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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

Sayfa 

344 

346 

346 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU

LA SUNUŞLARI 346 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 346 
1. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağ-

esen'in, Ordu İlindeki patates üreticilerinin so
runları hakkında gündem dışı konuşması 346:348 

2. — Uşak Milletvekili Mehmet Topaç'ın, 
Bursa'da yapılması düşünülen, bilahara vaz
geçilen Marmara Bölgesi barolarının düzenle
diği «Hukuk Açısından Ulusal Barış» adlı se
miner hakkında gündem dışı konuşması ve 
Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın cevabı 348:357 

3. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, 
Hatay doğumlu vatandaşlarımıza Suudi Arab
istan'ın vize uygulaması hakkında gündem dı
şı konuşması 357:358 

B) Tezkereler ve önergeler 358 
1. — Fransa'ya gidecek olan Başbakan 

Turgut özal'ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik et

mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1005) 

2. — Fransa'ya gidecek olan Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısı tsmet Kaya Er-
dem'in dönüşüne kadar Devlet Bakam ve Baş
bakan Yardımcılığına, Maliye ve Gümrük Ba
kanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1006) 

Sayfa 

358 

358 

3. — Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Ba
kam Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı A. Mesut 
Yılmaz'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1007) 358:359 

4. — Federal Almanya'ya gidecek olan 
Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un dönüşüne 
kadar Ulaştırma Bakanlığına, Bayındırlık ve 
iskân Bakanı ismail Safa Giray'ın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1004) 

5. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, (6/650) numaralı sözlü sorusunu 
geri aldığına dair önergesi (4/203) 

359 

360 
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C) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis So

ruşturması ve Meclis Araştırması Önergeleri 359 

1. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş 
Arpacıoğlu ve 40 arkadaşının, Hükümetin iz
lediği haşhaş üretim ve destekleme politikası 
ile haşhaş üreticilerinin sorunlarını ve Afyon 
Alkolid Fabrikasının içinde bulunduğu duru
mu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/14) 359:361 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 361 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 361 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'm, orman ürünleri ihracatına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/507) 361 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, istanbul - Sarıyer Karakolundaki bir teca
vüz iddiası hakkında Emniyet Amirinin yaptığı 
açıklamaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/501) 361 

3. — Eskişehir Milletvekili M. Nuri Üzel' 
in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafın
dan yabancı yayın ajanslarına politik demeç 
verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci' 
nin cevabı (6/544) 361:362 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, danışmanlık için yabancı firmalarla 
anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/622) 362 

5. — Hatay Milletvekili Abdurrahman De-
mirtaş'ın, Hatay İli çiftçilerinin Ziraat Ban
kasına olan borçlarının ertelenmesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/623) 362:363 

6. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde ya
pılacağı blirtilen toplu taşıma sistemlerine iliş
kin Başbakandan sözlü sorusu ve İçişleri Ba
kanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/560) 363:364 

7. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya, Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalışma
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/561) 364 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöne
ticilerin gıda alımlarında usulsüzlük yaptık-

Sayfa 
lan iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/576) 364 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, Sanayi Kredisi Fonunun 1984-1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 364 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, Organize Sanayi Bölgeleri Fonu
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/642) 364:365 

11. — Edirne Milletvekli Türkân Turgut 
Arikan'ın, Küçük Sanat Kooperatiflerini Ge
liştirme Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) 365: 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, Küçük Sanayiin Geliştirilmesi Fonu
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/644) 365 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, Küçük Sanat Siteleri Tesis ve İşlet
me Kredisi Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/645) 365i 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, Halk Girişimlerini Destekleme Fonu 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/646) 365i 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, Sigorta Fonunun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 365 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, Garanti Fonunun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 365-

17. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya Valisinin bir açık hava toplantısında 
halka «imparator» olarak takdim edilmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/589) 365i 

18. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hâstürk'ün, MC Donald's Firmasınca üreti
len hamburgerlerin yurdumuzda satılması için 
teşebbüste bulunulup bulunulmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/650) 365i 
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19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Sınır Ticaret Fonunun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Baş/bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/651) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonu
nun 1984 - 1985 yıllan gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/652) 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Nakdî Tazminat Fonunun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/653) 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Kamu Ortaklığı Fonunun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/654) 

23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Devlet Lojmanları Yapım Fonu
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/658) 

24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Deprem Fonunun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Prelevman Fonunun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/660) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
nun .1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/670) 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Petrol Arama ve Petrolle ilgili Faa
liyetleri Düzenleme Fonunun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/697) 

28. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı 
işkence olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/671) 

365 

366 

366 

366 

366 

366 

366 

366 

366 

366 

Sayfa 
29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/672) 

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/673) 

31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/674) 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yö
reler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/676) 

34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştir
me Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/677) 

35. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, uygulanan ekonomik modele 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/678) 

36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca 
özel firmalara hazırlattırılan projelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/679) 

37. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, T.C. Merkez Bankasında çalış
tırılan yabancı danışmanlara ve Bankanın dış 
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/680) 

38. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, teşvik kredilerinin bölgeler iti
bariyle dağılımına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/681) 

367 

367 

367 

367 

367 

367 

367 

367 

367:368 

368 
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39. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere 
Devlet Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesin
den yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/682) 368 

40. — İstanbul Milletvekili Günseli Özka-
ya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/596) 368 

41. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşde-
mir'in, Diyarbakır Cezaevinde meydana ge
len ölüm olaylarına ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/597) 368 

42. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, bazı vatandaşların işkence sonucunda 
sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 368 

43. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman' 
in, Sümerbank Defterdar Fabrikasındaki işçi
lere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/683) 368 

44. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Çimento Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) 368 

45. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Bitkisel Yağlar Fiyat İstikrar Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/685) 368 
• 46. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın, KİT ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/686) 368 

47. — Adana Milletvekili Nuri Kork-
maz'ın, hayalî ihracat iddiasıyla haklarında 
işlem yapılan firma ve kişilere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/688) 368:369 

48. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/689) 369 

49. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/690) 369 
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50. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu' 
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/691) 369 

51. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan 
ihracat teşviklerine ve gerçekleşen ihracata 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/692) 369 

52. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ
lar'in, D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/693) 369 

53. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
in, Ayvalık - Midilli arasındaki yük ve yolcu 
taşımacılığının Yunan gemileri tarafından 
yapıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/601) 369 

54. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in, Kahramanmaraş - Göksün Yem Fabri-
kasınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı 
biber alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 369 

55. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişi
lerce parsellendiği iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/609) 369 

56. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen 
kütük ve demir - çelik mamullerinin Destekle
me ve Fiyat İstikrar Fonu'na etkisine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/698) 369:370 

57. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/610) 370 

58. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili ola
rak Bakanlık sözcüsünce verildiği iddia edi
len beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/612) 370 

59. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in, Aşağı Yeşilırmak Ovası sulama projesine 
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ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/613) 370 

60. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
m, Samsun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi 
Elektrik şebekelerinin ihale ve denetiminde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/61.4) 370 

61. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Ka
sırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapılmaya
cağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/616) 370 

62. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ti
caret Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/699) 370 

63. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirke
tinin yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) 370 

64. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle 
yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/621) 370 

65.' — Adana Milletvekili Nuri Kork-
maz'ın, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal kre
diye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/624) 370 

66. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, İstanbul İlindeki vatandaşların su ve su 
parası sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/626) 370 

67. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, 
Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fab
rikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/631) 371 

68. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak İli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/632) 371 

69. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, TRT Haber Dairesinde görevli 
bir spikerin Diyarbakır Radyosuna tayin edil
me nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru-

Sayfa 
su ve Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin 
cevabı (6/634) 371:372 

70. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş' 
in, Bingöl İlinde bazı emniyet görevlilerince 
çıkarıldığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) 3.72 

71. — Kütahya Milletvekili Abdurrâhman 
Necati Kara'a'nın, Bingöl - Karlıova - Erzu
rum karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/636) 372 

72. — Kütahya Milletvekili Abdurrâhman 
Necati Kara'a'nın, Bingöl İlindeki elektrifi
kasyon çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/637) 372 

73. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
tapulama çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanm
dan sözlü soru önergesi (6/638) 372 

74. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
giin'ün, Bingöl İlinde tütün ekiminin yay
gınlaştırılmasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 372 

75. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, Bingöl İlindeki Et ve Balık Kombi
nası ile Çimento Fabrikası inşaatına ilişkin 
İBaşjbakandan sözlü soru önergesi '(6/664) 372 

76. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmen oğlu'nun, bölücü olaylara karşı alı
nacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/665) 372 

77. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tu-
tum'un, Ayvalık Koyunda kurulan midye 
üretme çiftliğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/666) 372:373 

78. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Ordu İli Ayfoastı İlçesi Bele
diye Başkanına ilişkin İçişleri 'Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/667) 373 

79. — Konya Milletvekili Haydar Ko-
yuncu'nun, Bingöl İlindeki imam ve vaiz 
kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/668) 3731 

80. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, sektörler arasındaki gelir dağılımına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/669) 373 
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Sayfa 
VI. — KANUN TASARI VE TEKLİF

LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DlĞER İŞLER 373 

1. — 3093 Sayılı Türkiye Radyo - Tele
vizyon Kurumu Gelirleri Kanununun Ge
çici İkinci Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (jl/745) ı(S, Sayısı : 421) 373:384 

TBMM Genel Kurulu saat 15.0Ö'te açıldı. 
Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç, Kütahya 

Emniyet Müdürü ve birkaç emniyet görevlisinin key
fî davranış ve işkence uygulamaları hakkında gün
dem dışı bir konuşma yaptı; Adalet Bakanı M. Ne
cat Eldem de bu konuşmaya cevap verdi. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu da Tür
kiye Turing ve Otomobil Kurumunun faaliyetleri ko
nusunda gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Zonguldak Milletvekili S. Fevzi Fırat'ın vefatına 
dair Başkanlık tezkeresi okundu. Müteveffanın yüce 
hatırası önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulu
nuldu. 

Hindistan'a gidecek olan : 

Başbakan Turgut Özal'ın dönüşüne kadar Baş
bakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
İsmet Kaya Erdem'in, 

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne 
kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı A. Mesut 
Yılmaz'ın, 

Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in dönüşüne 
kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa 
Tınaz Titiz'in, 

29 Mart 1986 tarihinde Endonezya'ya giden Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Er
dem'in dönüşüne kadar Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcılığına vekillik etmesi uygun görülen Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay 4 Nisan 1986 tarihinde yurt 
dışında olacağından, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı ismet Kaya Erdem'in dönüşüne kadar 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, 4 Nisan 
1986 tarihinden itibaren Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in, 

Sayfa 
2. — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında 188 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Ka
rarnamede Değişiklik Yapılması Hak
kında 232 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret; Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları ı(ll/120, 1/525) {ŞS. Sayısı : 420) 384:389 

Fas'a gidecek olan Devlet Bakanı Kâzım Oksay'in 
dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Ahmet Karaevli'nin; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 23 ar
kadaşının, Libya'da çalışan işçilerimizin sorunlarını 
ve Hükümetin bu konudaki tutumunu tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis Araştırması açıl
masına iliş'kin önergesinin (10/13) öngörüşmeleri ya
pıldı ve Meclis Araştırması açılması reddedildi. 

Konya Milletvekili Salim Erel'in, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesinin deniz otobüsleri ile yapacağı 
toplu taşımacılığa ilişkin (6/559) sözlü sorusuna, İç
işleri Bakanı Yıldırım Akbulut, 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Er
zurum - Kars deprem konutlarının kesinhesabına ait 
bazı bilgilere ilişkin (6/640), 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankan'ın, 
Geri Kalmış Yöreler Halk Konutu Yapım Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin (6/657), 

Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci'nin, ko
nut kredisinden faydalanan vatandaşların korunması 
için alınan tedbirlere ilişkin (6/630), 

Sözlü sorularına, imar ve İskân Bakanı ismail 
Safa Giray; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaba karşı gö
rüşlerini açıkladılar. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağla r'ın, (6/507), 
(6/671), (6/686), (6/693), 

Eskişehir Milletvekili M. Nuri Üzel'in (6/544), 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
(6/622), (6/576), 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 
(6/641), - (6/642), (6/643), (6/644), (6/645), (6/646), 
(6/647), (6/648), (6/651), (6/652), (6/653), (6/654), 

istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın (6/596), 
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/598), 

(6/610), 
Adana, Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/688), 

(6/624), 
Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın (6/601), 
Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın (6/613), 

(6/614), 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un (6/666) ve 
İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in (6/669), 
Sözlü soruları, ilgili bakanlar Genel Kurulda ha

zır bulunmadıklarından; 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/501), 
istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün 

(6/650) ve 
Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in (6/597), 
Sözlü soruları, soru sahipleri Genel Kurulda ha

zır •bulunmadıklarından bir defaya mahsus olmak 
üzere; 

Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın 
(6/623), , 

Adana M'illetvekEi Metin Üstünel'in (6/607), 
Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in 

(6/621), 
Tokat Milletvekili Enver özcan'ın (6/631), 
Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın 

(6/634), 

içel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın (6/635), 
Kütahya Milletvekilli Abdurrahman Necati Ka-

raVnın (6/636), (6/637), 
Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün (6/663), . 

(6/664) ve 
Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in 

(6/667) 

Sözlü soruları, soru sahipleri ve ilgili bakanlar 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/560), (6/561), 
(6/589), 
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Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 
(6/658), (6/659), (6/660), (6/670), (6/697), (6/672), 
(6/673), (6/674), (6/675), (6/676), (6/677), (6/684), 
(6/685), (6/689), (6/690), (6/691), (6/692), (6/698) ve 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
(6/678), (6/679), (6/680), (6/681), (6/682), (6/699), 
(6/700), 

Sözlü soruları, soru sahiplerinin aynı birleşimde 
görüşülmüş bir başka soruları bulunduğundan; 

İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın (6/683), 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/616) ve 
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/632), (6/638), 
Sözlü soruları, soru sahipleri izinli olduklarından; 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun (6/609), (6/612), (6/665) ve 
Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun (6/668), 
Sözlü soruları, soru sahipleri görevli bulundukla

rından; 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in (6/626) sözlü 

sorusu mehil verildiğinden; 
Ertelendiler. 
Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in (6/687) esas 

numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi 
okundu ve sözlü sorunun Başkanlıkça geri verildiği 
bildirildi. 

Yedi Kişiye Vatanî Hizmet Tertibinden Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporunun (1/750) (S. Sayısı : 
422) görüşülmesi, Hükümet temsilcisi Genel Kurulda 
hazır bulunmadığından, ertelendi. 

3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 
Gelirleri Kanununun Geçici ikinci Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/745) (S. Sayısı: 421) üze
rinde bir süre görüşüldü. 

9 Nisan 1986 Çarşamba günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere birleşime saat 19.00'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Sabahattin Eryurt 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Giresun Kayseri 

Yavuz Köymen Mehmet Üner 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

9 . 4 . 1986 Çarşamba 

Teklif 
1. — Zonguldak Milletvekilli Isa Vardal'ın; Ereğli 

Maden Havzasında Bulunan Taşınmazların Medenî 
Kanun Hükümıleriıne Göre İktisabına Dair Kanun 
Tekifi (2/329) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Ada
let komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.4.1986) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — İstanbul Milletvekilli Yılmaz İhsan Hastürk' 

ün, kamu kuraluşlanının 1984 ve 1985 yıllarındaki 
akaryakıt alımlarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı 

soru önergesi (1/1089) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.4.1986) 

Meclis Araştırması önergesi 
1. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacı-

oğlu ve 40 arkadaşının, Hükümetin izlediği haşhaş 
üretim ve destekleme politikası ile 'haşhaş üreticileri
nin sorunlarım ve Afyon Alkoloid Fabrikasının için
de bulunduğu durumu tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/14) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.1986) 

BIRtNCt OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Sabahattin Eryurt 

KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Durmuş Fikri Sağlar (tçel) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 90 mcı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; Sayın milletvekillerinin salonda bulunduk
larını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Bursa Milletvekili İsmet Tavgaç'a kadar yoklama 
yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 

Ordu İlindeki patates üreticilerinin sorunları hakkın
da gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, üç arkadaşı
mız gündem dışı söz istemişlerdir; söz istemi sırasına 
göre kendilerine söz vereceğim. 

'Ondu Milletvekili Hüseyin Avnü Sağesen, Ordu' 
daki patates üreticileri ile ilgili gündem dışı söz iste
mişlerdir. 

Buyurun Sayın Sağesen. (SHP sıralarından alkış
lar) 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
Başkan, yüce Meclisin seçkin milletvekilleri; ikibu-
çuk yıldan bu yana Türkiye'yi çınlatan bir ses, başlan
gıçta umut ışığı gibi görüntülendirildi. Bu ses, libe
ral ekonomi modeli adı altında Türkiye insanına yut
turulan ve sindirimi olanaksız çelik bilyalardı. Bu bil-
yalar üzerine oturtulan «Kalkınan Türkiye Ekono
misi» sloganı ise, ülke ve insanlarının değil, yöneten 
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yakınlarıyla, dostlarının kalkınmasından başka bir şey 
değildir. Çünkü, üretimsiz kalkınmadan söz etmek, 
dünya kurulalı beri yalnızca bu hükümetin mantığına 
sığdırılabilmiştir. 

