

AFYON 
Halil İbrahim özsoy 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
Haydar Oymak 

ANKARA 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
t. Melih Gökçek 
H. Uluç Gürkan 
Mehmet Sağdıç 
ANTALYA 
Faik Altun 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 

BARTIN 
Hasan Akyol 
BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Kâmran İnan 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Timurçin Savaş 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 

AFYON 
Gaffar Yakın 

(Reddedenler) 

ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
ERZURUM 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

İÇEL 
Ali Er 
İSTANBUL 
Mustafa Baş 
Halit Dumankaya 
Mehmet Cavit Kavak 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Sabri öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 

İZMİR ., 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
İlhan Kaya 
KAHRAMANMARAŞ 
ökkeş Şendiller 

(Oya Katılmayanlar) 

AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 
Mahmut öztürk 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Ömer Faruk Ekinci 
Hamdi Eriş 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
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KARS 
Atilla Hun 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KONYA 
Mehmet Keçeciler 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 

MUĞLA 
Nevzat özer 
ORDU 
Şükrü Yürür 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Abdullatif Şener 

ŞANLIURFA 
Eyyüp Cenap Gülpınar 

VAN 
Fethullah Erbaş 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 

Yüksel Seçkiner (İ.A.) 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
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AYDIN 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuççuoğlu 
BARTIN 
Koksal Toptan 

BATMAN , 
Mehmet Adnan Ekmen 
Nizamettin Toğuç 
Abdül kerim Zilan 

BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu , 

BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
BOLU 
Avni Akyol 
Necmi Hoşver 
Abbas Inceayan 

BURSA 
Cavit Çağlar 
Mehmet Gedik 
İbrahim Gürdal 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboglu (Bşk.V.) 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mehmet Gözlükaya 
Hasan Korkmazcan" 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 

Mehmet Salim Ensarioglu 
Salih Sümer 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 

ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 

ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Mustafa Doğan 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun özdemir 
Rasim Zaimoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Surgurlu 

HAKKÂRİ 
Esat Canan 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Nihat Matkap 

Ali Uyar 
İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 

İÇEL 
Ahmet Bilyeli 
Ali Su 
M. İstemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi . 
Elaettin Elmas 
Halil orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
İbrahim Gürsoy (t.A.) 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi tşbaşaran 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla.Yeniay Köseoğlu 
Hasan Mezarcı 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
İbrahim özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
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İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı 
Cengiz Bulut 
Halil Çulhaoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
Ersin Faralyalı 
Atilla Mutman 
Işılay Saygın 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Münif tslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Cemal özbilen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Bülent Atasayan 
M. Kâzım Dinç 
Şevket Kazan 

KONYA 
Necmettin Erbakan 

Ahmet Remzi Hatip 
Abit Kıvrak 
Vefa Tanır (Bşk. V.) 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Er tekin 
Mustafa Kalemli (Bşk. V.) 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt özaî 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Faruk Saydam 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı (t.A.) 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Eîkatmış 
'NİĞDE 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 

Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 

Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
Ali Eser 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 

SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
İbrahim HalifÇelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Ferit Aydın Mirkelam 
Abdürrezak Yavuz 

ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TOKAT 
Ahmet Fevzi Inceöz 
İbrahim Kumaş 
Şahin Ulusoy 
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TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
Mehmet Ali Yılmaz 

UŞAK 
Ender Karagül 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 

Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 

ADANA : 1 

ADIYAMAN : 1 

(Açık Üyelikler) 

BURSA : 1 
DİYARBAKIR : 1 
İSPARTA : 1 

İSTANBUL : 1 

MARDİN: 1 

^ 3 8 ^ : 
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Dönem: 19 Yasama Yık : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 360) 

3859 Sayılı 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) ve (B) 
İşaretli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta

sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/626) 

T.C.' . 
Başbakanlık 13.10.1993 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKG/101-628/06622 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başbakanlığını»! arzı Bakanlar Kurulunca 6.10.1993 
tarihinde kararlaştırılan "3859 Sayılı 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) ve (B) İşaretli 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanon Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

• Gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Kamu kesiminde çalışan personelin aylık ve ücretlerinde 1 Temmuz 1993 tarihinden geçer
li olmak üzere yapılan artışlar ve bazı kurumların personel rejiminde yapılan değişiklikler, bütçede 
öngörülen personel ödeneklerini yetersiz hale getirmiştir. Ayrıca faiz oranlan ve dövizlerdeki 
gelişmeler de bütçenin faiz giderlerinin artmasına neden olmuştur. Bu itibarla, özellikle maaş 
ve ücret artışları ile faiz giderlerini karşılamak üzere ek ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. 

15 Temmuz 1993 tarih ve 21638 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 486 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile, 6S7 sayılı Devlet Memurlan Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
, Personel Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savalar Kanunu, 2914 sayılı Yüksek öğretim Perso
nel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu ile diğer bazı kanun ve kanun hükmünde 
kararnamelerde değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişikliklerle, ilgili kanunlar kapsamına gi
ren kamu personelinin tazminatlarının gösterge ve oranları artırılmıştır. 

Bu değişikliklerin yanı sıra, 1993 yılının ikinci yarısıyla ilgili olarak, aylık katsayısı, taban 
aylığı katsayısı ve yan ödeme katsayılarında da artışlar yapılmıştır. Ayrıca kamu kesiminde ça
lışan işçilerle ilgili olarak yapılan toplu iş sözleşmeleri ile ücretlerde de önemli artışlar sağlan
mıştır. . ' •- . 