Üretimsiz nasıl kalkınılır? Size Ordu'dan bir örnek 
vereceğim : Ordu'nun yüksek ilçeleri, hani şu. geri kal
mış Doğu ve Güneydoğu illerimiz var ya, ekonomik 
yönden hiç de onlardan ilerde değildir. Aybastı, Ak-
kuş, Korgan, Mesudiye, Gölköy ve Kumru ilçeleri
mizde fındık kadar patates de üretilir. 

Aslında, bu hükümetin, işbaşına geldikten sonra 
fındık ve üreticisini düşman ilan etmesini, yöre halkı 
hiç de unutacak değildir. 

Yukarıda bahsettiğim ilçelerimizde, arazinin dönü
mü ortalama 500 bin liradır. Yine bu yörelerde, bir 
dönüm araziden yılda ortalama bir çuval patates çı
kabilir. Bunun yöresel pazardaki bugünkü değeri ise, 
sadece ve sadece 600 liradır. Bunun 42 lirası Stopaj 
Vergisi olarak çıktıktan sonra, köylünün elinde kalan 
para 558 liradır, öte yandan, bu araziyi satıp bankaya 
faize verseniz, size yılda tamı tamına 200 bin liralık 
gelir sağlar. 

Şimdi soruyorum?.. Tarlada taş toplamaya, kazma 
sallamaya, çapa vurmaya, ekip biçmeye hiç gerek var 
mı? Sırtüstü yatacak ve yılda 200 bin lira alacaksınız. 
Çalışır çabalar, alın teri dökersiniz, üretici olur üre
tirsiniz ve 558 lira alırsınız. Kazanamazsınız; çünkü 
üretmenin, pazara indirmenin ve pazarlamanın da 
masrafları vardır. 

Bu çuval hesabı patatesle ne alabilirsiniz, bakınız : 
Bir çuval patatesle bir paket sigara; üç çuval patates
le bir kilo zeytin; altı çuval patatesle bir şişe kolonya; 
20 çuval patatesle bir çift ayakkabı; eğer araziniz bol 
ise ve patatese de müşteri bulup satabilirseniz, 100 
çuval patatesle bir takım elbise alabilirsiniz. Dahası 
var, bir ilkokul öğrencisinin bir yıllık kitapları karşı
lığında vereceğiniz miktar, 20 çuval patatestir; ayrıca 
bir okul önlüğünün bedeli de 20 çuval patatestir. Nasıl 
hoşunuza gidiyor mu? 

ARİF AĞAOĞLU (Adıyaman) — Birim, çuval 
mı oldu? 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Devamla) — Efen
diler, çuvalladınız her şeyi; bunu da çuvalladınız. 

AHMET EKlCt (Kütahya) — Hesap yanlış. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Devamla) — Hü

kümete sorduğunuzda, «Enflasyonu aşağı çektik, 
ucuzluk getirdik» diye cevap vermeye kalkarlarsa, hiç 
şaşırmayacağım. 

ARİF AĞAOĞLU (Adıyaman) — Neden?.. 
HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Devamla) — Lüt

fen dinleyin. 
Rivayet bu ya... Bazı muhterem analar evlatlarını 

doğurduklarında, «Oğlum, Allah yüzünü kızartmasın» 
diye dua edermiş. Bu dualar da, aksilik ya tutuverir-
miş ve oğullarının da yüzleri hiç kızarmazmış. Allah 
cümlemizi oğullardan eylemeye ve o ülkeyi de böyle-
lerin şerrinden koruya. 

Beyler, efendiler, bahsettiğim bu dağınık yörelerde, 
yakacak odunun kilosu 230 lira, patatesin ise 15 lira
dır. 

ARİF AĞAOĞLU (Adıyaman) — Nerede? 
HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Devamla) — in

safımıza sığınarak soranım size, ucuzluk dediğiniz bu 
mudur? 

ARİF AĞAOĞLU '(Adıyaman) — Pahalılıktan 
şikâyet ediyorsunuz; ucuzluk varsa dıaiha ne istiyor
sunuz? 

HÜSEYİN.AVNt SAĞESEN (Devamla) — Din
leyin, dinleyin. Üreticinin sırtına yüklenip, ithalatçı
ya bol keseden para dağıtmak hiç kimsenin hakkı 
değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizin bil
diği gibi, bu yıl, hükümetin, ara seçimlerin yapıla
cağı Niğde'de kilosu 30 iıiraya düşen patatese müda-
faaıle ederek, 30 bin ton patates mubayaa eitme ka
rarını olumlu bulmamıza karşın, mubayaalarda tüc
carın elindeki patatesin alınmasını da yadırgıyoruz. 

Ekonomik ezikliğe hedef olan ve politik baskılar 
altında Metilen Korgan, Gölköy, Mesudiye, Aybastı 
ve benzeri ilçderiımize kulak veriıknemesıiniin değer-
lerıdıirmesıini ise, sizlerin ve kanunun asil vicdanına 
bırakıyorum. 

Bu lilçderimizde de hükümetin patatese, hem de 
Niğde'dekinin yarı fiyatına müdahalesini bekliyoruz; 
ama «©rede? Ordu'da da seçim olsaydı bu müdahale 
olurdu. Temennim odur ki, hükümet yeni bir ka
rada beni utandırsın ve bu kürsüden kendilerine, se
filleri' oynayan bu zavallı insanlar adına teşekkür et
me 'fırsatı versin. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sizde utanma 
yok mu? 

HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Devamla) — Utan
manın kimde olmadığı belli 

Ey hükümet edenler, sözüm sizedir; sizlin ekono
mik modelinizi Güney Amerika ülkelerine uygulattı
lar; ama sizin üretici halka ettiğinizi onlar bile et
mediler. Çünkü onlar, ihraç fazlası üretilen kahveyi 
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üreticiden aJııp denize dökebilecek kadar üretim ve 
üreticiden yana olabildiler, Siz, onlar kadar hile ola
mıyorsunuz. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür edenim. 
(SHP .sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —< Teşekkür ederim Sayın Sağesen. 
2. — Uşak Milletvekili Mehmet Topaç'ın, Bur

sa'da yapılması düşünülen, bilahara vazgeçilen Mar
mara Bölgesi barolarının düzenlediği «Hukuk Açı
sından Ulusal Barış» adlı seminer hakkında gündem 
dışı konuşması ve Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz' 
in cevabı) 

BAŞKAN — İkinci olarak gündem dışı söz is
teyen, Uşak 'Milletvekili Sayın Mehmet Topaç, Bur
sa'da yapılması düşünülüp, 'bilahara vazgeçilen baro 
semineri üle ilgili olarak konuşmak istemektedirler. 

Buyurun Sayın Topaç. 
Sayın Topaç, süreniz 5 dakikadır efendim. 
MEHMET TOPAÇ ı(UşıaJk) — Teşekkür ederim 

Sayım Başkan. 
İSayın Başkan, yüce Metilisin değerli üyeleri; söz

lerime faaşılamadan (önce hepinizi saygıyla selamlarım. 
Son günlerde barolarımızın yaptıkları resmî veya 

gayri ırestmî toplantılarda müşahede ettiğim üzücü ba
zı 'durumlardan bahsetmek ve bir (milletvekili olarak 
ayrıca da yirmi yıla yakın falzımet verdiğim ve men
subu olduğum 'baroların polemik konusu yapılmaya 
çalışılması hususunda yüce Meclis önünde üzüntü
lerimi dile getirmek ve bazı konuları aydınlatmak 
amacıyla gündem dışı söz almış bulumuyorum. 

İSayın millet vekilleri, geriye doğru baktığımızda, 
adalet mekanizmamızın bir parçası olan avukatların 
ve bunların ,teşekkül ettirdiği baroların seçimlerine 
hiç'bir zıaman -hatta siyasetin yoğunlaştığı 12 Eylül 
öncesinde dahi- siyaset karıştıırılmamışitır. Baro se
çimlerinde çeşitli gruplar seçimlere girmiş, çeşitli ki
şiler kazanmış veya kaybetmiş; fakat bu seçimlerde 
hiçbir siyasî parti doğrudan baro seçimlerine karış
mak suretiyle aday göstermemiş, aday des'tekleme-
ımiştir. 

02 Aralık 1985 'tarihinde yapılan İstanbul Baro
su seçimlerinde, SHP 'İstanbul İli Başkanlığı «bizim 
adayımızdur, destekliyoruz» diyerek, Avukat Kemal 
Kuımkumoğlu'nu İstanbul Baro Başkanlığına aday 
göstermiş, daha sonra da SHP adayı olarak basın
da da. lanse edilmiştir. Seçimlere bir gün kala da, 
Çağdaş Avukatlar Grubunun adayı lehine feragat et
miş veya ettirilmiştir. Bütün basın bu olayı tafsi
latıyla vermiş, baro seçimlerindeki SHP U Başkanlı

ğının bu davranışının doğru bir davranış olmadığı 
ve Anayasaya aykırı olduğu makalelerde de belirtil -
mistir. 

Burada arz etmek istediğim, baro seçimlerine ilk 
defa bir partinin il başkanlığının müdahale ederek 
açıkça aday gösterip, gerek Anayasanın ve gerekse 
Avukatlık Kanununun amir hükümlerini ihlal etmiş 
olmasıdır, Bu olayı üzüntü ve kaygıyla aralık ayı 
içerisinde izledik. 

Üzerinde 'hassasiyetle durduğumuz meslek kuru-
duşlarımızdan birisi olan barolarımızı tartışma or
tamına çekmemek ve polemik konusu yaptırmamak 
arzusuyla o tarihte bu konuyu gündeme getirmeme
yi de doğru bulduk. 

Niçin üç ay öncesi oilduğunu yüce Meclise şimdi 
izah ediyorum : Çünkü, bardarımızın toplantıları 
bugünlerde gene gündeme getirilmektedir. Şimdi ise, 
Marmara Bölgesi barolarının, Avukatlar Gününün 
Bursa'da kutlanması amacıyla düzenlediği ve 5 'Ni
sanda yapılması kararllaş'tiıri'lan «Hukuk Açısından 
Ulusal Barış» adılı konferansın, yine tertipleyenler 
tarafından iptal edilmesi üzerine, Anamuhalefet Par
tisi SHP'nin Sayın Genel Başkanı, olayı siyasî mal
zeme olarak kullanıp, hükümeti tenkit, itham ve san
ki hükümetin bu toplantıyı engellediği şeklinde lanse 
etmeye ve istif ham yaratıcı beyanatlarla, baro top
lantılarını her gün eleştirilen konu faaline getirmeye 
çalışmaktadır, 

Bu toplantının nasıl tertiplenip, ne şekilde iptal 
edildiğini kısaca arz etmek istiyorum. Bu toplantı, 
25.2,1986 tarihli, Balıkesir Barosu Başkanlığının ya
zılarında belirttiği gibi, Balıkesir, Bursa, Bolu, Ça
nakkale, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya ve Kütahya Ba
rolarının iştirakiyle, 5 Nisan 1986 Avukatlar Günü
nün Bursa'da büyük bir «Hukuk Şöleni» adı altında 
kutlanmasına karar vermesiyle başlamıştır. 

Bu kongreye konuşmacı ve izleyici olarak başta 
Sayın Curnihurbaşkanı olmak üzere, Meclis Başkanı, 
Başbakan, Genelkurmay Başkanı, yüksek dereceli 
mafakeme başkanları, Adalet ve İçişleri bakanları ve 
akla gelen bütün protokol, civar illerin valileriyle 
birlikte davet edilmişlerdir. Ayrıca, bütün basın ya
yın temsilcilikleri, dış ülke temsilcilikleri, yerli ve 
yabancı televizyon 'temsilcilikleri ile yüzü aşkım ko
nuşmacı da davet edilmiştir. (ANAP sıralarından 
«Konsoıloslukılar da davet edilmiştir» sesleri) Kon
solosluklar da davet edilmiştir. 

Görüldüğü gibi, bu toplantı geniş tutulmuş ve 
faaıtta bu tarz toplantılara katılımaları mutat oilma-
yan kişiler de davet edilmiştir. 
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(Bu (toplantının 'izin işlemleriyle ilgili müracaat 
edildiğinde, Bursa Valisi Zekâi Gümüşdiş toplantı
ya 'izin venmıiş ve konferansı düzenleyenlere de nor-
maal'in üzerinde yardımda bulunmuştur. Valilikçe, 
çağrılan davetlilere tahsis edilmek üzere, Bursa'daki 
•bütün misafıirhanelerdeki 200 yatağı aşkın kapasite 
üzerinde yer ayrılmış ve ayrıca dışarıdan gelecek ki
şilerle ilgili 700-800 yatak kapasiteli otellerde yer 
ayırttırılmış ve 'hatta hatta otdbüs tahsislerine kadar 
gidilmiştir. Bütün bunlara nağmen, toplantının yapı
lacağı günden (biır gün öncesi, tertip komitesince top
lantı iptal edilmiştir.: 

SALIM EREL '(Konya) — 'Konuşmayı hükümet 
adına mı yapıyorsunuz sayın konuşmacı? 

MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Şahsım adına 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Topaç 'bir dakikanız var, to
parlayınız. 

MEHMET TOPAÇ '(Devamla) — Bu toplantının 
niçin iptal 'edildiğini 'bilecek tek merci, tertip ko-
mitesidir. Yanii, toplantıyı tertipleyip, sonra vazge
çen kişilerdir. Neden iptal edildiğini anoak 'bunların 
bilmeleri gerekir. 

Şimdi size Bursa Baro 'Başkanı Avukat Emin Er-
gin'in, 4.4.1986 tarihli 'bütün gazetelerde çıkan be
yanatını okuyorum : «Herhangi bir idarî 'baskı kesin
likle söz konusu değildir. Konferansla ilgili gerekli 
izni Bursa Valiliğinden almıştık. Toplantıya daha ön
ce yirmi' dolayında konuşması katılacaktı; ancak son 
birkaç günde bu kişilerin büyük bir bölümü toplan
tıya katılamayacağını 'bildirdi ve sonuçta üç beş 
kişi konuşmacı olarak kaldı. Yüzde yüz konuşmacı 
olarak katılacaklarını bildirenler de çekildi; bunlar 
arasında üniversite hocaları da var. Biz de katılacak
ların sayısının azalması üzerine toplantıyı iptal et
tik.» 

DURCAN EMÎRBAYER (tamir) — Siz inanı
yor musunuz? 

ÖMER KüıŞHAN '(Kars) — İnandınız mı siz 
<buna? 

MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Şimdi basit 
olarak özetler sek; Buırsa'da 'bir konferans düzenlen
miş ve konferansı düzenleyenler, katılacak kişilerin 
çoğunun vazgeçmesi üzerine toplantıyı iptal etmişler
dir. Mesele bu kadar basit ve açıktır. 

Sayın milletvekilleri, bu toplantı gününden önce, 
bu kadar art niyetsiz; sadece avukatlar gününün 
kutlanması programıyla ilgili, Hukuk Açısından Ulu
sal Barış Konferansından önce, buraya katılacak si

yasî kişiler konuşturulacak - konuşturulmayacak sek
ilinde, basında sansasyon yaratıcı Iha'berler çıkartılmış
tır. Bu toplan'trnniı en 'büyük istismar örneği, SHP 
Genel Başkanı Sayın Aydın Güven Gürkan'ın 6 Ni
san 1986 tarihli basın toplantısında görülmektedir. 
Kullandığı cümleleri aynen yüce Meclise sunmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Topaç süreniz doldu, lütfen 
toparlayın. 

MEHMET TOPAÇ '(Devamla) — Şu cümleyi 
okuyuvereykn efendim : 

«Marmara Bölgesi Barolar Birliğinin iç Barış Se
minerinin iptali olayı, örtülü, sinsi; fakat çok kararlı 
ve çok yoğun bir gizli hükümet terörünün son örne
ğidir. Bunda en ufacık bir kuşkuya da yer yoktur. 
(SHP sıralarından, «Doğru» sesleri) 

Bursa Baro Başkanının neden iptal ettiklerini söy
leyen beyanatıyla, Sayın SHP Genel Başkanının bah
settiği gizli hükümet terörünün ne irtibatı vardır? 
Bunu anlamak mümkün değildir. Tertipleyenler, «Ka
tılacak üç beş kişi kaldığı için biz iptal ettik» diyor
lar; Sayın SHP Genel Başkam, «Bu iptal, örtülü, sin
si, çok kararlı ve çok yoğun bir gizli hükümet terö
rüdür» diyor. Bu derece basit bir konuya bu gözle 
bakmak, insafla değerlendirilecek bir konu değildir. 