Maaş ve ücretlerde yapılan bu düzenlemeler ve iyileştirmeler sonucunda, 1993 Malî Yılı 
Bütçesinde personel harcamaları için öngörülen ödenek yetersiz kalmış ve ilave ödenek ihtiya
cı doğmuştur. ( 

Yapılan bu düzenlemeler, bütçede Emekli Sandığı için ayrılan ödeneğin de yetersiz hale 
gelmesine sebep olmuştur. Bu nedenle, Emekli Sandığının maaş, ikramiye gibi tüm ödemeleri- -
nin tam ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak için, bütçede bu amaçla ayrılan ödeneğin 
artırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 
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öte yandan, toplu iş sözleşmeleri ile işçi ücretlerinde yapılan düzenlemeler ve Hükümetçe 
verilen görevler sonucu doğan görev zararları, kamu iktisadî kuruluşlarının kaynak açığının 
artmasına neden olmuştur. Söz konusu kuruluşların kaynak açığını karşılamak için ilave öde
nek temin edilmesi gerekmektedir. 

Ekonomik gelişmelerden etkilenen bütçe kalemlerinden biri de borç faizleridir. Fiyatlar
daki gelişmelerin 1993 yılında da devam etmesi, faiz oranları ve dövizlerdeki artışlara da tesir 
etmektedir. Bu gelişmeler, bütçede iç ve dış borç faiz giderlerine ilişkin ödeneklerin ihtiyacı 
karşılayamaz hale gelmesine neden olmuştur. 

Bu itibarla, yukarıda belirtilen personel giderleri, borç faizleri, kamu iktisadî kuruluşları
nın kaynak açıkları ve Emekli Sandığı ödemeleri ile diğer harcamalardaki artışlardan doğan 
giderleri karşılamak için ek ödeneğe ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu kanun tasarısı ile talep edilen ödenekler vergi gelirleri ile vergi dışı normal gelirlerdeki 
artış ve net borçlanma hâsılatı ile karşılanacaktır. 

Yılın ilk 8 ayında vergi gelirleri tahsilatı, 1993 yılı için öngörülen hedeflerin üzerine çıkıla
cağını göstermektedir. Bu nedenle tasarı ile talep edilen ek ödeneğin kaynağını, vergi gelirleri 
ve vergi dışı normal gelirlerdeki artış ile 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununun 3 üncü maddesinde 
öngörülen net borçlanma hâsılatı oluşturacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Madde ile Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Diş Ticaret Müsteşarlığı bütçeleri
ne 85 000 000 000 000 Lira eklenmesi hükme bağlanmaktadır. 

486 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler, toplu iş sözleşmeleri 
ve yılın ikinci yarısında yapılan katsayı artışlarının gerektirdiği ödenek ihtiyacını karşılamak 
üzere, 1993 yılı Maliye Bakanlığı Bütçesinin 930.08.3.351.900 ve 930.08.3.356.900 tertiplerine 
toplam 29 250 000 000 000 lira eklenmiş olup, bu ödenek konsolide bütçeye dahil kuruluşların 
cari ve transfer türündeki personel giderleri ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacaktır. Ayrı
ca bu ödeneğin 3 265 000 000 000 lirası yatırım işçiliği, 3 000 000 000 000 lirası savunma ve 
güvenlik hizmetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere yıl içerisinde ilgili kuruluş bütçelerine akta
rılacaktır. Memur maaşlarında yapılan iyileştirmelerin emekli maaşlarına da yansıması sonu
cu sağlanan artışların karşılanması amacıyla yine Maliye Bakanlığı bütçesinin 940.01.3.401.900 
"T.C. Emekli Sandığına ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılacak her türlü ödemeler" ter
tibine 5 000 000 000 000 lira eklenmiştir. 

Kamu iktisadî teşebbüslerinde, işçi ücretlerindeki artış ve görev zararlarından doğan kay
nak açığını karşılamak amacıyla Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin 910.01.3.001.900 
tertibine 5 850 000 000 000 lira, 920.03.3.122.900 tertiplerine 500 000 000 000 lira olmak üzere 
toplam 6 350 000 000 000 lira eklenmektedir. Ayrıca devletin taahhüdü olan iç ve dış borç faiz
lerinin ödenmesi için Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bütçesinin 950.01.3.501.900, 
950.02.3.511.900 ve 950.09.3.581.900 tertiplerine de toplam 44 400 000 000 000 lira eklenmesi 
hükme bağlanmaktadır. 

Madde 2. — Maddede genel bütçe gelirlerine 22 000 000 000 000 lira ekleneceği ifade edil
mektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 360) 
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1993 MaB Yılı Bütçe Kanununda vergi gelirlerinin, bir önceki yıla göre % 72 oranında 
artarak 243 600 000 000 000 liraya ulaşması öngörülmüştür. Ancak yıl içersinde vergi kanunla
rının uygulanması ile ilgili olarak yapılan düzenlemeler ve alınan tedbirler sonucunda 1993 yı
lının ilk 8 ayında vergi gelirleri bir önceki dönemin aynı ayına göre % 84.9 oranında artış gös
termiştir. Bu oran, bütçe kanununda öngörülen hedeflerin 12.9 puan üzerinde bir artışı ifade 
etmektedir. Yapılan değerlendirmeler, vergi gelirlerindeki bu olumlu gelişmelerin yıl sonuna 
kadar artarak devam edeceğini ve vergi gelirlerinin yıl sonunda 265 200 000 000 000 lira olarak 
gerçekleşeceğini göstermektedir. 