Sayın milletvekilleri, bütün konulara bir meslektaş 
olarak eğilmeye çalıştığımız- ve her zaman saygınlığı
nı muhafaza için elimizden gelen gayreti gösterdiği
miz barolarımızla ilgili Sayın Anamuhalefet Partisi 
Genel Başkanının basın toplantısında şu konuşmasına 
da dikkatinizi çekmek istiyorum. Sayın Gürkan bu 
toplantıda, «Sayın Başbakanın baroları provokasyon 
yaparak kendiliğinden iptal ettikleri yolundaki suçla
maları ise, ciddiye alınamayacak hafiflikteki iddialar
dır. Biz, barolar üzerinde uygulanacak idarî baskı
ların ve tehditlerin her satırından haberdarız. Bursa 
semineri, bu yoğun bir baskı kampanyasının sadece 
bir küçük parçasıdır» demektedir. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Korkuyorsunuz. 
MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Bu beyanatla

rın, Sayın Başbakanın verdiği beyanattan sonra yapıl
ması da dikkat çekicidir. Sayın Başbakan, bu iptalle 
hükümetin ilgisi olmadığını söylemiştir. Kaldıki, ay
rıca Hükümet Sözcüsü Devlet Bakanı Mesut Yılmaz 
da, Anamuhalefet Partisi Başkanını, iddialarını ispata 
davet etmiş; fakat bu davete de bir cevap gelmemiştir. 

Bu sözlere, «insaf» demekten başka tabir bulamı
yorum. Bugüne kadar barolara karşı en ufak bir bas
kının bulunduğunu, sayın muhalefet liderinin müşah-
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has olarak göstermesi gerekmektedir. Sadece bu söz
leri söylemek kâfi değildir; misaller vermesi gerek
mektedir. Yoksa, hilafı hakikat beyanda bulunmayı 
muhalefet liderine yakıştırmak da mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Topaç, süreniz doluyor, lütfen 
toparlayın. 

MEHMET TOPAÇ (Devamla) — Tamam efen
dim. 

Şimdi, benim bütün söylemek istediğim şudur; sa
yın muhalefetin, barolar üzerinden şu siyasî polemik 
gayretlerini çekmesini arzu ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar, SHP sıralarından «Hükümet çeksin» sesleri, 
gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topaç. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Sayın Başkan, hükümet adına söz istiyorum 
efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hükümet hangi ge
rekçeyle söz istiyor? 

BAŞKAN — Hükümet adına olunca, konuşma 
hakkı vardır; hatipten sonra hükümet adına konuşma 
hakkı içtüzükte vardır efendim. (SHP sıralarından gü
rültüler; ANAP sıralarından alkışlar) 

VECtHl ATAKLI (Şanlıurfa) — Hükümet adına 
nasıl olur efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hangi gerekçeyle 
efendim? 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Gerekçeye gerek yok. 

BAŞKAN — Efendim, gerekçe açıklayarak çıkıl
maz ki, kürsüye, lütfen müsaade edin. 

Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Uşak Mil
letvekili Sayın Mehmet Topaç'ın, Bursa'da bazı ba
rolar tarafından tertip edilen ve daha sonra yine bu 
barolar tarafından iptal edilen toplantı olayını ve bu 
olayı takip eden olayları bu kürsüye getirmesi fevka
lade isabetli olmuştur. 

Değerli milletvekili arkadaşım, aynı zamanda so
rumlu bir meslek mensubu olarak, bu olayın bütün 
safahatını araştırmış ve yüce Meclise bilgi arz etmiş
tir. Burada verdiği bütün bilgiler aynen doğrudur. 
ilaveten, bu toplantıyı tertipleyen baro yöneticileri, 
iki saat önce Bursa'da bir basın toplantısı yaparak, 
basma bir açıklama yapmışlardır ve bu açıklamala
rında; iptal kararında hiçbir idarî veya adlî baskının 
söz konusu olmadığını söylemişlerdir. 

DURCAN EMİRBAYER (îzmir) — Tersini nasıl 
söyler? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın bakan, neden 
gerek gördünüz bunu açıklamaya, neyi ispat ediyor
sunuz? 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Bununla, aynı zamanda, Anamuhalefet 
Partisi Liderinin beyanlarını da tekzip etmişlerdir. 

YILMAZ DEMÎR (Bilecik) — Anamuhalefet par
tisi gerçeği söyledi. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Çünkü, Sayın Gürkan, bu semineri iptalin
de, bu toplantının iptalinde, hükümetten gelen baskı 
ve tehditlerin bulunduğunu söylemiştir. (SHP sıraların
dan «Yalan mı» sesleri) 

VECİHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Doğru söylü
yor, yalan mı? 

BAŞKAN — Sayın bakanım, bir dakikanızı is
tirham edeyim. 

Zatı âlinizin milletvekilinden sonraki konuşmanız, 
içtüzüğümüze göre, devam şeklinde değil de, cevap 
niteliğinde olacaktır, lütfen... (SHP sıralarından «Ge
rekçesi ne, Sayın Başkan?» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, müsaade ediniz 
de, oturumu biz idare edelim. Zamanında müdahale
leri yapıyoruz, lütfen... 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) —. Sayın Gürkan, bu beyanatında, «gizli hü
kümet teröründen» söz etmiştir. (SHP sıralarından 
«Yalan mı?» sesleri) 

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti terörist bir hükü
met değildir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Bizim hükümetimiz, hukuk devletinin hüküme
tidir. 

Bugün Türkiye'deki hukuk düzeni ile mutabık ol
mayanlar, bu düzeni içine sindiremeyenler varsa, on
ların sorunu hükümetle değildir, bu hukuk düzeninin 
kendisiyledir. 

Yüce Meclisin bütün üyeleri, parti farkı gözetmek
sizin, bu mesnetsiz, bu haksız, bu yersiz ve bu seviye
siz itham karşısında tavır almalıdırlar. (SHP sıraların
dan gürültüler ve sıra kapaklarına vurmalar, ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

SALIM EREL (Konya) — Sayın Başkan, böyle 
konuşmasına müsaade edemezsiniz. 

BAŞKAN — Bir dakika... (SHP sıralarından gü
rültüler) Sayın Bakan... Sayın Bakan... (Gürültüler) 
Müsaade ediniz... (SHP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar) 
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DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Adî bakan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. (Gürültüler) Lüt

fen efendim, icap ederse söz veririm, konuşursunuz. 
Evvela sükûneti muhafaza edelim. 

Sayın Bakanım, buyurun efendim. 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Bakan, 

sözünüzü geri almazsanız, seviyesiz sizsiniz. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Esas terörist, ba

kandır. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Sayın Başkanım, mesnet göstermeden, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetine, «terörist» diyen bir 
itham seviyeli ise, ben «seviyesiz» sözümü geri alı
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Seviyesiz sen
sin. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim... (Gürültü
ler) Lütfen... Çok rica ederim... (Gürültüler) Müsaade 
edin efendim... (SHP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar) Sayın milletvekilleri, müsaade edin efen
dim, gürültü ile anlaşmamız mümkün olmaz... (SHP 
sıralarından «Nasıl müsaade ediyorsunuz Sayın Baş
kan?» sesleri, gürültüler) 

Sayın Bakan.. Sayın Bakan... (Gürültüler) 
Bir dakika efendim, dinleyin, ben ne söyleyece

ğim... Lütfen oturunuz yerinize. Benim ne söyleceği-
mi -dinleyin, ondan sonra düşüncenizi söylersiniz. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ne yapmak istiyor
sunuz Sayın Başkan? Öyle nasıl konuşturuyorsunuz? 

BAŞKAN — Beyefendi otur yerine, ben ne söyle
yeceğim, dinle. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hakaret edildikten 
sonra söylemeniz hiçbir şey ifade etmiyor Sayın 
Başkan. 

SALIM EREL (Konya) — Aynen iade ediyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, evvela beni dinle; Meclisi 

ben idare ediyorum, evvela beni dinle. 
Sayın Bakanım, lütfen, «seviyesiz» sözünü geri 

alınız, çok rica ederim. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Sayın Başkanım... 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Bu provokatör, bu 

şaibeli, ihracatçı, adî adam... 
ıBAŞKAN — Çok rica ederim... (SHP sıraların

dan gürültüler) Bir dakika 
Büyük Millet Meclisinde hiç kimse seviyesiz söz 

söylemez, Büyük Millet Meclisinin dışında da parti 
başkanları seviyesiz konuşma yapamazlar; bunu 
tasrih etmek istiyorum; Sayın Bakandan da rica edi
yorum; Sayın Bakanım, rica ederim bu sözü tavzih 
ediniz efendim. (SHP sıralarından gürültüler) 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Bu bakan kür
süye her çıkışında bunu yapıyor. 

İSMET ıTURHANGİL (Manisa) — Seviyesiz laf
ları haysiyetsizler söyler. 

BAŞKAN — Bir dakika... 
Sayın Bakanım, rica ederim, «seviyesiz» sözünü 

geri alınız. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Anarşistliği baka

nın kendisi yapıyor. 
BAŞKAN — Lütfen, bir dakika... 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Seviyesizliği ken

disi yapıyor. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

Sayın Bakan, süreniz doldu efendim. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Hayır, devam edeyim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, zaten, zatı âlinizin konuş

ması cevap niteliğinde değil. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Sayın Başkanım, müsaade edin, devam ede
yim. 

BAŞKAN — Lütfen... (SHP sıralarından gürültü-
lef, sıra kapaklarına vurmalar) 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Sayın milletvekilleri... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika... 

Sayın Bakanım, bir şey arz edeyim... (SHP sıra
larından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

Bir dakika efendim, lütfen dinleyin. 
Bakınız değerli arkadaşlarım... (SHP sıralarından 

gürültüler) 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Terörizmi siz 

kendiniz yaratıyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Narin, lütfen söz almadan ko

nuşmayınız. İçtüzüğe göre, Başkanlıktan söz almayan, 
konuşamaz. Lütfen İçtüzüğe riayet edelim. 

Sayın Bakana bir hatırlatma yapacağım. 

Değerli arkadaşlarım... (SHP sıralarından gürültü
ler) 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Sizin gibilerin 
bakan olması, Türkiye için büyük talihsizlik. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, dinleyin lütfen. 
Her kafadan bir ses çıkarsa, burayı nasıl idare ederiz? 
Lütfen, rica ederim... 
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Gündem dışı konuşan arkadaşa, hükümet cevap 
verir; ama cevaptır bu; gündem dışı konuşan arkada
şımıza sayın bakanın konuşması cevap niteliğinde de
ğil, bir devam niteliğini taşıyor. O itibarla, lütfen bu
rada cevap verdiniz efendim, bu şekilde verdiniz, bu 
cevap değildi. Lütfen, çok rica ederim, burada ke
selim. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, söyle
yeceğini söyledikten sonra... 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Tamamlayabilir miyim Sayın Başkan? 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Açıklama da ce
vaptır. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, ko
nuşamaz. 

BAŞKAN — Cevap niteliğinde değil, devamı ni
teliğindeydi, üstelik de tahrik etmiş oldu. Lütfen, çok 
rica ederim, burada keselim, çok rica ederim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Tamamlayabilir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Evet, buyurun, burada keselim efen
dim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Sayın milletvekilleri... (SHP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) Benim söyle
mek istediğim şudur: Sayın Gürkan ne biliyorsa, ge
lip bu kürsüden söylemelidir, sizlere söylemelidir, si
zin adınıza söylemelidir... (SHP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan kâfi, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANİ A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Demokrasi, açıklık rejimidir, açık rejimde 
bilip de söylememek korkaklıktır... 

DURCAN EMIRBAYER (İzmir) — Sen demok
rasiden anlamazsın. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Bilmeden suçlamak, müfteriliktir... (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; SHP sıraların
dan sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) Çamur atıp 
da kaçma devri Türkiye'de artık bitmelidir. (ANAP 
sıralarından «Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen kesiniz efendim. 
(SHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, gürültü
ler) 

Sayın milletvekilleri, lütfen... Bir dakika... Kâfi 
tezahürat yapıldı. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sataş
ma vardır, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, ne diyorsunuz? 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Bu seviyesiz ko
nuşmalara izin vermeyin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika, lütfen yerinize oturun 
efendim, hepinizi birden dinleyemem, lütfen... 

Buyurun efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Bakanlar Ku

rulu üyesinin hakkı cevap verme niteliğindedir. 
BAŞKAN — Evet, söyledim, izah ettim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Zatı âliniz İçtüzük 

hükmünü izah ettiniz. Binaenaleyh, sayın bakan bu 
hakkını tersine ve kötü kullanmıştır. Aynı zamanda, 
konuşmaları içerisinde hakaret - âmîz sözleri partime 
ve Genel Başkanımıza yöneltmiştir. Bu bakımdan', sa
taşma nedeniyle söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşmadan bahsediyorsunuz? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın bakan hakaret 

etmiştir, onun için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, buyurun; sataşma dolayısıyla 
söz veriyorum. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar, gürültüler) 

Sayın Kuşhan, bir dakika, bir dakika efendim. 
Gürültüyü keselim lütfen. 
Sayın Kuşhan, grup adına konuşma yetki belgenizi 

verdiniz mi? Ancak grup adına konuşabilirsiniz sa
taşmadan dolayı. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Grup adına konuşa
cağım, yetki belgesi veriliyor. 

BAŞKAN — «Veriyorlar» olmaz, verilmemiştir. 
Söz veremeyeceğim, buyurun. (ANAP sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanım, gön
deriliyor. Yetki belgesini verin. 

BAŞKAN — Olmaz efendim... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanım, 

takdim ediliyor efendim. 
BAŞKAN — Olmaz efendim, olmaz. Lütfen... 

I (ANAP sıralarından gürültüler) 

| ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yetki belgesini verin. 
I BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen, söz vermiyo-
j rum efendim. Grup adına konuşmak... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mil
letvekili olarak istiyorum sözümü. 

BAŞKAN — Olmaz efendim, olmaz; cevap verme 
hakkınız yok. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Milletvekili olarak 
istiyorum sözümü. 

'BAŞKAN — Olmaz efendim, ininiz lütfen. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yetki belgesi geliyor 

efendim. 

— 352 — 



T. B. M. M. B: 90 9 . 4 . 1986 O : 1 

BAŞKAN — Olmaz efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Geliyor efendim. 
BAŞKAN — Kabul etmiyorum efendim, kabul 

etmeyeceğim bundan sonra. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendim, kabul et

mek zorundasınız. 
BAŞKAN — Muamele yapılmıştır, bitmiştir. 

{ANAP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) Muame
le bitmiştir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yetki belgesi geliyor 
efendim. 

BAŞKAN — Burası eğlence yeri değil; lütfen yeri
nize... 

DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Sayın Baş
kan, müsaade buyurun, yetki belgesi geliyor. 

BAŞKAN — Olmaz efendim, geçti, kabul etmi
yorum, buyurun. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yetki belgesi geli
yor efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan, buyurun 
efendim. (ANAP sıralarından, «Aşağı in» sesleri) Mec
lis kürsüsünden verilen karar bitmiştir, ondan sonra 
muamele yapmam, buyurun efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar, SHP sıralarından gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN .(Kars) — Yetki beligesi ora
da m<ı_ efendim? 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Yetki belgesi gel
miştir oraya. 

IHAŞKAN — Bitmiştir efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yetki belgesi Baş

kanlık Divanında. 
BAŞKAN — Bitmiştir efendim, karar vermiştim 

Başkan olarak,.! 
ÖMER KUŞHAN tfKars) — Şunu çok iyi bili

niz!: Benim burada susturulan sesim başka yerde çı
kacak. <1ANAIP sıralarından, «Yulh» sesleri) Sustu-
ramayacaksınız siz anamulhalefeti. 

IBAŞKAN — Lütfen, çok rica ederim... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın bakan, çok 

iyi biliniz, 'gün ıgeiecek cevap vereceğim ben size. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Ömer Kuş
han... (ANAP sıralarından, «İn aşağı, ikürsüyü işgal 
ediyorsun» sesleri, gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Aynen iade ediyo
rum size.-

••»•—^»>-»-< 

CAHİT' TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan... 
'BAŞKAN — Buyurun Sayın Cahit Tutum, bir 

şey mi diyecekisiniz? 
DEVLET ©AKANI AHMET KARAEVLİ (Te

kirdağ) — Sayın Başkan, ne oluyor? 
BAŞKAN — Sayın Cahit Tutum 'grup başkanı

dır, konuşma hakkı var. 
Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

grulba sataşma vardır, ıgrup adına bir arkadaşımı 
görevlendiriyorum şu anda; lüıtfen kabul buyurun. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi gösteriyorsunuz ye
niden. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Evet. 

BAŞKAN — Şimdi buyurun, şimdi gelin konu
şun,, 

DEVLET BAKANI AOMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Gruba sataşma yok ki, Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Grup adına Sayın Ömer Kuşhan 
görevlendirilmiştir, belgeleri de 'gelmiştir; o nedeni© 
söz hakkı doğuyor, şimdi kendilerine söz veriyo
rum.. 