Ayrıca vergi dışı normal gelirlerden de 400 000 000 000 liralık bir ek gelir elde edileceği 
tahmin edilmektedir. 

Tasarının 1 inci maddesinde 85 000 000 000 000 liralık ek ödenek verileceği hükme bağ
lanmakta, buna karşılık 2 inci maddede 22 000 000 000 000 liralık bir gelir öngörülmektedir. 
Talep edilen ödeneklerle öngörülen gelir arasındaki fark 3859 Sayılı 1993 Malî Yılı Bütçe Ka
nununun 3 üncü maddesi gereğince net borçlanma "hâsılatı ile karşılanacaktır. 

Madde 3. — Bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. 
Madde 4. — Bu Kanunu Maliye Bakanlığının yürüteceği ifade edilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 360) 



Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 22.10.1993 

Esas No. : 1/626 
Karar No. : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 13.10.1993 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 18.10,1993 tarihinde Komisyonu
muza havale edilen "3859 Sayılı 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cet
vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 21.10.1993 tarihinde 
yaptığı 2 nci birleşimde Hükümeti temsilen Maliye Bakanının Başkanlığında, Maliye Bakanlı
ğı, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin 
de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; 
— Kamu kesiminde çalışan personelin maaş ve ücretlerinde, yılın ikinci yarısı için yeni 

düzenlemeler ve iyileştirmeler yapılmıştır. Ayrıca, toplu iş sözleşmeleri ile işçi ücretlerinde mey
dana gelen artışlar nedeniyle Genel Bütçeli daireler ile Katma Bütçeli idareler yanında Kamu 
iktisadi kuruluşlarının da kaynak açıkları meydana gelmiştir. Diğer taraftan faiz oranları ile 
döviz kurlarındaki değişiklikler sebebiyle, bütçenin iç ve dış borç faiz giderlerinde artışlar ol
muş ve bunun sonucunda, 1993 malî yılı bütçesinde yer alan ödenekler yetersiz hale gelmiştik 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde, yukarıda açıklanan nedenlerle meydana gelen artışlar
dan doğan giderleri karşılamak için ek ödeneğe ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. 

Tasarının tümü üzerinde Maliye Bakanınca yapılan tamamlayıcı açıklamalarda; personel 
giderleri, borç faizleri, Kamu İktisadi Kuruluşlarının kaynak açıkları ve T.C. Emekli Sandığı
na ödemeler ile diğer harcamalardaki artışlardan doğan giderleri karşılamak amacıyla Maliye 
Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertiplerine 34 trilyon 250 milyar, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı 
Bütçesinin ilgili tertiplerine ise 50 trilyon 750 milyar TL. olmak üzere toplam 85 trilyon TL. 
ek ödeneğe ihtiyaç duyulduğu ve talep edilen bu ek ödeneğin; 21 600 milyar lirasının Vergi Ge
lirlerinden, 400 milyar lirasının Vergi Dışı Normal Gelirlerdeki artışlardan ve kalanının da net 
borçlanma hâsılatı ile karşılanacağı ifade edilmiştir. 

Tasarı üzerindeki görüş ve düşüncelerini açıklayan üyeler ise; bütçe hazırlanırken ödenek- -
lerin gerçekçi büyüklükleri ile tespit edilmesinin gerektiği, aksi takdirde her zaman ek ödenek 
talebiyle karşı karşıya kalınabileceği, ek ödenekle bütçe açıklarının kapatılmasının mümkün 
olamayacağı, tersine açığı daha da büyüteceği, bazı tedbirlerin zamanında ve etkin bir biçimde 
alınmasının gerektiği, tasarıda ek ödenek için yılın ikinci yarısında memur ve işçilere yapılan 
maaş ve ücret artışlarının gerekçe gösterildiği, oysa asıl nedenin enflasyonun belirlenen hede
fin üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklandığı gibi, eleştirilerin yamsıra, ek ödenekle yapılan 
taleplerinin tümünün zorunlu harcamalardan kaynaklandığı, geçmişte de hükümetlerin ek öde
nek talepleri ile Meclise müracaat ettikleri kaldıki, her zaman ekonominin ihtiyaçları ve gerek
lerine göre hareket etmekte yarar olduğu gibi, olumlu görüşler de dile getirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 360) 
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Hükümet adına yapılan ilave açıklamalardan sonra, tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca 
da benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi ve bu maddeye ekli (I) sayılı cetvel, 2 nci maddesi ve bu maddeye 
ekli (2) sayılı cetvel ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 4 üncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
tlyas A ki aş 

Samsun 
Sözcü 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 
Üye 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Üye 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
Muhalefet şerhim ekli. 

Üye 
Edip Saf der Gaydalı 

Bitlis 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Necmi Hoşver 

Bolu 
Üye 

A. Adnan Türkoğlu 
Çorum 

Üye 
Abdullah Aykon Doğan 

İsparta 
Üye 

Z Selçuk Maruflu 
İstanbul 

Muhalefet şerhim ekli. 
Üye 

Mehmet Alp 
, Kars 

Üye 
Nurhan Tekinel 

Kastamonu 

Başkanvekili 
Mehmet Dönen 

Hatay 
Kâtip 

Hayrı Doğan 
Antalya 

Üye 
Bilal Güngör 

Ankara 
Üye 

Bahattin Şeker 
Bilecik 

Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Nevfel Şahin 

Çanakkale 
Üye 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

Üye 
Nami Çağan 

İstanbul 
Üye 

Güneş Thner 
İstanbul 

Muhalefet şerhim ekli. 
Üye 

Atilla Hun 
Kars 

Muhalefet şerhim ektedir. 
Üye . 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Muhalefet şerhim ektedir. 
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Üye • 
Alaettin Kurt 

Kocaeli -
Üye 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Muhalifim (Muhalefet şerhim ekli.) 
Üye 

Münir Doğan ölmeztoprak 
Malatya 

Muhalefet şerhim ekli. 
Üye 

Doğan Baran 
Niğde 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 
Üye 

Mustafa Yılmaz 
Malatya 

Üye. 
Nevşat özer 

Muğla 
Muhalefet şerhim ekli 

Üye 
Yaşar Topçu 

Sinop " 

MUHALEFET ŞERHİ 

3859 sayılı 1993 malî yılı bütçe kanununa bağlı (A) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılmasına ilişkin yasa önerisine karşıyız. 