IBuyurun Sayın Kuşhan. 
SHP GRUBU ADINA ÖMER KUŞHAN (Kars) 

— Sayın Başkan, Türkiye... 
BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Sayın Baş

kan, zorbalığa esir oldunuz, zorbalığa. 
İBAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Zorbalığa 
esir oldunuz. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Zorba sensin, otur 
yerine. (ANAP ve SHP sıralarından gürültüler, aya
ğa kalkmalar) 

BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Sen konuşma 
beyefendi..., 

YILMAZ DEMİR ı(Bilecik) — Otur yerine say
gısız. (Yılmaz 'Demir elindeki çantayı Berati Erdo
ğan'a attı) 

'BERATI ERDOĞAN (Samsun) — Çık dışarı... 
BAŞKAN — İdare amirleri, lütfen... (Gürültü

ler) 
Değerli arkadaşlarım, birleşime 10 dakika ara ve

riyorum, 

Kapanma Saati : 15.40 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.50 

BAŞKAN : Başkanvekili Sabahattin Eryurt 

KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Durmuş Fikri Sağlar (tçel) 

BAŞKAN — Değerli Milletvekdilleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 90 inci BMeşıkrtinin ikinci Oturu

munu açıyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) Gündem Dışı Konuşmalar (Devam) 
•BAŞKAN — Sataşmadan 'bahisle söz isteyen Sa

yın Kuşihan'a siöz vermiştim. Başkanlığın elinde ol
mayan sebeplerle oturumu kapatmak mecburiyetin
de kaildik. 

Sayın Kuşhan, buyurun efendim; yalnız, lütfen 
talhrik etmeden konuşunuz, konuşmanız grup adına-
dır. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Gruba sataşma var mı Sayın Başkan?., öyle mi de
ğerlendiriyorsunuz? 

BAŞKAN — Evet, sataşmadan bahsettiler, sataş
madan dolayı söz verdik. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sataşma 
gruba mıydı Sayın Başkan, grubun neresine; onu izah 
etsin önce. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Kuşhan'in sataşma 
ile ilgili konuşmaları elde olmayan sebeplerle kesil
diği için, konuşma hakları vardır. 

Buyurun Sayın Kuşhan, lütfen sakin konuşunuz. 

SHP GRUBU ADINA ÖMER KUŞHAN (Kars) 
— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çok saygıdeğer üyeleri; demokrasinin faziletinden ve 
erdeminden bahsetmek yeterli değildir. Bundan bahse
debilmek için, parlamenter demokratik sistemde bu
lunan herkesin evvela demokrasiyi alabildiğine özüm-
lemek, içine sindirmek ve ondan sonra da onun bütün 
vecibelerini yerine getirmek mecburiyeti söz konusu
dur. Binaenaleyh, milletvekilleri olarak, bakanlar ola
rak, parlamenter demokratik sistemde parlamento 
üyesi olan herkes, yaptıkları bütün çalışmalarda ve 
yaptıkları konuşmalarda, öyle zannediyorum ki, aklın, 
rriantığın, vicdanın ve erdemin süzgecini çok iyi kul
lanmak ve dolayısıyla o denetimden geçirmediği hiç
bir şeyi hiçbir şekilde gündeme getirmemek mecbu
riyetini devamlı surette hissetmek mecburiyetindedir. 

Elbetteki, parlamenter demokratik sistemde birçok 
şeyler söylenecek ve birçok şeyler tartışılacaktır; ama 
esas olan bir şey vardır. Sayın milletvekilleri, bunun 
hiçbir zaman gözden uzak tutulmaması gerekir : Ha
kikatler çarpıtılmamalıdır. Demokrasinin fazileti ve 
erdemi, demokrasinin parlamenter demokratik sis
temde parlamenterlere verdiği, bakanlara verdiği yet
ki, ancak bu çerçeve içerisinde kullanıldığı takdirde 
önemlidir. 

Sayın milletvekilleri, hafızalarınızı şöyle bir yokla
manızı istirham ediyorum. Elbetteki, sosyal barış içe
risinde çalışması gereken parlamentonun verimli ça
lışabilmesi için, muhalefeti ile iktidarı ile birbirine an
layışla yaklaşmak mecburiyetindedir; ama, geliniz gö
rünüz ki, parlamentoya intisap ettiğimiz günden bu
güne kadar, belirli simalar ne zaman kürsüye çıkmış
sa mutlaka parlamentoda olay olmuştur. (SHP sıra
larından alkışlar) 

SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Samsun) — örne
ğin?.. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Benden örne
ğini isteyen Sayın Başkanlık Divanı üyesi eğer lütfe
der hafızalarını bir parça yoklarlarsa, salonda otur
dukları ya da kürsüde görevli bulundukları sırada ya
şamış olduğu olaylar kendisine gerekli cevabı verir. 

SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Samsun) — Ben 
aslî görevimi her zaman yaparım. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, öyle zannediyorum ki, hazım çok önemli bir 
olay. Hazımsızlık herhalde iltihapların kaynağı; o 
yüzden de alman görevlerde ve yapılan işlerde, hatta 
hatta yenen besinlerde önemli olan hazmedebileceği 
şeylere talip olmak... 

ATİLLA SIN (Muş) — Biraz Konpensan bulun
dur. 
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ÖMER KOŞHAN {-Devamla) — Ben, bir nokta
da, 'bugünkü değerlendirmemi yaparken, hazımsızlığın 
birinci planda olduğunu vurgulayıp geçmek istiyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, parlamento çalışır; 'Başkan
lık 'Divanıyla, 'hükümetiyle ve parlamento üyeleriyle 
bir bütündür parlamento; elbetteki belirli bir siistem, 
'belirli bir düzen içerisinde çalışmak mecburiyetinde
dir, bunu tanzim eden de İçtüzüktür. 

Hatırlatmamı mazur görünüz, tekrarında fayda 
olduğu için söylüyorum : Bir milletvekilli herhangi 
bir şeyi kürsüye çıkar ve savunur, bu milletvekilinin 
hakkıdır, tmi'Hetin sesi kısılamaz. Herkes, doğru bil
diği, gerçek bildiği, söylenanesıi 'gerektiğine inandığı 
şeyi kürsüden köyler; ama cevap hakki; ama onun 
arkasından söylenmesi gerekenler İçtüzüğün tanzim 
ettiği boyutlarda gerçekleşir, özellikle Başkanlık Di
vanının Ibu konuya çok dikkat etmesi gerekir. 

Biraz lönce konuşan Anavatan Partisi Uşak mıil-
îetvekili değerli arkadaşımızın (söyledikleri, Bursalda-
ki toplantının iptal edilmesi veya devam etmesiyle 
ilgili kişisel görüşleridar; eîbettelki kişisel görüşleri 
kabul etmek de, reddetmek de mümkündür. Nitekim, 
biraz önce yaşadığımız olayda, bazı kimseler, gru
bun /mensubu olmanın psikoloj isiyle de olsa kendile
rini tasvip ettiler, bazı kimselerin de davranışlarını 
kabul etmedik; bu, demokrasinin çok tabiî gereğidir; 
ama arkasından sayın bakanın çıkıp, burada böy
lesine bir konuşma yapması, üzülerek ifade edilmesi 
gereken bir şey ki, doğrudan doğruya İçtüzüğü istis
mar etmek, Başkanlık Divanının kendilerine göster
miş olduğu toleransı suiistimal etlmek ve dolayısıyla 
çalışmaları aksatmaktan öteye gitmeyen bir olaydır. 

Sayın milletvekilleri, diğer taraftan da, her bulu
nulan makamın insana yüklediği büyük sorumluluk
lar vardır. Elbetteki, bir kimse eğer kabine üyesi ol
muşsa, parlamenterden üstün değildir; ama kabine 
üyesi olan kimse, hükümet etmenin de zorluğunu 
taşıyor, onun sorumluluğunu taşıyor; 'hele hele, bu 
kimse Başbakan Yardımcısı ise, sayın milletvekilleri, 
hançeredeki sansür bölümlünü dokuz katta kullan
mak mecburiyetindedir. {ANAP sıralarından gürül
tüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Başba
kan Yardımcısı değil, Devlet Bakanı; yanlış konuş
ma. 

ATİLLA SIN (Muş) — Başbakan Yardımcısı 'Ka
ya ErdemMir. (ANAP sıralarından «Yanlış söylü
yorsun» 'sesleri) 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyelim, müdahale et-
meyeMm. 

ÖMER KUŞHAN ((Devamla) — Sayın milletve
killeri, tahammülsüzlük insanı bir yere götürmez. Ta
hammülsüzlük, 'gerçeğin ifade edildiğinin veya acze 
isyan etmenin ifadesidir, başka bir mana taşımaz. 
(ANAP sıralarından (gürültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Cehale
te isyan, cehalete... Cehalete bakın; Başbakan Yar
dımcısını biliniliyorsun. Doğru konuş, doğru. 

HÜSEYİN AVNI1 SAÖESEN ^Ordu) — Kötü 
söz sahibinindir. 

BAŞKAN — Müdahale ötmeyin. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın 'milletve
killeri, hiç kimsenin ağzına sığmaz, hiç kimsenin yet
kisinde değildir «seviyesiz» kelimesini burada kul
lanmak. Sözünü tevil etmek suretiyle geri almak, mil-
letvekilinin onurunu ve şerefini kurtaran bir şey de
ğildir ve çok üzgünüm, biz muhalefet milletvekilleri
nin isyanına sebep olan «seviyesiz» ifadesi sayın ba
kanın ağzından çıktığında, 'ben arzu ederdim ki, 
Anavatan Partisi mnletvekilteri; yani (iktidar millet
vekilleri tarafından öylesine protesto edilsin. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Doğru 
konuş. 

ÖMER KUŞHAN '(Devamla) — Türkiye Cum
huriyeti Parlamentosunda elbetteki bugünleri yaşa
yacağız, elbetteki bu sürü psikolojisinden kurtulaca
ğız. Elbetteki grubun hâkimiyetinin, bir noktada, 
mantığın üstüne çıkamayacağı günleri yaşayacağız. 
Bunlar yakındır, bunların işaretlerini alıyoruz. (ANAP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar ve «Sözünü 
geri alsın» sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim... 
'HAZIM KUTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

«sürü psikolojisine demek? 

'BAŞKAN — Sayın milletvekili, çok rica ederim; 
bir taraftan sıraya vuruyorsunuz, bir taraftan da gü
lüyorsunuz. Lütfen bu kadlar gayri ciddî hareketler 
yapmayalım, çok rica ederim. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Ama olmaz ki, 
deminkinden daha ağır bir laf; «sürü psikolojisi» ne 
demek? 

BAŞKAN — Aman efendim, lütfen... Sayın Ku-
fay, ben alakadar oluyorum, takip ediyorum efen
dim. 
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HAZIM KUTAY (Ankara) — Olmaz ki, Sayın 
'Başkan, «seviyesiz» den daha ağır bir laf. 

BAŞKAN — Takip ediyorum efendim. 
ÖMER KOŞMAN (Devamla) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri, benim söylediğim şeyler, aslın
da, isyanı mucip olacak şeyler değildir. 

(HAZIM KUTAY (Ankara) — Olmaz ki, Sayın 
Başkan, «seviyesiz» den daha ağır. 

BAŞKAN — (Dinleyin efendim, lütfen efendim. 
Sayın Hazım Kutay, oturun efendim. 

HAZIM 'KUTAY (Ankara) — Efendim, seviye
siz klonuşma bu işte. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — «Demire! geliyor» 
de, onlara yeter. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Alkışla karşılan
ması gereken, bütün gücünüzle destek olmanız ge
reken şeylerdir bunlar sayın milletvekilleri. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Destek olunanız gerekir diyor. 

ÖMER KUŞHAN '(Devamla) — Parlamentonun 
onurunu, milletvekiliniin onurunu korumakla sağla
yabiliniz. Buna Ihaîel 'getirirsek büyük boyutlarda ve
bal altına gireriz; yarın hesabını vermemiz mümkün 
olmayan veballerin altına gireriz. O bakımdan sayın 
milletvekilleri, ben son söz olarak şunu .söylüyorum : 
Lütfen bu kürsüye çıkan kimseler, belirli bir nokta
ya gelmenin kendilerine sağladığı layüse'llik psikolo
jisinden kurtulup, bir milletvekili- olduğunun, mil
letinin vekili olduğunun ve milletvekillerinin huzu
runda olduğunun idrakinde olmayı hiçbir zaman gün
deminden uzak tutmasınlar. 

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan teşekkür ederim efen
dim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM-
d S I İSIMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan bir hususu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın ha
tip yaptığı konuşmada Sayın Yılmaz'ı Başbakan Yar
dımcısı olarak nitelediler; herhalde bir yanlışlık oldu. 
Zabıtlardan düzeltilmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı olarak söyleyecek
lerdi. 

DEVLET ©AKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Sayın Başkan, sataşma var, söz istiyorum efen
dim. (ANAP sıralarından «Sataşma var» sesleri) 
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| BAŞKAN — Sayın Yılmaz, çok rica ederim, sa
taşma yok. 

I Bir dakika efendim, lütfen; Sayın Kuşhan tashih 
edecekler efendim. 

Buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Başkan, saygıdeğer 

I milletvekilleri «(Beşer hatadan münezzeh değildir» 
I diye eskilerin bir tabiri vardır, ki biz bu tabiri kul-
I lanmıyoruz. Binaenaleyh biraz önoe söylediğim söz-
I de ısürçü lisan olduğu kanaatiyle, ben «Başbakan yar

dımcısı derken (Devlet Bakanı Sayın Mesut Yılmaz'ı 
i kastetmiştim; tashih ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Tamam, teşekkür ediyorum. (ANAP 
I sıralarından «Sataşma var» sesleri) 
I Sataşma yok efendim, lütfen... Çok rica ederim... 
I Sataşma yok efendim. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Tutu-
I munuz hakkında söz istiyorum. 

DEVLET BAKANİ AHMET KARAEVLl (Te 
I kirdağ) — «Layüsel» dedi Sayın Başkan, sataşma var, 
I söz vermeniz lazım. 

I BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı sataşma 
I Sözleriyle (Meclisin müzakerelerini yürütemeyiz, idare 
I edemeyiz; bizim de bir vazifemiz var, Meclisin mü-
I zakerelerini yürüteceğiz, bu kanunları çıkartacağız. 
I Onun mesulliyeti de bana ait. Çok «rica ederim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
I — Sataşma var, söz istiyorum. 
I BAŞKAN — Sayın Yılmaz, ben zatı âlinize «Oe-
I vam mahiyetinde ve tahrik edici şekilde lütfen ko-
I nuşmayınız» dedim, zatı âlinizi ikaz ettim, buna rağ-
I men siz devam ettiniz. Size söz vermiyorum. Çok 
I rica ederim... (ANAP sıralarından sıra kapaklarına 
I vurmalar, gürültüler; SHP sıralarından «Bravo» ses

leri, alkışlar) 
I Bir dakika efendim, 'bir dakika... 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
I — Sataşma var, söz istiyorum. 

I BAŞKAN — Sataşma ısrarı üzerine İçtüzüğün 
I bir hükmü vardır, İçtüzük, «Sataşma olup olmadığı 
I Meçisin oylarına sunulur» der. Mademki ısrar edi-
I yortar, o zaman, Meclisin oylarına sunacağım. 
I (ANAP sıralarından «Sataşma var» sesleri) Beye-
I fenıdiler çok rioa ederim, bu İçtüzük hükmüdür, ben 
I vazifemi bilirim ve vazifemi dikkatle uygularım. 
I MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sayın Başkan, 
I tutanakları inceleyiniz, lütfen. 
I BAŞKAN — Sataşma olup olmadığını oylarını-
J za sunacağım : Sayın milletvekilleri, lütfen yerinize 
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oturunuz. Geçen gün de söylediım, dışarıda 'gezece
ğimize, seyyar oylar yerine sabit oylar haline gelin, 
lütfen Meclise devama alişm. (SHP sıralarından al
kışlar ve ANAP sıralarından «'Senden tnui öğrenece
ğiz» sesleri) Dalha çak şey öğreneceıksıiniz. 

Sataşma olup olmadığı hususunu oylarınıza su
nuyorum. Sataşma olduğunu kabul edenler... Kabul 
etmeyenler.. Sataşma olduğu kabul edilmiştir. 

Sayın bakan, buyurun 'efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, bir 
dakika efendimi... 

BAŞKAN — Lütfen 'Sayın Tutum, zatı âliniz 
yapmayın hiç olmazsa... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Usulle ilgili söz 
talep ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın bakana söz verdim efendim. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Sayın Başkan, değerdi milletvekillileri... 
BAŞKAN — Rica edeyim Sayın Bakanım, tah

rik edıioi konuşmayalım efendim. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Sayın Ömer Kuşhan'ın, burada yaptığı 
konuşmada kullandığı bazı ifadelerin sataşma teşkil 
ettiği gerekçesiyle ve Sayın Başkanlığın, Genel Ku
rulun oylarına başvurması suretiyle söz aldım; ama 
asıl söylemek istediğim şu : Konuşmamda katiyen 
yüce Meclisin sayın üyelerini hedef almış değilim, 
katiyen grubunuzu hedef altmış değilim. Benim söy
lemek istediğim sadece şudur... 

'MEHMET ÜNER «(Kayseri) — <Demirel, De
mire!.. . 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Siyasî sorumluluk sadece hükümete mah
sus bir iş değil. Anamuhalefet Partisi Başkanının da 
bir siyasî sorumluluğu var ve Sayın Gürkan'ın bu 
davranışı, bu siyasî sorumluluğa sığmıyor, buna dik
katinizi çektim; katiyen sizleri rencide ötmek ama
cıyla konuşmadım. 

YILMAZ DEMÎR (Bilecik) — öyle anlaşıldı Sa
yın Bakan. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YTLMAZ (De
vamla) — Eğer böyle anlaşıldıysa, hepinizden özür 
düliyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın bakan çok güzel bir konuşma ile meseleyi 

haletmiştir, kendilerine teşekkür ederim. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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3. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Hatay 
doğumlu vatandaşlarımıza Suudi Arabistan'ın vize 
uygulaması hakkında gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarını, şimdi gündem 
dışı üçüncü söz isteyen arkadaşıma söz vereceğim. 

Suudi Arabistan'ın Hatay doğumlu vatandaşları
mıza vize ambargosu uygulaması konusunda konuş-
ımak üzere, Sayın Tevfik Bilal, buyurun efendim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 5 dakikadır Sayın Bilal. 
TEVFJK BÎLAL ı(Hatay) — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; sözlerime başlamadan önce hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bir seneye yakın bir süre 
İçinde kamuoyunda çalkalanan, Suudi Arabistan'ın 
Hatay doğumlu vatandaşlarımıza vize ambargosu uy
gulaması, gerçekten çok karmaşık ve dikkate alın
ması gereken bir olaydır. Ne yazık ki, Dışişleri Ba
kanı Sayın Haîefoğlu, şimdiye kadar bu konu üze
rine ciddî bir şekilde eğilmemiştir. Eğilmesini bir 
tarafa bırakınız, hatta bu olaydan hoşnut kaldığı 
izlenimi vermektedir. 

Sayın Halefoğlu'nun sebep olduğu, Hatay doğum
lu vatandaşlarımıza vize ambargosu uygulaması, mil
lî birlik ve bütünlüğümüzü zedeleyici, gelecek için iyi 
'bir netice vaat etmeyen bir olay olarak tarih sayfa
larına geçecektir. 

Sayın milletvekilleri, elde ettiğim bilgilere göre, 
şu ana kadar Suudi Arabistan'da 80 bin dolayında 
Hatay doğumlu vatandaşımız çalışmaktadır. Bunlar 
Türkiye'ye her sene 2 milyar 400 milyon Suudi Ara
bistan Riyal döviz getirmektedirler. Bu da, Türki-
yemizin ekonomisi için küçümsenemeyecek bir katkı 
demektir; ancak, Hataylı vatandaşlarımıza bir sene
den beri uygulanan vize ambargosu, 20 bin dola
yında Hataylı vatandaşımızın Suudi Arabistan'a git
mesini engellemiştir. Bu da Türk ekonomisini, sene
de 6 milyon Suudi Arabistan Riyali olarak zarara 
uğratmıştır. 

Sayın milletvekilleri, 6.3.1986 tarihinde, bu kür
süden yaptığını gündem dışı konuşmamda, Suudi 
Arabistan'ın Hatay doğumlu vatandaşlarımıza uygu
ladığı vize ambargosuyla ilgili konuya değinmiştim. 
Benim bu konuşmamdan sonra, Suudi Arabistan Kon
solosluğu benimle görüşmek ihtiyacını duymuştur. 
Konsolosluk yetkilileri bakın bana ne söylediler : 
«Biz kesinlikle böyle bir önlem almadık. Bizim için 
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İstanbullu vatandaşınız nasılsa, Hataylı vatandaşınız 
da aynı şekildedir.» Sonra da bu olaydan çok (mü
teessir olduklarını ifade etmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, Hatay doğumlu vatamdaşla-
omıza reva görülen bu çirkin uygulamanın, aşağı
da açıklayacağım nedenlerden dolayı, attık kesenkes, 
Dışişleri Bakanı Sayın Halefoğlu'mdan kaynaklandığı 
apaçık meydandadır. 

1. Suudi Arabistan Konsolosluğunun yukarıdaki 
İfadesi, 

2. Suudi Arabistan'da ticaretle uğraşan Hatay 
doğumlu 'vatandaşlarımızın, üst düzeyde görevli Suu
di Arabistanlı kefillerine 'sorulduğunda, olayın Tür
kiye'den kaynaklandığını ısıraria İfade etmeleri, 

3. Hataylı vatandaşlarımıza vize ambargosunun 
uygulandığı ilk günden 'itibaren, istanbul'dan para 
karşılığında vize alınması ve Sayın Halefoğlu'nuıı, 
«Vize almayan gelsin, ıbeni görsün» idiye gazeıtder-
deki beyanından sonra, şimdi ismini açıklamak iste
mediğim ve Dışişleri "Bakanlığımızdaki bir görevli
min, para karşılığında bazı Hatay (doğumlu vatan-
daşlıarımızı Suudi Arabistan'a gönıderımıesi ve Suudi 
Arabistan'ın bu vatandaşlarımızı kabul etmesi, 

4. Sehven bazı Hatay doğumlu vatandaşlarımı
zın pasaportları işlem görerek, konsolosun ayrım yap
madan imzalaması ve ancak pasaportlar dağıtılırken 
(müracaattaki görevllerin pasapoınfca «İptaldir» dam
gasını vurması; 

Olayı ortaya koymaktadır. 

Sayım milletvekilleri, maksatlı ve art niyetli ola
rak Hatay doğumlu vatandaşlarımızın haklarını bu 
şekilde gasp eden ve sömiirten Dışişleri IBakanı Sayım 
Halefoığlu'nu; dış politikada etkinliğini ve inandırıcı
lığını yitirdiği için istifaya d'avet ediyorum. Çünkü 
bu olay, cumlhoriyet tarihine kara bir leke olarak 
geçecektir. 

Sayın milletvekilleri, aslında bu olay, daha ziya
de siyasî yönden çok daha önem arz eden bir du
rum yaratmalktadur. Baştan beri özal Hükümetinin 
yanlış ve yanlı politikasının ardından vize 'ambargo
sunun uygulanması ve kamuoyunda Hatay Türklü
ğünün kaibul edilmemesi ya d'a mezhep ayrımcılığı
nın yapılması İmajınım yaratılması konusuna şu anda 
geniş bir şekilde değinmek işitemiyorum. 

Yüce Meclislin takdimlerine saygıyla arz ederim. 
(SHP şuralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilal. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Fransa'ya gidecek olan Başbakan Turgut 

Özal'ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet Ba
kanı Kâzım tâksay'ın vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1005) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, gündeme ge
çiyoruz. 

Gündemin, «Sunuşlar» kısmında Cumhurbaşkan
lığının dört adet tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup 
bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Paris'te yapılacak İktisadî İşbirliği ve Gelişme 

Teşkilatı (OEOD) Bakanlar Konseyi Toplantısına 
katılmak üzere, 15 Nisan 1986 tarihinde Fransa' 

ya gidecek olan Başbakan Turgut özal'ın dönüşü
ne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı Kâzım Oksay' 
in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

IBAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuşur. 

2. — Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in dönü
şüne kadar Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cılığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurt-
cebe Alptemoçin'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1006) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Paris'te yapılacak İktisadî İşbirliği ve Gelişme 

Teşkilatı (OECD) Bakanlar Konseyi toplantısına ka
tılmak üzere, 15 Nisan 1986 tarihinde Fransa Ya 
gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı 1. Kaya Erdem'in dönüşüne kadar; Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcılığına, Maliye ve Güm
rük Bakanı A. Kurtcebe Alptemoçin'in vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı 
Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Ba
kanlığına, Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1007) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Paris'te yapılacak İktisadî İşbirliği ve Gelişme 

Teşkilatı (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısına 
katılmak üzere, 15 Nisan 1986 tarihinde Fransa'ya 
gidecek olan Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun 
dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Ba
kanı A. Mesut Yılmaz'ın vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Federal Almanya'ya gidecek olan Ulaş

tırma Bakanı Veysel Atasoy'un . dönüşüne kadar 
Ulaştırma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı 
İsmail Safa Giray'ın vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1004) 

BAŞKAN — Son tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Nisan 1986 

tarihinde Federal Almanya'ya gidecek olan Ulaş
tırma Bakanı Veysel Atasoy'un dönüşüne kadar; 
Ulaştırma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Bakanı 
î. Safa Giray'ın vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görümüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MEC
LİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIR
MASI ÖNERGELERİ 

1. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacı-
oğlu ve 40 arkadaşının, Hükümetin izlediği haşhaş 
üretim ve destekleme politikası ile haşhaş üretici
lerinin sorunlarını ve Afyon Alkoloid Fabrikasının 
içinde bulunduğu durumu tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/14) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bir Meclis 
araştırması önergesi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Anayasamızın 98 inci ve Millet Meclisi İçtüzüğü

nün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca; haşhaş üre
ticilerinin sorunları, hükümetin izlediği haşhaş üretim 
ve destekleme politikası ve Afyon Alkoloid Fabrika

larının içinde bulunduğu durum üzerine Meclis Araş
tırması açılmasını arz ederiz. 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

Arif Toprak 
Niğde 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Sururi Baykal 
Ankara 

Emin Fahrettin özdilek 
Konya 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Edip özgenç 
İçel 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

îdris Gürpınar 
Muğla 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Yılmaz önen 
İzmir 

Enver özcan 
Tokat 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

Kenan Nuri Nehrozoğlu 
Mardin 

Yusuf Demir 
Uşak 

Mehmet Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Tevfik Bilal 
Hatay 

İlhan Dinçel 
Malatya 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Halil İbrahim Şahin 
Denizli 

Ruşan Işın 
Sivas 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

İbrahim Ural 
İstanbul 

Mehmet Seyfi Oktay 
Ankara 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Feridun Şakir öğünç 
İstanbul 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
Sivas 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Sabri Irmak 
Konya 

Muhittin YıkUrım 
Edirne 

Durcan Eminbayer 
İzmir 
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GEREKÇE * 
(Bilindiği gibi, haşhaş hem Türk köylüsü hem de 

Türkiye ekonomisi açısından son derece önemli, çok 
yönlü kullanım alanı olan ıbir üründür, Haşhaş, bit
kisi, Türk köylüsü için çok yönlü fayda sağlayan 
geleneksel bir bitkidir. Haşhaşın yağı son derece de
ğerli Ibir gıda maddesidir; küspesi besleyici bir hay
van yemi, sapları yakacak olarak kullanılır. Bunun 
ötesinde, ilaç sanayiinin vazgeçilmez hammaddesi 
olan morfin ve türevlerinin sağladığı ürün olarak da 
değerli 'bir endüstriyel 'bitkidir. 

Bütün bu nitelikleriyle, Türk köylüsü ve ekono
misi işin önemi apaçık ortada olan haşhaş konusu
na gerekli önemin verilmediği, haşhaşın ekiminden 
TMO'nce satın alınmasına kadar, 'üreticinin büyük 
bir mağduriyet içine itildiği gözlenmektedir. 

Dünyanın en büyük afyon üreticisi olan Türkiye, 
çeşitli dış etkenlerle ve baskılarla 1971 yılında haş
haş ekimini yasaklama kararı almıştı. Yasaklama ka
rarı ile milyonlarca üreticimiz mağdur duruma düş
müş, daha sonra ise bu yanlış karar 1974 yılında kal
dırılarak, bugünkü kontrollü ©kim sistemine geçil
miştir. Ne var ki, kontrollü ekim sistemine geçilme
si ile birlikte üreticinin sorunları bitmemiş, her yıl 
biraz daha büyüyerek, günümüzde afyon üreticileri
nin tam bir çıkmaza girmesine yol açmıştır.' Halen 
üreticilerin ekim ruhsatı alması ve ekim sahalarının 
denetlenmesi işlemleri, üretici için tam bir eziyet 
halini almıştır. Yasal olarak 5 dekar olan ekim sı
nırlaması, uygulamada 3 dekara indirilmiştir. Kaçak
çılığı önleme gerekçesi adı altında, köylümüz keyfî 
uygulamalarla, âdeta ekim yapmaktan vazgeçmeye 
zorlanmaktadır. Yasal olmayan ve tamamiyle keyfî 
uygulamalar sonucunda, ekim arazileri her yıl biraz 
daha daralmakta, üreticilerimiz (bu son derece de
ğerli ürünün ekimini terk etmektedirler. Bu durum
da, hükümetin izlediği destekletme politikası da önem
li bir rol oynamaktadır, özellikle, son iki yılda, haş
haş taıban fiyatlarında enflasyonun çok gerisinde ka
lan tafban fiyatları verilmesi ve TMO eksperlerince, 
keyfî olarak, alım fiyatının daha da düşürülmesi 
üreticilerin çok büyük maddî kayıplara uğramasına 
yol açmıştır. Öte yandan, haşhaş kapsülünün kırıla
rak TMO.'ne teslim edilmesi zorunluluğu da üre
ticiye önemi 'bir maddî külfet yüklemektedir. Üre
ticilerin sorunlarına karşı gösterilen vurdumduymaz

lık, bu şekilde devam ettiği takdirde, köylümüzün 
ekim yapmaktan başka çaresi kalmayacaktır. 

öte yandan, haşhaş 'konusundaki sorunlar üreticiy
le hitmemektedir. (Haşlhaş alımı ve işlenmesi ile gö
revli kamu kuruluşu olan TMO'ne bağlı Afyon Al-
koloid Fabrikası da yönetimden kaynaklanan sorun-
ların içinde âdeta boğulmaktadır. 

Dünyanın en büyük ve en modern fabrikaların
dan birisi olan falbrika, çağdaş işletmecilik anlayı
şından uzak, partizanca bir yönetim altında kapasi
tesinin çok altında çalışmaktadır. Üretim ve pazarla
mada egemen olan plansızlık nedeniyle, stoklarda bü
yük artışlar meydana gelmiştir. 

Stokların gereğince muhafaza edilememesi sonu
cunda, 1985 yılı Aralık ayında milyonlarca lira de
ğerinde 'haşhaş kapsülü yakılarak imha edilmiştir. 
Yine, yanhş ve sorumsuzca pazarlama politikaları 
nedeniyle, dünya pazarlarındaki yerimiz başka ül
kelere kaptırılmıştır. Üretilen afyon ürünlerinin çok 
yüksek kalitesine ve üretim kapasitesinin dünya af
yon ürünleri pazarında egemenlik kurulmasına ola
nak verecek bir büyüklükte olmasına rağmen, bu 
olanaktan yararlanamamaktadır. Halen afyon ürün
leri dış satımımız, dünya ilaç tekellerinin insafına 
terk edilmiş durumdadır. IBU durumun, ulusal çıkar
larımıza aykırı olduğu açıktır. 

Sonuç olarak: Geçimini haşhaştan sağlayan mil
yonlarca üreticinin sorunlarının tespit edilip, çözüm 
önlemlerinin en kısa sürede alınması; Afyon Alko-
loid Fabrikasının içinde 'bulunduğu çıkmazdan kur
tarılarak, üreticilerimizin ihtiyaçları ve ulusal çıkar
larımız doğrultusunda faaliyete geçirilebilmesini sağ
lamak açısından, Meclis Araştırması açılmasında ka
mu yararı olduğu kanısındayız. 

Saygılarımızla arz ederiz. 
BAŞKAN — Bingilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araş

tırması açılıp açılmaması konusundaki görüşmeler, 
sırasında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
5. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 

ün, (6/650) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
dair önergesi (4/203) 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun .geri verilmesine 
dair tezkere vardır, okutuyorum: 
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Türküye (Büiyük Millet Meclisi Başkanlığına 
!MC Donaid's Firmasınca üretilen hamburgerle-

rin, yurdumuzda satılmasına ilişkin, Başbakandan ya
zılı soru önergemin zamanında cevaplanmayarak, 
Sözlü soru önergelerine çevrilmesine rağmen bugü
ne kadar cevaplanmamış olması nedeniyle, gereğin-

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, gündemin 
«Sözlü Sorular» kısmına geçiyoruz. 

1 inci sıradat, tçel Milletîvekili Sayın Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, Sayın Başbakandan sorusu bulun
maktadır. 

Sayın Sağlar?... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek ba

kan?.., Yoklar. 
Soru etftelenmiştir. 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs
tanbul •-- Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

'BAŞKAN — 2 nci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Cüneyt Canver'in, İstanbul - Sarıyer Karako
lundaki bir tecavüz iddiası ile alakalı Sayın İçiş
leri Bakanından sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Cüneyt Canver?... Yoklar. 
Sayın bakan?... Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için soru 

düşmüştür. 