Zira bütçeler bir yıl sonraki program ve projelere ve Hükümet uygulamalarına gerekli tes
pitler koyup, buna göre hazırlanacak tutarlı rakamları ihtiva eder. 

Bu hükümetin 1993 yılı program ve bütçe uygulamaları hesapsız ve tutarsız olmuş, bütçe 
kalemleri menfi anlamda asılmıştır. 1993'ün 53 Trilyon TL. olarak öngörülen bütçe açığının 
gerçekleşmesinin mümkün olamıyacağını, 1993 bütçe müzakerelerinde ifade etmiştik. Gerçek
te ise bütçe açığı 120 trilyon liranın üzerinde olacaktır. Bu husus Hükümet tarafından, çaresiz 
kabul edileceğinden bu yasa ile ödenek talep edilmektedir. 

Gerçekçi olmayan 1993 yılı Bütçesinin tıkandığı bizzat Sayın Bakanın ifadesinden anlaşıl
maktadır. Asıl üzücü yön, bu yasanın gerekçesi olarak Memur ve İşçilere maaş, ücret ödeyece
ğiz diye ortaya çıkılmaktadır. 

İlgili cetvellerin tertiplerine 85 000 000 000 000 (Trilyon) TL. ilaveyi öngören bu yasanın 
da izlenen yanlış ekonomi politikaları nedeniyle bir sonuç veremeyeceğini öngördüğümüzden 
ve de bu tür ilaveler Bütçenin genel yapısını bozucu etki yaparak, Bütçe tekniğine aykırı oldu
ğundan, bu yasaya muhalefet şerhi veriyoruz. 

Selçuk Maruftu Edip Safder Gaydalı 
İstanbul Bitlis 

SİUeyman Hatinoğlu Nevşat özer 
Arvtin Muğla 

Güneş Taner Münir Doğan ölmeztoprak 
İstanbul Malatya 
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MUHALEFET ŞERHİ 

3859 Sayılı 1993 Bütçe Kanunu'na bağlı (A) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması-
> na ilişkin yasa önerisine karşıyız, 

Çünkü : Bütçeler bir yıl için bütün ihtiyaçlar dikkate alınarak yapılır veya yapılmalıdır. 
Gerek bütçenin inandırıcı olmaması, gerekse harcamaların keyfiliği ve gerekse Hükümet'in 

enflasyon, terör, işsizlik gibi konular ile dış politikada tutarsız bir siyaset izlemesi güveni sars
mıştır. 

1993 bütçesinden sorumlu olan eski ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı bugün Başba-
kan'dır, 1993 bütçesini gerçekçi diye savunan bugünkü hükümetin Başbakan'ma güvenmediği
mizi, beceriksiz, israfçı, dış odaklara bağlı icraatlara karşı olduğumuzu belirtir muhalefet şerhidir. 

21.10.1993 
Prof. Dr. 

Mustafa Ünaldı Abdullah Gül 
Konya Kayseri 

Zeki Ergezen ' • ., 
Bitlis 

MUHALEFET ŞERHt 

24 Ocak 1980 kararlarından sonra hazırlanan hemen tüm bütçeler aynı anlayışla hazırlan
mıştır. Bu anlayışın temel ekonomik tercihleri ise sanayileşmeyi ve kalkınmayı gündemden çı
karmak, tarımı kendi haline bırakmak, ticaret ve hizmet sektörüyle yetinmek olmuştur. Eko
nomik anlayış bu olunca hazırlanan bütçelerde yıllardır kamu açıkları giderek büyümüştür. 

Bütçeyi sağlam kaynaklara dayandırmayan, yani vergi reformuyla, vergi dışı kalan rant 
kesiminden vergi almayan iktidarlar karşımıza sürekli olarak borç bütçeleriyle çıkmaktadırlar. 

Hükümetin ek ödenek talebini de bu anlayışın bir devamı olarak görüyorum ve olumsuz 
oy kullanıyorum. 

Atilla Hım 
Kars ^ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
3859 Sayılı 1993 Malt Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cetvellerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 25.12.1992 tarihli ve 3859 sayılı 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 85 000 000 000 000 liralık ek ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 2. — 25.12.1992 tarihli ve 3859 sayılı 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 22 000 000 000 000 lira eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

Prof. Dr. T Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. V. 
î. Tez -

Devlet Bakanı 
Y. Aktuna 

Devlet Bakanı 
İ. Tez 

Devlet Bakanı V. 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
N. Kurt 

Devlet Bakanf 
C. Erhan 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Menteşe 

Sağlık Bakanı 
R. Serdaroğlu 

Tarım ve Köyişleri Bakanı V. 
M. Çüoğlu 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
M. Gölhari 