3. — Eskişehir Milletvekili M. Nuri Üzel'in Baş
bakanlıkta görevli bir müşavir tarafından yabancı 
yayın ajanslarına politik demeç verildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Ab-
dullar Tenekecin'in cevabı (6/544) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Eskişehir Milletvekili 
Sayın Nuri Üzel'in, Başbakanlıkta görevli bir mü
şavir tarafından yabancı yayın ajanslarına politik 
demeç verildiği iddiasına ilişkin Sayın Başibakandan 
sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Nuri Üzel?... Buradalar. 
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de başka bir tarihte yenilemek üzere, gündemin 18 
inci sırasındaki (6/650) sayılı önergemin geri veril
mesi için gereğini arz ederim. 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

BAŞKAN — Soru geri verilmiştir. 

(Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 
Ibakan?... Buradalar,! 

Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımıin, Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerini
zi saygılarımla arz ederim. 

•Mehmet 'Nuri Üzel 
'Eskişehir 

•1. T. C. Başbakanlık Basın - Yayın ve Enfor
masyon Genel Müdürlüğünce yayınlanan Dış Basın 
ve Türkiye Bülteninin; 18.10:1985 tarihli 194 sayılı 
nüshasının 7 nci sayfasında ve 4.11.1985 tarihli 
203 sayılı nüshasının 10 uncu sayfasında, Müşavir 
Adnan K'abJveci'yıe atfen verilen; mahiyetleri itiba
rîyle bir hükümet icraatı olarak hatta Başbakanın 
hükümetten koptuğu yıllara işaretle, tamamiyle Baş
bakanın veya bir bakanın veya Hükümet sözcüsü 
bir bakanın beyan edebileceği ve en azından bir dev
let memuru müşavir sıfatı ile ve politik yetkisizliği 
ile Sayın Adnan (Kahveci tarafından beyan edileme
yecek politik görüş ve esasları ihtiva eden haberlere 
göre: 

a) IÎ7.10.1985 tarihinde Atina Radyosundan ya
yınlanan, Yunan gemilerine amlbargo uygulama ka
ran alınmadığına dair özel dış ilişkiler üzerinde Türk 
Hükümeti adına veya Türk Hükümetinin düşünce
sini 'belirten bir demecin, 

Ib) 4.1)1.1985 tarihinde RBUTER Ajansından ya
yınlanan, hükümetin çeşitli ekonomik icraat ve ta
savvurlarına dair iç politika konuları üzerinde po
litik seviyede bir .genel bilginin, 

Yabancı yayın ajanslarına Müşavir Adnan Kah
veci tarafından verildiği doğru mudur? 

2. Hükümet politikalarını ve icraatını ilgilen
diren konularda, memur sıfatını taşıyan kişilerin her-

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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hangi şekilde beyanat veya bilgi verme yetkilerini 
düzenleyen genel bir usul tesis edilmiş midir? 

3̂  Memur sıfatında kişilerin ilmî ve meslekî 
sınırlar dışında, görevine ait veya görevi ile ilgili 
Hükümet politikası ve icraatı hakkında tahsisi bilgi 
ve 'beyanat verme yetkileri hususunda, lamirlerinin 
takdir ölçüleri ve hareket serbestileri tespit edilmiş 
midir? 

4. Bu haber ve beyanları verme yetkisi, bir dev
let memuru olan Müşavir Adnan Kahveei'ye ne se
beple ve kimin tarafından verilmiştir? 

Müşavir Adnan Kahveci'nin bu hareketi yetki
siz olmuş ise, hakkında herhangi bir ikaz ve işlem 
yapılmış mıdır? 

5. iDış ve iç politika ile, Hükümet icraatı ile 
İlgili sözü edilen demeç ve bilgiler, ne sebeple ilgili 
ve yetkili bakanlar tarafından veya hükümet sözcü
sü marifeti ile veya dış ilişkilerin gereğine göre dip
lomatik yollarla yapılmamıştır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
{Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Es
kişehir Milletvekili Sayın Nuri Üzel'in, Sayın Baş
bakanımıza yönelttiği soru önergesinin cevabını arz 
ediyorum. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 12.5.1982 
tarih ve 2670 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle de
ğişik 15 inci maddesine göre «Devlet memurları, 
kamu görevleri hakkında basına, halber ajanslarına 
veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya de
meç veremezler» denilmekte; ancak, bu konuda ge
rekli bilginin, bakanın yetkili kılacağı görevli tara
fından verilebileceğini düzenlemektedir. 

Soru önergesinde sayılan demeçler, Sayın Başba
kanın talimatı dahilinde verilmiş olup, tamamen Sa
yın Başbakanın takdir hakkı içerisinde mütalaa edil
mektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Üzel, açıklama yapmak istiyor musunuz?... 
M. NURÎ ÜZEL ,(Eskişehir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Üzel. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın bakanın, 
Başbakan adına verdiği cevap, pek tabiîdir ki, mev
zuat çerçevesi içerisinde haklı görülmektedir. An
cak, bir devlet memuruna bu şekilde politik demeç 
verme yetkisinin, Başbakan tarafından verilmesi bir 
âdet, bir usul haline getirilmek istikametindedir. Da
ha sonra, Adnan Kalhveci'nin, daha başka ajanslara 

verdiği, bu nevi politik demeçler mevcuttur. Hatta o 
kadar ki, bu demeçler, Avrupa Parlamentosunda, bir 
Yunanlı komünist milletvekili tarafından söz konusu 
edilip, Türkiye aleyhinde karar tasarısına dere edi
lecek mütalaalar haline dahi getirilme noktasına var
mıştır. 

Bu itibarla, verilen cevaba teşekkür etmekle bir
likte, bunun diğer bakanlar tarafından da bir em
sal teşkil etmesi halinde, acaba hükümetin politik 
demeç verme yetkisini ve politikasını, bu nevi yük
sek dereceli devlet memurlarına devretme gibi bir 
neticeye mi varacağız? Bu tutum, bunun kapısını 
açar. Diğer bakan arkadaşlarımız da aynı şekilde, 
bu nevi politik demeçler verme yetkilerini devretme 
yolunu da bazen tutabilirler. Bunda, belki bazı po
litik maksatlar da güdebilirler.; Bu ise, devlet ha
yatında yüksek kademeli memurlara, kanunen geti
rilen kısıtlamalara karşı, uygunsuz ve kullanılması 
mümkün olmayan yetkilerdir. 

Bu itibarla, bunun hiçbir şekilde bir emsal teş
kil etmemek üzere, devletin yüksek dereceli diğer 
memurlarına bu yetkinin tanınmamasını temenni et
mekteyiz. Aksi halde, yurt dışına giden arkadaş
lar - bizim »gibi - Avrupa Konseyinde, Avrupa Par
lamentosunda karşılaştığımız güçlüklerle karşılaşır
lar ve suallere cevap veremez hale düşerler. Bu gibi 
olaylar başımıza gelmiştir. Bu hususu arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/622) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmli Nalbanıtoğlu'nun, Sayın Başbakan
dan sorusu yer almaktadır. 

Sayın Nalbantoğlu?... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
5. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 

in, Hatay İli çiftçilerinin Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/623) 

BAŞKAN — 5 tindi sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Abdurrahman Demirtaş'ın, Sayın Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Abdurrahman Demirtaş?... Yok. 
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Sayın Ba^bafean veya cevap verecek sayın ba
kan?... Yok. 

Soru ertelenmiştir. 
6. — Konya Milletvekili Salim Er el'in, Ankara, 

İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde yapılacağı belirti
len toplu taşıma sistemlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un 
cevabı (6/560) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Ererin, Sayın Barbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Salim Erel?... Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?... Burada, 
Soruyu okutuyorum: 
Türkiye Büyük MİIet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirttiğini sorumun, Başbakan tarafın
dan sözlü olaralk yanıtlanması için gereğini saygı ile 
arz edenim. 

«•alim Erel 
Konya 

Ankara, İstanbul, 'İzmir büyükşehir belediyeleri 
ile Bursa 'Belediyesi tarafından raylı veya metro şek
linde topilu taşıma sistemlerMn yapılacağını gazete 
teberlerinden ve TV'de yapılan söyleşilerden öğren
dik. 

a) 'Bu şekildeki toplu taşım .sistemleri konusun
da, gerekli etüt çalışmaları ne zaman yapılmıştır? Fi
zibilite ıraporları var mıdır? 

Çok önemli ve uzun vadeli bir hizmete matuf bir 
yatırım olan bu konular ile ilgili ön çalışmalar; ye
rel 'belediyelerin kendi kadro ve olanakları ile mi, 
veya bu gibi yatırımlar konusunda ehil ve beynel
milel şöhrete haiz etüt kuruluşları tarafından mı ya-
pılımıştır? 

b) 'Söz konusu yatırıımlann, illere göre malî por
teleri nedir? 

Finansman 'bedelleri yerel 'belediye 'bütçelerinden 
mi, devlet 'bütçesinden mi karşılanacaktır? 

Dış kaynaklardan yardım alınacak mıdır? 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, buyurun efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
M edişinin değerli üyeleri; Konya Milletvekili Sayın 
Salim Erel'in sözlü soru önergesini cevaplandırıyo-
rum. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma sis
temleri konusunda 2015 yılını hedef alan 30 yıllık 
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»bir perspektifi gözeten bir proje yürütmektedir. Bu 
Meniye dlönüık çalışmayı yürütmek amacıyla Ankara 
Myükşehir Belediyesine bağlı Fen İşleri ve İmar 
Daireleri gibi birimlerin yanı sıra, konu ile 83/6047 
sayılı Baklanlar Kurulu Kararı gereği görevlendiril
miş 'hulunan EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde bu
lunan bir ihtisas birimi, çalışmalarıma devam et
mektedir. 

19 Eylül 1985 tarihinde imzalanmış bulunan hü
kümetler arası bir anlaşma gereği, dört Kanada fir
masından oluşan bir konsorsiyum ile tanınmış bir 
Türk firması, müşavirlik ve mühendislik hizmetleri 
sağlamak amacıyla çalışmalara dahil edilmiştir. Ayrı
ca, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üni
versitesi iıle de projenin belirli bölümlerine katkıda 
bulunmak üzere sözleşmeler yapılmıştır. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesince, raylı taşıma
cılık ile ilgil çahşmaların Kasım 1984 tarihinde fi
zibilitesi hazırlanmış, 20.3.1985 tarihinde Yüksek 
Planlama Kurulundan geçip, 26.3.1985 tarihinde Ba
kanlar Kurulunca ka'buil edilmiştir. Rapor ve fizibili
te çalışmaları, «belediyenin kadro ve 'imkânlarıyla, bu 
konuda ilgili literatürden faydalanılarak hazırlanmış
tır. 

İzmir Büyükşehir Belediyesince, hızlı toplu taşı
ma sistemleri ilgili çalışmalar henüz etüt safhasın» 
da olup, kesinlik kazanmış bir proje veya sonuçlan
mış bir yatırım fizibilitesi mevcut değildir. 

Bursa Belediyesinde ise, hafif raylı toplu taşıma 
sisteminin gerçekleştirilmesi amacıyla Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığının yetkili kılınmasının uygun ola
cağı kararlaştırılmış ve Bakanlar Kurulunun 24.7.1985 
tarih ve 85/9718 sayılı kararı ile, Bursa İlinde kuru
lacak hafif raylı toplu taşıma .sisteminin gerçek
leştirilmesi maksadıyla, gerekli olan fizibilite etüdü, 
hizmet ve yapım işlerinin yürütülmesi ve işletme per
sonelinin eğitilerek, tesisin Bursa Belediyesine devri 
konusunda Bayındırlık ve İskân Bakanlığının görev
lendirilmesine karar verilmiştir, 

Ankara Büyükşehir Belediyesince, gerek hükü
metler arası anlaşmalar, gerekse sözleşmeler gereği 
oelMenmıiş 'bulunan iş tanımı ve programı uyarın
ca proje çalışmaları, 'belirli bir takvime göre yürü-
tülmekıtedir. Söz konusu bu takvime göre, 1986 Ma
yıs ayında, tüm proje düzeyinde «kavram projesi» 
tabir edilen 1/5000 öîçekıM projelendirme ile ön fi
zibilite çalışması tamamlanmış olacak ve raylı sistem 
projesinin tüm teknik özelikleri ve dolayısıyla malî 
portesiyle, finansman biçimi açıklığa kavuşacaktır. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesince, rayılı taşımacı
lıkla ilgili yapılan çalışmaların 'tamamı dış kredi olup, 
malî portesi 7 kilometrelik 'ilk etabı için 70 milyon 
Amerikan Daları; tamamı ise 230 milyon Ameri
kan Dolarıdır. 

Yüce Meclise saygı ile arz olunur. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Açıklamada budunımak üzere buyurun Sayın Erel; 

süreniz 5 dakikadır efendim. 

&ALİİM EREL (Konya) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkan, 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; vermiş oi-
duMarı bilgilerden dolayı sayın bakana teşekkür edi- __ 
yorum. 

Sayın arkadaşlarım, hiçbir zaman hizmetlere 
ve eserlere karşı olmadık. Ancak, gelecek seçimle
re değil, gelecek kuşaklara hizmet edeceğini ümit et
tiğimiz eserlerin ve hizmetlerin yapılması, bu mem
leketin ve devletimizin yararınadır. 

Ankara, İstanbul, tzmir ve Bursa belediyelerinin 
gerçekleştkeceklerin'i ümit ettiğimiz toplu taşıma sis
temleri hakkında televizyonda, ilgili belediyelerin baş
kanlarıyla yapılan röportajda, bunların hepsinin plan, 
proje ve fizibilitesinin yapıldığı, hatta 1988 seçkn-
iıerine ulaşacağı hakkında isayın belediye başkanlarım
dan açıklamalar dinledik. Ancak, şu anda sayın ba
kanımızın vermiş oldukları blgiden, bun'ların bazı
larının halen etüt safhasında, bazılarının proje saf
hasında olduğunu da öğreniyoruz. 

Sayın arkadaşllarıım, gelecek kuşaklara yapılacak 
uzun vadeli hizmetlerin de uzun vadeli etütlere ihti
yacı vardır. Bildiğiniz veçhile, geçen yıl Ankara Be
lediyesince, Anikaraıgücü Stadyumu imar sahası içe
risinde kaldığı ve yol yapılacağı gerekçesiyle yık
tırıldı; bazı itirazlar oldu. Kısa bir .süre sonra yine 
sayın ibelediye başkanı, yeniden 150 milyon liralık bir 
stadyum yapılacağını açıkladı. Eski hatalar telafi 
ediliyor. Buna benzer, geçmiş yıllarda istanbul'da 
tramvay ani bir kararla kaldırıldı; şimdi yeni tram
vaylar konmaya kalkışılıyor.. Aynı şekilde, çok eski 
yıllarda Ankara'da yapılmış olan ve yararlı hizmet
lerini gördüğümüz ıtroleybüs sistemi de kaldırılmış bu
lunmaktadır. 

Sayın bakanımız Ankara ile ilgili etüt çalışıma-
iarında, dDört Kanadalı 'firma» diye bilgi verdiler. 
Bizim iki ay önce bir gazeteden öğrendiğimize gö
re ve bildiğimiz, hadd-i zatında beş Kanadalı firma 
olduğudur. Belediyenin yetkili elemanları, bir yan
dan etüt ve proje çalışmalarının devam ettiğini, ni-
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san ve mayıs aylarında da biteceğini ifade ediyorlar, 
ki sayın bakan da şu anda onu açıkladılar; etüt 
ve projesi bitmemiş olan bir yatırımın, en geç yıl
başında ihale edileceğini söylediler. Bu bakımdan 
etüt ve projesi bitmemiş odan bir konunun, yatırı
mının da yılbaşı sonunda yapılması ifadesini ben 
gerçekçi bulmuyorum,* 

Yurdumuzun çok yerleri altyapıdan yoksun ve 
dengeli 'bir devlet hizmetine muhtaç iken; devlet 
yetkililerinin henüz etüdü ve projesi yapılmamış ko
nularda yatırıra yapmayı şu anda kararlaştırmış ol
masını da pek uygun (görmüyorum. Bu bakımdan, 
daha gerçekçi, daha uzun vadeli hizmet edecek bir 
yatırımın etüt ve fizibilite çalışmaları bittikten son
ra bu konuda yatırım yapılmasının gerekli ve ya
rarlı olacağını uygun bulduğumu yüce Meclise arz 
ediyor, saygılar sunuyorum;. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
7. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya, 

Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/561) 

BAŞKAN — 7 ndi sıradaki, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erellin ısorusu, İçtüzüğün 91 nci mad
desine göre ıertel|enımliş(tJir. 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uçak Servisi A.Ş.'deki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Erzurum Milletveki
li Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Sayın Ulaştırma Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Ulaştırma Bakam?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Sanayi Kredisi Fonu'nun 1984 -1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/641) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıfcan'ın, Sayın Sanayi ve Ti
caret Bakanından sorusu1 vardır. 