Devlet Bakanı 
B. S. Daçe 

Devlet Bakanı 
G Müftüoğlu 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 

M. Çiloğlu 
Devlet Bakanı 

A, Sanal 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
M. Gazioğlu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
/. Atilla 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıbaşı 

Ulaştırma Bakanı 
M. Köstepen 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
V. Atasoy 

Turizm Bakanı V. 
M. T Köse 

Çevre Bakanı 
R. Akçalı -
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

3859 Sayılı 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cetvellerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi ekli (1) sayılı cetvelle birlikte aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ekli (2) sayılı cetvelle birlikte aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ CETVELLER 

(1) SAYILI CETVEL 
3900 - HAZİNE VE DIŞ TİCARET KÜSTEŞARLlCl 

BölOn Kesin ödenek Nadde Harcana 
(Prograa Alt Prograa Türü (Faaliyet-Proje) Kaleni A Ç I K L A M A 
910 : KURUMLARA KATILMA PAYLARI 

H VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 
S- 01 İKTİSADI DEVLET TEŞEKKÜLLE-

Harcana 
Kaleei 

Ma 
(Faa 
Proj 

a 
. " - RINE VE KAMU İKTİSADİ KURU

LUŞLARINA KATILMA PAYLARI 
3 

O01 İktisadi devlet teşekküleri 
ve kamu iktisadi kuruluşları 
genel yatırım ve finansman 
programına dahil kuruluşlar 5.3 

900 Transferler 5.850.000 

920 İKTİSADİ TRANSFERLER VE 
fi YARDIMLAR 

03 GÖREV ZARARLARI 

122 iktisadi devlet teşekkülleri 
ve kamu iktisadi kuruluşları 

' genel yatırım ve finansman 
programına dahil olmayan ku-
luşlara ödenecek görev zarar
ları İle diğer nedenlerle 
ödenecek görev zararları 5 

900 Transferler 500.000 



. • • * 

K 
B3İÜ3 Kesin ödenek Hadde Harcana Harcana (Fa 
(Prograa Alt Prograa Türü (Faallyet-Proje) Kaleni A Ç I K L A M A Kaleal Pro 

950 BORÇ ÖDEMELERİ 
01 İÇ DEVLET BORÇLARI 

3 ' 
*• 501 Konsolide iç Borçlar faizi 5. 

900 Transferler 5.200.000 
02 DIŞ DEVLET BORÇLARI 

3 
511 Konsolide dış borçlar faizi '. 4. 

900 Transferler 4.800.000 
09 FAİZ, ACYO VE KUR FARKLARI 

3 
581 Faiz, acyo ve kur farkları 34. 

900 Transferler 34.400.000 



13 00 - M A L İ Y E B A K A N L I Ğ I 

BS1Ü» Kesin ödenek Hadde Harcaaa 
(Prograa Alt Prograa TOrfl (Faallyet-Proje) Kaleal A Ç I K L A M A 
930 MALÎ TRANSFERLER 

08 DİĞER MALÎ TRANSFERLERLE 
İLGİLİ ÖDEMELER 

Har 
Kal 

351 Devlet Memurları Kanunu ile 
diğer Kanunlar ve yönetmelik
lerin gerektirdiği giderler 
İle toplu iş sözleşmelerinin 
gerektirdiği ek giderler kar
şılığı 

900 Transferler 22 

356 Yedek ödenek 
(Bu ödeneğin 34 milyar-" lirası, 
konumu, protokole dahil makara 
ve kurumlara sunacağı çevre 
ve diğer belediye hizmetleri, 
ayrıca Belediyenin yaptığı 
Çankaya temizlik ve çevre dü
zenleme uygulama projesi dikkat 
alınarak, Çankaya Belediyesine 
ödenir.) 

900 Transferler 7 
- SOSYAL TRANSFERLER 

SOSYAL CUVENLÎKLE ÎLCÎLÎ 
ÖDEMELER 

Wi T.C.Emekli Sandığına ilgili 
mevzuat hükümleri gereğince 
yapılacak her türlü ödemeler 

900 Transferler 5 



(2) SAYILI CB\Q_ 
B-CETVRİ 

(GsnsL Bütçenin Gslir lari) 

. Gl 
A Ç I K L A M A Ifodh 
VERGİ CH-tRLERÎ 
GELİRDE AJNflN VERGİLE* 
Gelir Vergisi 
Kurumlar vergisi 
MiL VE HÎ2H£ÎLBEBN| ?Um\ ' • . , 
VERGİLER 
Dahilde Abran Katma Değer 
Vergisi 
Taşıt Alım Vergisi 
/ teryakıt Tüketim Vergisi 
Barka ve Sigorta Muareleleri 
Vergisi 
Dtrnga Vergisi 
DIŞ TÎG&flEmJ tLim VERGİLER 
İthalde Abran Katma Değer 
Vergisi ' ( 
VERGİ DIŞI Mim. GELİRLER 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Çeşi t l i Gelirler 

VBCÎ GH.ÎRLKİ 
VERGÎ DIŞI NBtâL(BÎRLER 

GENEL TCRJ^ 



» 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎöt METNE EKLİ CETVELLER 
Hükümetin teklif ettiği metne ekli cetveller Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 360} 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
27 NCİ BİRLEŞİM 11 . 11 . 1993 PERŞEMBE Saat : 15.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdul-
latif Şener'in, kasıtlı ve kanunsuz tasarruflarda bulunarak partizanca tayinler yaptığı 
iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse hakkında Anayasanın 99 
uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi 
(11/27) (Görüşme günü : 16.11.1993 Salı) 