(Sayın Arıkan?., Buradalar. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?,. Yoklar. 
Soru ertelenmişitlir. 
10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

m, Organize Sanayi Bölgeleri Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakımından sözlü soru önergesi (6/642) . 
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BAŞKAN — 10 uncu sırada, Edirne Milletve
kili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sayın Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

11. —Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanat Kooperatiflerini Geliştirme Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/643) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sayın Sanayi ve Ti
caret Bakanından sorusu vardır. 

ISayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

12. — Edirne Milletvekili 'Türkân Turgut Arı
kan'ın, Küçük Sanayiin Geliştirmesi Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sayın Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı
kan'ın, Küçük Sanat Siteleri Tesis ve işletme Kre
disi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/645) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Edirne Milletve
kili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sayın Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı
kan'ın, Halk Girişimlerini Destekleme Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sayın Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
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Sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı

kan'ın, Sigorta Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/647) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sayın Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı

kan'ın, Garanti Fonu'nun İ984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/648) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sayın Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
17. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 

Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

BAŞKAN — 17 nci sıradaki, Konya Milletvekili 
Sayın Salim Erel'in sorusu, İçtüzüğün 97 nci mad
desine göre ertelenmiştir. 

18. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has
türk'ün, MC Donald's Firmasınca üretilen hambur-
gerlerin yurdumuzda satılması için teşebbüste bulu
nulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/650) 

BAŞKAN — 18 inci sıradaki, İstanbul Millet
vekili Sayın Yılmaz İhsan Hastürk'ün sorusu geri 
alınmıştır. 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı
kan'ın, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 yılı getir ve gi
derlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/651) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Edirne Milletve
kili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sayın Devlet 

Bakam ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 
Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

veya cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı
kan'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonu'nun 1984-
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/652) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Edime Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sayın Devlet Ba
kanı ve Barbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
21. — Edirne Milletvekili (Türkân Turgut Arı

kan'ın, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 • 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/653) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Edirne Milletve
kili Sayı Türkân Turgut Arıkan'ın, Sayın Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
22. — Edirne Milletvekili 'Türkân Turgut Arı

kan'ın, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sayın Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Saym bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı
kan'ın, Devlet Lojmanları Yapım Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Edirne Milletve
kili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sayın Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

24. •— Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı
kan'ın, Deprem Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/659) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Edirne Milletve
kili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sayın Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan? Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı

kan'ın, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
yardımcısından sözlü soru önergesi (6/660) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Saym Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?.. 

Yoklar,. 
Soru ertelenmiştir. 

26. — Edirne Milletvekili Türkân {Turgut Arı
kan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/670) 

BAŞKAN — 26 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sayın Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı

kan'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri 
Düzenleme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/697) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sayın Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
28. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, İçel Milletvekili Sa
yın Durmuş Fikri Sağlar'ın, ölümle sonuçlandığı 
iddia edilen bazı işkence olaylarına ilişkin Saym İç
işleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sağlar?.. Buradalar. 
Saym İçişleri Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı
kan'ın, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984-
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (61672) 

(BAŞKAN — 29 uncu sırada, Edirne Milletve
kili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sayın Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı

kan'ın, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sayın Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
31. — Edirne Milletvekili {Türkân Turgut Arı

kan'ın, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/674) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sayın Devlet ve 
Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı

kan'ın, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) 

BAŞKAN — 32 nei sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sayın Bayındırlık 
ve Jgkân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Bayındırlık ve tskân Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı

kan'ın, D.P.T. Kalkınmada öncelikli Yöreler Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/676) 
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BAŞKAN — 33 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sayın Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı
kan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu' 
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sayın Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

35. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbaritoğlu'nun, Sayın Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Sayın Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

37. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, \T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Sayın Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
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Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba
kan?,. Yoklar. 

Soru ertelenm'işltir. 
38. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Sayın Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

39. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
^Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Sayın Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

40. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/596) 

BAŞKAN — 40 inci sıradaki, İstanbul Millet
vekili Sayın Günseli Özkaya'nın sorusu, soru sahi
binin izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

41. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, 
Diyarbakır Cezaevinde meydana gelen ölüm olayla
rına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/597) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Ağrı Milletvekili 
Sayın ibrahim Taşdemir'in, Sayın Adalet Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Taşdemir?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için soru 

düşmüştür. 
42. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 

bazı vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı 
ve öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Kadir Narin'in, Sayın İçişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Kadir Narin?.. Burada. 
Sayın içişleri Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
43. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'm, Sü-

merbank Defterdar Fabrikasındaki işçilere ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) 

v BAŞKAN — 43 üncü sıradaki, istanbul Milletve
kili Sayın B'ilâl Şişman'ın, sorusu, soru sahibinin 
izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

44. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Çimento Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Sanayi ve (Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/684) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Edirne Milletve
kili Sayın Türkân Arıkan'ın, Sayın Sanayi ve Ti
caret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
45. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı

kan'ın, Bitkisel Yağlar Fiyat İstikrar Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Arıkan'ın, Sayın Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?.. Burada. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
46. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağların, 

K.l.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) 

BAŞKAN — 46 inci sırada, içel Milletvekili 
Sayın Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sayın Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Durmuş Fikri Sağlar?.. Burada. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

veya cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. m 

47. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracaat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) 

iBAŞKAN — 47 nci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Nuri Korkmaz'ın, Sayın Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Burada. 
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Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba
kan?.. Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 

48. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, İhracatt Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (61689) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Arıkan'ın, Sayın Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Türkân Arıkan?.. Burada. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

49. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı
kan'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sayın Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Türkân Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

50. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı
kan'ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 
yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) 

BAŞKAN — 50 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sayın Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Türkân Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

51. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı
kan'ın, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teş
viklerine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/692) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sayın Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Türkân Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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52. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) 

BAŞKAN — 52 nci sırada, İçel Milletvekili Sa
yın Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sayın Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sorusu varldır. 

Sayın Fikri Sağlar?.. Buradalar. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
53. — ^Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Ay

valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığı
nın Yunan gemileri tarafından yapıldığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/601) 

İBAŞKAN — 53 üncü sırada, Tekirdağ Milletve
kili Sayın Salib Alcan'ın, Sayın Ulaştırma Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Salih Alcan?.. Buradalar. 
Sayın Ulaştırma Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertdenimiştir. 
54. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah

ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yı
lında gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/607) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Saym Metin Üstünel'in, Sayın Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Metin Üstünel?.. Yoklar. 
Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı?.. Yok

lar. 
Soru ertelenmiştir. 
55. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişilerce parsel
lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

BAŞKAN — 55 inci sıradaki, Hatay Milletvekili 
Sayın Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun sorusu, soru 
sahibinin görevli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

56. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı
kan'ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve 
demir • çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat 
İstikrar Fohu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/698) 

BAŞKAN — 56 ncı sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Sayın Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 
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Sayın Türkân Arıkan?.. Buradalar. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?.. 

Yoklar. 
'Soru ertelenmiştir. 
57. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 

Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü sori önergesi (6/610) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, İçişleri Bakanınldan sorusu 
vardır. 

Sayın Kadir Narin?.. Buradalar. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
58. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun, Harran lOvasıyla ilgili olarak Bakan
lık sözcüsünce verildiği iddia edilen beyanata ilişz 
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

BAŞKAN — 58 inci sıradaki, Hatay Milletve
kili Sayın Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun sorusu, 
soru sahibinin görevli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

59. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Aşağı 
Yeşilirmak Ovası sulama projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/613) 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, Samsun Milletve
kili Hasan Altay'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Hasan Altay?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
60. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam

sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

BAŞKAN — 60 inci sırada, Samsun Milletvekili 
Sayın Hasan Altay'ın, Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hasan Altay?.. Buradalar. 
Sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
61. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmıyacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

BAŞKAN — 61 inci sıradaki, Balıkesir Millet
vekili Sayın Davut Abacıgil'in sorusu, izinli olması 
sebebiyle ertelenmiştir. 

62. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) 

BAŞKAN — 62 nci sırada, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Sayın Başbakan
dan sorusu vandır. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
63. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) 

BAŞKAN — 63 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nailbantoğlu'nun, Sayın Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

64. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba- " 
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

BAŞKAN — 64 üncü sırada, Denizli Milletve
kili Halil İbrahim Şahin'in, Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın İbrahim Şahin?.. Yoklar. 
Sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelienmişt'ir. 

65. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

BAŞKAN — 65 inci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Nuri Korkmaz'ın, Sayın Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Nuri Korkmaz?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
66. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan

bul İlindeki vatandaşların su ve su parası sorunla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

BAŞKAN — 66 ncı sırada, İstanbul Milletvekili 
Sayın Reşit Ülker'in sorusu, mehil istenmesi sebe
biyle ertelenmiştir. 
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67. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

BAŞKAN — 67nci sırada, Tokat Milletvekili 
Sayın Enver Özcan'ın, Sayın Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Enver özcan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

68. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
İli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/632) 

iBAŞKAN — 68 inci sırada, Uşak Milletvekili 
Sayın Yusuf Demir'in sorusu, izinli olması sebe
biyle ertelenmiştir. 

69. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, TRT Haber Dairesinde görevli bir spike
rin Diyarbakır Radyosuna tayin edilme nedenine 
ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekecinin cevabı (6/634) 

BAŞKAN — 69 uncu sırada, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Mahmud Altunakar'ın, Sayın Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın Mahmud Altunakar?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Buradalar, 
Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda dercedilen suallerin, Başbakan tarafından 

şifahî olarak cevaplandırılması hususunda delaletini
zi hürmetlerimle arz ederim. 

Mahmud Altunakar 
Diyarbakır 

1. TRT Haber Dairesinde vazifeli Spor Spikeri 
Abidin Aydoğdu'nun, Diyarbakır Radyosuna spiker 
olarak tayin edildiği hakkında gazetelerde intişar eden 
haber doğru mudur? Doğru ise, tayin muamelesi 
hangi statü çevresi dahilinde teemmül ve ikmal edil
miştir? 

2. Aydoğdu hakkında halen açılmış bir tahkikat 
var mıdır Varsa, sebep ve mahiyeti nedir? 

4. Hadise doğru veya yanlış, hakkında şaibe id
diaları mevcut vazifelilerin Diyarbakır'a tayini, cid
diyetle kabili telif midir? Diyarbakır ve dahil olduğu 
mıntıkanın, acemi ve sürgüne müstahak memurların 
vazife yeri addedilme itiyadına, daha ne zamana ka
dar devam edilecektir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Di
yarbakır Milletvekili Sayın Mahmud Altunakar'ın, 
Sayın Başbakanımıza yönelttiği sözlü soru önergesine 
cevap arz edeceğim: 

1. Bu haber doğru olup, tayin işlemi, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun ve TRT Personel Yö
netmeliğinin ilgili maddelerine göre yapılmıştır. 

2. Söz konusu şahıs hakkında açılmış bir tahki
kat yoktur. 

3. Bu şekilde kuruma intikal eden bir iddia bu
lunmadığı gibi, bu gerekçeyle yapılmış bir tasarruf da 
söz konusu değildir. 

4. ilgili, Diyarbakır'daki spiker kadrosuna tak
viye için tayin edilmiş olup, sürgün diye bir şey söz 
konusu değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Açıkla/nada bulunacak mısınız Sayın Altunakar? 
MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Evet 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim; süreniz 5 dakika

dır. 
MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Muh

terem Başkan, Büyük Millet Meclisinin değerli mil
letvekilleri; Sayın Başbakana tevcih ettiğim sual mü
nasebetiyle, Sayın Devlet Bakanı Abdullah Beyefen
dinin vermiş olduğu cevap için kendilerine teşekkür 
ederim. 

Ayrıca, sual takririmde bahis mevzuu edilen tayi
nin şaibeli bir şekilde olmamış olması, benim için bir 
inşirah vesilesi olmuştur. Temenni ediyorum ki, bu 
durumda olan memurlar Diyarbakır, daha doğrusu, 
şark mıntıkalarına tayin edilmesin. 

Aziz arkadaşlar, cümlemizin malumudur, impara
torluk zamanında memalikin, Fizan veyahut Yemen, 
sürgün yeri addedilirdi ve daha ziyade idarî değil de 
siyasî suçlular o taraflara gönderilirdi. Ne yazık ki, 
Cumhuriyetin kuruluşunan bugüne kadar, bu tip me
murlar daha ziyade şarka sürülmüştür. Bunu. vilaye
timizde Sayın Reisicumhura verilen bir brifingde de 
dile getirdim. 

3. Hakkında, vazifesini suiistimal ve rüşvet id
diaları ileri sürülen kişinin, Diyarbakır Radyosuna | 
tayini niçin düşünüldü? Bu, bir tecziye usulü veya J 
memurun sürgün zihniyetinden neş'et eden bir keyfi- i 
yet midir? I 
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Neden şarka gidiliyor? Çünkü şark mahmuriyet 
bölgesidir, çünkü şark yaşama imkânları zor olan 
yerlerdir, çünkü şark, birtakım problemlerle, sıkıntı
larla karşı karşıyadır; bunlar doğru. Biz de bunun 
varolduğunu kabul ediyoruz; ancak şaibeli ve sürgü
ne müstehak memurların bu mıntıkalara gönderilme
si hususundaki fayda veya hikmet için hakikaten 
düşünüyoruz. Sanki, bunlar, oraya gidince ıslahı nefs 
mi edecekler veya «Aman efendim, ben bu cezayı 
gördüm, bundan sonra bu gibi şeyleri yapmayaca
ğım» diye, hakikaten bir tazallümi halde mi buluna
caklar Hayır arkadaşlar, bilakis, bu tip memurlar, 
mademki sürgün edildim, mademki bu yerden daha 
kötü bir yer yoktur, daha sonra beni nereye verecek
ler düşüncesiyle, orada suiistimallerini artırmaktadır
lar. Bunlar, memlekete menfî bir tavır içinde, orada
ki halkı devlete karşı soğutmaktadırlar. Bunun mi
salleri çoktur. Bugün hadiseler Şarkta cereyan etmek
tedir. Geçmişte olsun, bugün olsun, bu hadiselerin ma
hiyeti, vasfı, menşei tetkik edildiği zaman görülecektir 
ki, hadiseler, ekseriya bu tip memurların oradaki suiis
timallerinden meydana gelmiştir. Geçmişteki ve tari
himize geçen - bilmem - bir Ağrı hadisesi, - bilmem -
bir Şeyh Sait isyanı, - bilmem - bir Sason Hadisesi 
yine bunların, yani o tip memurların meydana getir
diği hadiselerdir. 

Sayın bakanın buradaki ifadesinin bu hükümet 
için bir düstur olması ve bundan sonra bu tip me
murların oralara gönderilmemesi temennisiyle hür
metlerimi ve sayın bakana teşekkürlerimi arz eylerim 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altunakar. 

70. — îçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

BAŞKAN — 70 inci sırada, tçel Milletvekili Meh
met Kocabaş'ın, içişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kocabaş?.. Yoklar. 
Sayın içişleri Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

71. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nm, Bingöl - Karlıova - Erzurum karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

BAŞKAN — 71 inci sırada, Kütahya Milletvekili 
Abdurrahman Necati Kara'a'nm, Bayındırlık ve is
kân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kara'a?.. Yoklar. 

Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
72. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 

Kara'a'nm, Bingöl İlindeki elektrifikasyon çalışma
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/637) 

BAŞKAN — 72 nci sırada, Kütahya Milletvekili 
Abdurrahman Necati Kara'a'nm, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kara'a?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

73. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, tapula
ma çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/638) 

BAŞKAN — 73 üncü sıradaki, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir'in, Devlet Bakanından sorusu, izinli ol
ması sebebiyle ertelenmiştir. 

74. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
Bingöl İlinde tütün ekiminin yaygınlaştırılmasına iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/663) 

BAŞKAN — 74 üncü sırada, Aydın Milletvekili 
Ertuğrul Gökgün'ün, Maliye ve Gümrük Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Gökgün?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

75. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
Bingöl İlindeki Et ve Balık Kombinası ile Çimento 
Fabrikası inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/664) 

BAŞKAN — 75 inci sırada, Aydın Milletvekili 
Ertuğrul Gökgün'ün, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Gökgün?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

76. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu*nun, bölücü olaylara karşı alınacak önlem
lere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/665) 

BAŞKAN — 76 ncı sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun içişleri Bakanından 
sorusu* görevli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

77. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 
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BAŞKAN — 77 noi sırada, Balıkesir Milletvekili 
Cahit Tutum'un, Ayvalık Koyunda kurulan midye 
üretme çiftliğine ilişkin Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Cahit Tutum?.. Buradalar. 

Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 
Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 

78. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü
cel'in, Ordu İli Ay bastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

BAŞKAN — 78 inci sırada, Zonguldak Milletve
kili Muhteşem Vasıf Yücel'in, içişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Vasıf Yücel?.. Buradalar. 

/. — 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Ku
rumu Gelirleri Kanununun Geçici İkinci Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/745) (S. Sayısı : 421) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemin «Ka
nun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer İşler» kısmına geçiyoruz. 

3093 Sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
Gelirleri Kanununun Geçici İkinci Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısının görüşülmesine 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Dünkü birleşimde tasarının tümü üzerinde Sosyal-

demokrat Halkçı Parti ve Anavatan Partisi grupları 
adına birer üye konuşmuşlardı. Şimdi söz sırası Mil
liyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın Musa 
Ogün'ün. 