2. — Siyasî Parti Grup başkanvekilleri, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Bay-
burt Milletvekili Ülkü Güney, İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Kocaeli Mil
letvekili Şevket Kazan ve Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'm; Ankara Milletve
kili Ali Dinçer ve 16 arkadaşının; Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 26 arkadaşı
nın; Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 12 arkadaşının; Sivas Milletvekili Muhsin 
Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının; 2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta meydana gelen olayların 
sebep ve sorumluları ile olayların oluş şeklinin ortaya çıkarılması ve maddî zararla
rın tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve Meclis Araştırma Ko
misyonu Raporu (10/109, 107, 108, 111, 114) (S. Sayısı : 369) (Dağıtma tarihi : 
10.11.1993) (Görüşme günü : 16.11.1993 Salı) 

3 

SEÇİM 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

«*^asa^®>.g)'ü{C&w«ıü.<t». 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 .Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hak
kında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (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 Kararnamemin Bazı Mad
delerinde Değişiklik 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 Değişik
lik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve'Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji 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 Deği
şiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kânun. Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (il/137, 1/181, 1/52, 1/62, 
(S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992). 

6. —' ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde. 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak-

— 3 — 27 nci Birleşim 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER ' . " ' • ' , 

kında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

X 9. — Çanakkale Milletvekili Hamdi Üçpınarlâr ve 53 Arkadaşının, Haksız ve 
keyfi işlemleriyle Devleti zarara uğrattığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu, İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Halil Şıvgın Hak
kında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına 
İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (9/11) (S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarihi : 13.10.1993) \ , 

10. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursla Milletvekili Turhan Tayan, 
Anavatan Partisi GrupBaşkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Kütahya Mil
letvekili Mustafa Kalemli ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili îçel 
Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın Kamu ve Özel Radyo - Televizyonların Kuruluş 
ve işleyişi Hakkında Kanun Teklifi ile îçel Milletvekili îs'temihan Talay ve 4 Arkada
şının Özel Radyo ve Televizyon Yayınlarının Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/754, 2/745) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihî : 
15.7.1993) 

^ İl1. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
içişleri Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 1.3,1993) 

X 12. — Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayri
menkul Kiralar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ile 190'Sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerde Değişiklik. Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları,(1/516), 1/531) (S. Sayısı : 348) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) • 

13. —-Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 
23.10.1992) „ . [ 

14.: — Vakıflar' Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç Ek 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu B.aporu 
(1/508) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) . 

15. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 
221'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 7.12.199,2; 15.3.1993) 

16. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 
Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'hin Aynı Mahiyetteki Kanun Tek-

. • • • • _ 4 — • 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN. GELEN DİĞER İŞLER 

lifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1993) . . 

17. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşki
latının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/490) (S Sayısı • 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

18. —Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Böl
ge Kalkınma idaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388- Sayılı Kanun 

, Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı : 
151) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 19. — Göç idaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
16.2.1993) > 

20,]— İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Özel Dedektiflik Kanunu Teklifi ve 
Adalet ve içişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 
1.2.1993) 

21. —' Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan ve 19 Arkadaşının, Me- • 
zarlıkların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/340) 
(S. Sayısı.: 167J (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

22. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve. Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) 
(Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

23. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/324) (Ş. Sayısı: 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

24. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma ve Adalet komisyonları raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma 
tarihi : 13.10.1992) . . 

x 25. —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 ta-' 
rihi : 23.9.1992) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî, Alanda 
Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) 
(S. Sayısı : 160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) • 

X .27. •— Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve işbirliği Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

_ 5 — 
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X 28. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/292) (S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 29. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Be
şinci Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 
28,9.1992) 

30. —- Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 32.- — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/426) (S, Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore /Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/299) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma t̂̂ ^̂^̂^ 

36. - - Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak için Hükümete Salahiyet 
Verilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun» 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 26.1.1993) 

X 37. — Hizmet İlişKisine İşveren Tarafından Son» Verilmesi'Hakkında 158. Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 
3846 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 

— 6 — 
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Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/484, 3/736) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) , 

X 38. — Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokol
lerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

X 39. — Uluslararası Demiiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul*"' 
Edilen Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/452) (S. Sayıs.1 : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) , 

X 40. — Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi 
(CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokole Katılınmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1 /397) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/423) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi: 24.2.1993) 

X 42. —Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Askerî Eğitim 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma ve D.ışişleri komisyonları raporları (1/464) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma ta
rihi : 253.1993) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkilerin Esas
ları Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/434) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında 
Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve MiJlî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/476) (S. Sayısı : 298) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1993) . 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi 
Komşuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

X 46. — 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/277) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma tarihi: 8.3.1993) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
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Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/450) (S. Sayısı: 315) (Dağıtma tarihi: 8.3.1993) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/453) 
(S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi: .8.3.1993) 

• 49. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun İki'Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 24.4.1992) ' 

X 50. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi: 12.5.1992) 

'51.— Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekiİleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 
Başkanvekili içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nununun ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiktik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 
148) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

52. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

53. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve'Anılan Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/276) (S. Sayısı: 284) (Dağıtma tarihi: 8.2.1993) 

54. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta-". 
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu'(1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

X 55.— Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmas,ı 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan Bütçe komisyonları rapor
ları (1/432), (S. Sayısı: 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

56. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi 
14.5.1992) 

57. — Tarım Satış Kobperatfleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 304,1985 
tarih ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Madde-
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sinin Birer Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret komisyonu raporu (1/449, .2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 58. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ye Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sa
yış,! : 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

59. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Kurumu Kuru-. 
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1 /3S9) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarhi: 30.6.1992) 

'60. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müf- -
tüoğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan'm, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka
nununda Değişiklik Yapılması• Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mü
cadele 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) 

61. — Çeşitli Kanun ye Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
-Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı :81) 
(Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

62. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango 
Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi; Hakkında 3230 Sayılı 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin. Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi :" 15.1.1992) 

63. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'ıın 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin 
Ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Da
ğıtma tarihi : 17.1,1992) ' ' • 

64. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

65. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 
1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

66. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları 
Affına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı,: 47) 
'(Dağıtma tarihi : 3,3,1992) 
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67. — Tababet ve ^uabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal 
işler komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

68. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne-Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, .2/149) ' 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

69.-— Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Madde
sinin Değiştirilmesine îlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı: 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

70. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun. Teklifi ve Adalet Komisyonu. Rapora (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

71. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişildik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/341) (S, Sayısı: 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

72..— Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 
Tarihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı': 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

73. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S, Sayısı : 104) (Dağıt* 
ma tarihi : 1.6.1992) • 

74. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun, Teklifi ve Adalet .Komisyonu Raporu (2/197) 
(S. Sayısı : 130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

75. _ Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı 
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 
3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/114) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

.76. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesi-
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nin 4 üncü Fıkrasından Sonra Bir Fikra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

77. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet" Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı : 137) 
(Dağıtma tarihi : 21.9.1992) • 

78. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı 
Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

79. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı : 164) (Dağıtma 
tarihi : 21.9.1992) 

80. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra 
ve îflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve îflas Ka
nununun 134 üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında .Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 

81. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri îç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına.Dair Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 23.9,1992) 

82. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli .Silahlar ve Bıçak
lar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) 
(Dağıtma tarihi : 1.10.1992) 

83. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 
1516 Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekondu
ların Tasfiyesi 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) 

84. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli 
ve 2981 Sayılı îmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı 

. İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

85. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi,: 
5.10.1992) 

86. — Taşınmaz M-il Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

87. — Denizli Milletvekilli Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanu
nunun 102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı: 182) (Dağıtma tarihi: 23.10.1992) 

88. — Yozgat 'Milletvekilli Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu'Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

89. — Adlî Tıp Kurumu KKanununurı Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı: 184) (Dağutma tarihi: 2.11/1992) 

90. — Güthane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları 
Raporları (1/435) (S. Sayısı: 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

91. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu 'Tasarısı, ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/456) (S. Sayısı: 189) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

; 92.'— İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihi ve 2972 Sayılı Ma
hallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar lieyetleni Seçimi Hakkında Kanu
nun 9 uncu Maddesinin ikinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasîna Dair Kanun 
Teklifi ve Anayasa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı : 190) (Da
ğıtma tarihi: 5.11.1992) . 

93.. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî. Savunma ve içişleri 
Komisyonları Raporları (1/437) (S. Sayısı: 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

94. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa-, 
osı ve Çorum Milletvekili Cemal Şaıhin'in 1632 Sayılı Askerî/Ceza Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet 
Komisyonları Raporları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

95. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım. Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman 
ve Halil Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 
2/437,2/438) (S. Sayısı: 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

96. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve i l Arkadaşının, Elektrik Ener-
|lsi Üreten Barajların Bulunduğu illerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alman Elek-
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rik Bedelleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (2/342) (S. Sayısı: 197) (Dağıtma tarihi: 10.11.1992) 

97. — 'Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar, ve 
Fikir Adamı Ömer Okçu (Nâmı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

98. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bu
lunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla ^Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanım Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayıssı: 209) (Dağıt
ma tarihi : 19.11.İ992) . 

99. — i 7.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilm ;sıine Dair 
2.7.1992 Tarihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve' Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/429) (S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

100. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadaşının 3194 Sayılı 
İmar Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(2/365) (S. Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) \ 

101. — Eskişehir Milletvelkili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar. Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/6) 
(S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi: 7.12.1992) , • • 

102. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Ar
kadaşının, Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cin-
doruk'un, Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205,'2/243, 2/394, 2/444, 
2/491, 2/510) (S. Sayısı: 232) (Dağıtma tarihi: 8.1.1993) 
X 103. — Ankara Üniversitesinin. 1968, 1969, 1970, 1971', 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimleririin Sunulduğuna İlişkin Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/234, 1/235, 1/236/1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 
1/243, 1/244, İ/245, 1/246, 1/247, 1/248, 3/50 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 
3/129, 3/130, 3/131, 3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma 
tarihi: 11.1.1993) 
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104. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek'idare 
Mahkemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/453) (S. Sayısı: 231) (Dağıtma tarihi: 11.1.1993) 

105. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, 
Orman ve Köyişleri komisyonları, raporları (l/3'69) (S. Sayısı: 234) (Dağıtma Tarihi: 
11.1.1993) 

106. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik 'Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyali İşler ve Plıaın ve Bütçe komisyonları <raporiao (1/468) (S. Sayısı: 238) (Da
ğıtma tarihi:. 26.1.1993) 

107. — Sımak Milletvekili Mahmut Almak'ın 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma 
Kurumu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (2/460) (S. Sayısı: 240) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

1'08. — Şirnak Milletvekili Mahmut Almak'ın 1324 Sayılı Genel Kurmay Baş
kanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) ((Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

109. — Şirnak Milletvekili Mahmut Almak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Ka
nununun Bir (Maddesini Değiştiren Kanun Teklifli ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (2/456) (S. Sayısı: 242) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

110. — Şirnak Milletvekili Mahmut Almak'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri Personel Kanununun Bazı Maddelerini ' Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürür
lükten Kaldıran Kanun Tekfti.fi ve Millî Savunma Komisyonu Rapora (2/455) (S. Sa
yısı: 243) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

111. — Şırnalk Milletvekili Mahmut Almak'ın, 1612 Saydı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma 
tarihi: 26.1.1993) 

112. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili 
Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı : 287) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

, 113. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Es
naf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa 
İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Kqmis 
yonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

' 114. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ - Kur Yasasına 
Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık, ve Sosyal îşler Komis
yonu Raporu (2/100) (S, Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 
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115. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) 
(S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

116. —• Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/483) (S, Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

117. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık 
Tesislerinde Mevcut izdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 
tlaç Bedeli Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/85) (S.,Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

118. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurum
ları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1993) 

119. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 3.5.1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar 
Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1993) 

120. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan^ 
tıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye ^Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kânun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanıır 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/487) (S. Sayış- : 
303) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

121. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) , 

122. — 4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/474) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

123. İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İç
işleri Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

124. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai 
Özbek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Di-
•kici ve 15 Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 
2/585) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 4,3.1993) 

— 15 — , ' • ' ' • . 



.7 
KANUN'TASARI VE TEELtFLERtYLE ' . 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER ' . 

125.' — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda De
ğişiklik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunim Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 26.2.1993 
Tarihli ve 3867 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaş
kanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri' Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (1/518, 3/871) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 29.3.1993) 

126. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/218, 1/219, 1/220, 
1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 1/225, 1/226,; 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, 1/231, 1/232, 
1/233, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46/3/47, 3/48, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 
3/137, 3/647, 3/648, 3/49) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi- : 2.4.1993) 

127. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ye Bütçe komisyonları raporları (1/433, 
2/395) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi ; 2.4.1993) 

128. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyo
nu Raporu (1/352) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) * 

129. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) 
(S. Sayısı :• 325) (Dağıtma tarihi ; 2.4.1993) 

130. — Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(1/477) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

131. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, iskân 
Kanununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, .İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S'. Sayısı : 327) 
(Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

132. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvı'nli'nin, Turizmi Teşvik .Kanununun 
Ondokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sa
yısı : 328) (Dağıtma tarihi": 6.4.1993) • 
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133. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanım Tasarısı ve İçişleri Komis
yonu Raporu (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

X 134. —- Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X 135.' — Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafmın Kontrolüne 
İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları raporları (1/478) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma ta
rihi : 9.4.1993) • ; . • • . 

tX 136. — Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Karılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(î/366) (S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

137. — Samsun Milletvekili İlyas Aktaş ve 51 Arkaşadının, Kuzey Anadolu 
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan 

' ve. Bütçe Komisyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi :. 9.4.1993) 

X 138. — Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma^ 
tarihi : 12.4.1993) 

X 139. -'- Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olaraik Uluslararası Öneme Sahip 
Suiak Alanlar Hakkında- Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köjnşleri ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/466) (S. Sayısı : 331) (Dağıtma tarihi : İ2.4.1993) 

140.'-1- Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Vir Mac',. 
desinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve. Sanayi, Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

141. — Denizli Milletvekili Nabi Sâbuncu'nun, 5434 Sayılı T, C. Emekli Sandığı 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi vı Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi..ve İçtüzüğün. İv 'inci Maddesine göre doğrudan doğ
ruya gündeme alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi 13.4.1993) 

142. — 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanım Tasarısı ve Bayındırlık, İmâr, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı: 342) (Dağıtma tarihi: 3.5.1993) 

— 17 — 



7 
KANUN/TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

143., _ Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi:3.5.1993) 

144. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) 
(S. Sayısı: 345)'(Dağıtma tarihi : 18.5.1993) 

145. — Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat "ve Patlayıcı Madde Üreten 
Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi Ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma 
tarihi : 18.5.1993) 

146.-— İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair .Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma ta
rihi : 18.5.1993) 

147, — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ^Milletvekilleri, İl Genel Meclis 
Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde 
İncelemelerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/421) (S. Sayısı : 25İ) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) 

X 148. — Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine İlişkin Ka
radeniz Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/534) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma 
tarihi : 8.6.1993) 

149. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.6.1993) 

150. — Zonguldak Milletvekili Ali Uzun ve 2 Arkadaşının, 15.5.1959 Tarih ve 
7269 Sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapı
lacak Yardımlara Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/540) 
(S. Sayısı: 351) (Dağıtma tarihi : 24.6.1993) , 

151. —5 Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/544) (S. Sayısı : 352) 
(Dağıtma "tarihi : 28.6.1993) 

152. —• Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısıı ve İçişleri Komisyonu' 
Raporu (1/538) (S. Sayısı ; 353) (Dağıtma tarihi : 1.7.1993) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

153. — Adana Milletvekili A. Yalçın Öğütcan'ın, 1163 Sayılı Kooperatifler Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 2 Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve 
Bu Kanuna Bir Madde ve Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (2/640) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tark 
hi : 22.9.1993) 

X 154. — 3859 Sayılı 1993 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) ve (B) İşaretli Cet
vellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/626) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 25.10.1993) 

155. —• Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 
tik Defa Memur, İşçi, Geçici İşçi veya Sözleşmeli Olarak Alınacaklara Uygulanacak 
Sınavların Usul.ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine 
Göre Doğrudan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi (2/484) (S. Sayısı : 361) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1993) 

156. -—Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 Arkadaşının Asgarî Ücretten 
Vergi Alınmamasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğ
rudan Doğruya Gündeme Alınma önergesi (2/217) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi: 

.9.11.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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