Sayın Musa öğün buyurun efendim. (M DP sıra
larından alkışlar) 

Sayın öğün, süreniz 20 dakikadır. 
MDP GRUBU ADINA MUSA ÖĞÜN (Kars) 

— Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 3093 sayılı 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanu
nunun Geçici 2 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısıyla ilgili Milliyetçi Demokrasi Partisi 

(1) 421 S. Sayılı Basmayazı 8.4.1986 tarihli 89 
uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 

I Sayın İçişleri Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
79. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 

Bingöl İlindeki imam^e vaiz kadrolarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

BAŞKAN — 79 uncu sıradaki, Konya Milletvekili 
Haydar Koyuncu'nun, Devlet Bakanından sorusu, gö
revli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

80. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

BAŞKAN — 80 inci sırada, İzmir Milletvekili Hü-
î şeyin Aydemir'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Hüseyin Aydemir?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yoklar. 
I Soru ertelenmiştir. 

Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda 
bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, 3093 sayılı Yasanın, TRT 
Kurumuna yasalarla tahmil edilen hizmetlerini en iyi 
şekilde yapabilmesi bakımından büyük ölçüde imkân 
sağladığı bir gerçektir. Ancak, hemen ifade edeyim ki, 
bu gerçeğin yanında bir gerçek de vuzuha kavuşmuş
tur. O da, yasaların, muhalefetin yapıcı ısrarlarına rağ
men, acele olarak çıkarılmasının getirdiği sakıncadır. 
İşte bugün bunun tipik bir örneğini yaşamaktayız. Bi
lindiği gibi, kurum gelirlerinin yeterli ve devamlı ol
masını sağlamak için elektrik gelirleri dışında; renkli 
televizyon, siyah beyaz televizyon, video ve birleşik 
cihazlardan alınacak ruhsat ve bandrol bedelleri kay
nak teşkil etmektedir. Bunun yanında, yasada tespit 
edilen bedelleri ödemeyenler için de cezaî müeyyide
ler getirilmiştir. Bilindiği gibi, kanunun geçici 1 inci 
maddesinde tespit edilen miktarları zamanında öde
meyenlerin, yüzde 50 zam ile ödemeleri hükme bağ
lanmıştır. Bilahara bu müddet 30 Eylül 1985'e kadar 
uzatılmıştır; ancak, bu tarihte de beklenenler tama
men tahsil edilememiş ve şimdi yeni bir düzenleme
ye gidilmektedir. Burada üzerinde durmak istediği
miz husus : 30 Eylül 1985'e kadar tahsil bakımından 
ne gibi faaliyetlerde bulunulmuştur? Bu sürelerin 30 
Eylül 1985'e kadar uzatılmasından alınan sonuç; 
1986, 1987, 1988 seneleri için de varit değil midir? 
Bu sürede Türkiye'de ruhsatsız ve bandrolsüz pek 
çok TV - gerekçede de belirtildiği gibi - mevcut bulu
nacaktır. 0*zaman da mı yeni bir düzenleme getirile-

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

— 373 — 



T. B. M. M. B: 90 9 * 4 , 1986 0 : 2 

çektir veya başka bir tedbir mi alınacaktır? Buna ait 
bir sarahat bulunmamaktadır. 

Diğer bir mesele de, ruhsat ve bandrol zamların-
daki artışın kıstasının ne olduğudur. Acaba, enflas
yon artışı ile mi paraleldir? 

Diğer taraftan, düzenlemenin getirdiği bir sakın
ca da şudur : Kanun hükümlerinin yerine getirilmesi 
yerine, yeni düzenlemelere gidişin, kanunlara güven
sizlik psikolojisinin doğmasına neden olmasıdır. Bu 
bakımdan, tasarının tatminkâr olmayacağı kanısında
yız. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın buraya kadar 
olan bölümüde, tasarıda yapılması istenen düzenleme 
ve bilvesile tasarıyla ilgili görüşlerimizi arz etmeye 
çalıştım. Takdir edileceği gibi, tasarının asıl amacı, 
kurumu, Anayasa ve kendi yasasında verilen görev
leri en iyi şekilde yerine getirmesi için gerekli malî 
imkânlara kavuşturmaktır. Nitekim, halen 100 mil
yarı aşkın bir imkâna sahip olduğu tahmin edilmek
tedir. 

Değerli milletvekilleri, bir ülkenin rejimini oluştu
ran ve yerleştiren, kitle haberleşme araçlarıdır. Onla
rın da temel görevlerinden birisi, hatta en önemlisi, 
kamuoyunun serbestçe oluşmasını sağlamaktır. 

Kitle haberleşme araçlarının en etkilisi, şüphesiz 
ki, radyo ve televizyondur. Hele, radyo ve televizyon 
tekeli olan ülkemizde bu konu, daha da etkili bir hal 
alır. 

Takdir edersiniz ki, kamuoyunun serbestçe oluş
ması, haber yayınlarında tarafsız olma ilkesine kesin
likle uymak ve kamuoyunun memleket meselelerinde 
aydınlanmasını sağlayacak açık oturum, panel ve ko
nuşmaların yayınlanmasıyla mümkündür. Demokrasi
nin en tabiî icabı olan çok seslilik, ancak böyle sağla
nabilir. Ne yazık ki, TRT'de bu tür yayınlar yapıl
mamaktadır. Bu ise, fevkalade bir eksikliktir. 

Tarafsızlığa gelince, TRT'nin en çok eleştiri aldığı 
bir konudur. Zira, halen TRT, iktidarın propaganda
sını yapar haldedir. Nev'an-mâ, toplumu, iktidarın 
ekonomik ve siyasî politikası yönünde oluşturmakta, 
buna karşılık, parti yetkililerinin beyan ve basın top
lantılarını, yetkilinin ve etrafındaki basın mensupları
nın görüntüleri ile, kamuoyuna iletilmek istenen ana-
fikirler dışındaki ifadelerle geçiştirmektedir. 

Tarafsızlık konusu daima gündemde olduğu için, 
ben burada herhangi bir hususu daha fazla arz etmeyi 
zait buluyorum. Ancak, bundan bir süre önce, TRT 
Yüksek Kurulunun sayın eski başkanı, kendi radyo 
ve televizyonunu izlemediğini ve bunun yerine ise 

BBC'yi tercih ettiğini ifade etmesi, gerçeğin ne oldu
ğunu açıklamaya yeterlidir sanırım. 

Ayrıca, yayınlar konusunda, üzerinde dikkatle du
rulan hususlardan biri de eğitime yardımcılık görevi
dir. Bu konuda özellikle televizyon ile yapılan yayın
larda; TRT kime, ne zaman ve nasıl yayın yapacağı
nı noksan olarak değerlendirmektedir. Bugün, nüfusu
muzun yüzde 50'si kırsal kesimde yaşamaktadır. Ma
lumlarınız olduğu veçhile, bu kesim işleri güçleri se
bebiyle en geç saat 20.30'da istirahate çekilirler. Hal
buki, televizyon yayınları, saat 18.30'da başlamakta
dır. Her iki saat arasında yapılan yayın türü de bu 
kesime hitap edecek nitelikte değildir. Hal böyle 
olunca bu kesim, ihtiyacı olan çeşitli sahadaki öğreti
ci yayınlardan, seçilen zaman dolayısıyla, mahrum 
kalmaktadır. Her ne kadar, radyo yayınlarıyla bunu 
telafi etmek mümkün ise de, radyoları da bugün bu 
bölgelerde net dinleme imkânı yoktur. Bunun sebebi 
de Türkiye'de radyo sisteminde en kuvvetli olan rad
yo vericilerimizin interferansa maruz kalmasıdır, tn-
terferansın sebepleri, radyoların tam güçleri ile yayın 
yapmamasından ileri gelmektedir. Misal olarak bugün 
Türkiye'de - Hatta Ortadoğu'da - en güçlü uzun dal
ga 1 200 kilovat, orta dalga 1 200 kilovat,' ayrıca, or
ta dalga 600 kilovatlık radyolarla tam kapasitede, 
tam güçte yayın yapılabilirse interferans mevzubahis 
olmayacaktır; ancak bildiğim kadarıyla bu güçlü rad
yolarımız yarım kapasiteyle çalışmaktadır; buna sebep 
de - yine teyit edemememle beraber - enerji tasarrufu 
olabilir. 

Şimdi, burada akla gelen bir husus, Türkiye'de, 
enerjide herhangi bir sorun olmadığı bugünkü ikti
darca daima ifade edilmektedir; eğer, bu radyolar ha
kikaten yarım güçle çalışmakta iseler; bu, TRT Ku
rumu ile hükümet arasında bir çelişki doğurmaktadır. 

Diğer bir husus, bölge radyolarının kuruluş amaç
larına göre tam olarak çalıştırılamamalarıdır. Bu ma
hallî radyolar, kuruluş amaçlarında - daha ziyade, 
biraz önce mevzubahis ettiğim - eğitim, öğretim ve 
o bölgelerin hususiyetlerine göre yayınlar yaparak; bu 
bölgelerdeki insanlarımızın, başka radyoların etkisi 
altına girmemesini hedef almıştır. Bugünkü sistemde 
bu biraz amacından kaymış bir durumdadır. Yine bu 
zaafiyeti giderebilmek için bugünkü TRT'nin imkân
ları muhavecesinde, süratle televizyonun ikinci kana
lını faaliyete geçirerek, yayın kapasitesini ve buna 
muvazi olarak bütün yayın türlerini artırmayı kısa 
zamanda, neticelendirmek lazımdır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimi bu
rada bağlarken, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
nun tarafsız bir anayasal devlet organı olduğunu ve 
bu statüsüyle devlet ve milletimizin emrinde olduğu
nu sayın yetkililerin dikkate almalarını önerir, yüce 
heyetinize saygılar sunarım. (MDP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öğün. 
Değerli arkadaşlarım, gruplar adına konuşmalar 

bitmiştir. Şimdi, şahısları adına söz isteyen arkadaşla
rımdan Sayın Faik Tarımcıoğlu'na söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Tarımcıoğlu (MDP sıralarından 
alkışlar) 

FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; TRT'ye gelir getirecek olan bir 
kanun tasarısı şu anda huzurlarınızdadır, Ben, bu ka
nun tasarısından ziyade TRT'nin genel tutumu hak
kında şikâyetlerimizi arz etmek üzere huzurlarınıza 
gelmiş bulunuyorum. 

Peşinen söyleyeyim daha evvel bir basın toplantı
sı yaptım, bütün ayrıntılarıyla bu basın toplantısında 
neden dolayı TRT'nin tarafsızlığını yitirdiğini ve ka
muoyu önünde acaba bir parti veya bir zümre tara
fından mı idare ediliyor, bu nasıl 'bir demokrasidir? 
Böyle bir demokrasi anlayışının hâkim olduğunu 
her an yaşayarak gördüğümüz tiçin, bu şikâyetleri 
huzurlarınıza getirmek istedim. 

Evvela bazı asgarî müştereklerde 'birleşelim. De
mokrasiyi yaşatacağız, demokrasiyi yaşatmak zorun
dayız. İşte Anayasamız, işte TRT Kanunu. TRT Ka
nununun bir maddesinde (millî hedeflerden bahsedi
len bir maddede) demokrasiden bahseder. Demokrasi 
eğer tek .sesli ve tek yönllü ise, demokrasiden bahset
mek mümkün müdür? Televizyonu açtığımız zaman, 

, (başta bazı protokol haberlerinden sonra, Sayın Baş
bakan özalldan başlıyor ve bazı sayın hakanların hir 
ilkokul açmasına kadar, bilmem, bir bahçe duvarı, 
bir işletme açmasına kadar gidiyor. Bu ne biçim gö
rüntüdür, bu nasıl iştir; 'böyle bir demokrasi olur 
mu, muhalefetin sesli hani? 

AydınMa bir kapalı salon toplantısında, üstüne 
basa 'basa ve bana bağırarak «Muhalefet sözcüleri 
nerede, sesinizi niye duymuyoruz, şimdiye kadar ni
ye bankerzedeler hakkında konuşmadınız?» diye ba
na hesap soran vatandaşlara tanık oldum. Allah'tan 
iki gün önce, partimin genel başkan yardımcısı ola
rak TRT'ye bir açıklamada bulunmuştum, ama TRT 
bunu yayınlamamıştı ve tesadüfen o açıklama metni 
cebimde adli. O metni vatandaşa göstererek, sevgili 
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vatandaşım bana bu konuda bu fırsatı verdiğiniz 
için çok teşökkür ediyorum; basının huzurunda TRT 
yi protesto ediyorum; işte, banker faciasını bilebildi
ğim kadarıyla dile getirdiğim iki gün önceki açıkla
mam, ama TRT 'bunu yayınlamadı, ben ne yapa
yım dedim. Vatandaş da bana şöyle cevap verdi : 
«O halde teşekkür ederim. Demek ki, siz dile getiri
yorsunuz, ama TRT bunu yayınlamıyor ve demok
rasi suçu işliyor» dedi. 

TRT Kanununun antidemokratik olduğunu daha 
önce ifade etmıiştilm. Ama, bu kanun bazı objektif 
hususlar 'taşıyor; yani haberlerin, haber değeri olması 
gerektiğini vurguluyor. Bakıyoruz haberlere; hiç ha
ber değeri yok. Bir bakan, bir ilkokulu açmaya gi
derse, bu nasıl haber olur? Bu, mümkün değil, ka
tiyen mümkün değil. 

İSMET OKTAY (Eskişehir) — Neden değil? 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Pakistan 
büyükelçisi veya Kostarika büyükelçisi gelmiş; Sayın 
Cumhurbaşkanı kabul etmiş. Efendim, günlük faali
yeti bu, buna mecbur; bu, haber öla'bilir mi? 

Basit bir misal vereyim, yakışıklı Ulaştırma Ba
lkanımız, evelallah her gün bir köyde bir PTT şube
sinin açılışına gidiyor ve her gün, hu olay, televiz
yonda haber diye veriliyor. Hayır, bunlar haber ola
maz. Haber olacak idiyse; Sayın Bakan görkemli bir 
düğünle evlendiler ben o düğünde, kendilerinin elle
rini sıkma şerefine ulaşamadım hu düğün ha'ber olur
du. Ama, her gün her köyde bir PTT şulbesi veya 
ıbaşka bir bina vesaire açılışı halber olamaz, bu müm
kün değil. 

İSMET OKTAY (Eskişehir) — Neden değil, onu 
açıkla. 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Düğünü de versin. 
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Versin 

efendim, ona itirazım yok; çünkü onun haber değeri 
var, iki bin kişi oradan geri döndü, hatta sayın ba
kanlar 'bile arkadaşlarını tefbrik edemediler. Bu olay 
televizyon ekranlarına gelmiyor; -bu ufak bir misal
dir- ama her gün ilkokul açılmaları, kümes açılmaları 
vesaire, vesaire, bunlar ha'ber diye televizyon ekra
nına geliyor. Böyle şey olmaz arkadaşlar, bu müm
kün değil. 

Hatta, hatta, bir sayın hakan, davetli olarak bir 
toplantıya gidiyor, dinleyici olarak oturuyor. Aynı 
gün, kendisimin televizyonda görüntüde olmadığını 
görünce, TRT yetkililerine telefon açıyor, «Efendim, 
ben 'görüntüdeydim; beni niye vermediniz?» diyor. 
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MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — Han
gi 'bakan bu? 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Efendim, 
'bu hususu söyleyemem; kusura bakmayın. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Mademki, 

demokrasiyi oturtmak istiyoruz... 
MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — Ez

bere konuşuyorsunuz. 
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Hayır efen

dim. 
TRT'siz veya televizyonsuz, bunu asla gerçekleş

tiremeyiz; bum ümkün değildir. TRT'nin antidemok
ratik tutumu devam ettiği müddetçe -altını çizerek 
tekrar söylüyorum, bütün vatandaşların vergileriyle 
alınmıştır; bu kanun da o verginin bir 'başka yönü
dür- Türkiye'de demokrasiyi asla yerleştirenleyiz, bu
nun da en önemli vebalimi TRT çekecektir. 

Halberler, 'belirli bir partinin reklam kuşağı ha
linde devam etmektedir, ha'berler reklam kuşağı ha
lindedir. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Başka iktidar par
tisi yok ki, bir tane. 

FAÎK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Başka ik
tidar partisi yoktur ama, muhalefet partileri vardır; 
onların da sesi verilmelidir. Son iki ayda, benim 
verdiğim beş 'beyanatı da yayınlamamıştır. Haber 
Dairesi Başkanına telefon açtım, dedim ki... 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — Senin 
sıkıntın şimdi anlaşıldı. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Sayın ar
kadaşım, demokrasiyi yerleştirmek için başka çare
miz yoktur. Vatandaş, «Niye muhalefetin sesini duy
muyoruz» diye bizim gırtlağımıza sarılmaktadır, «Ni
ye televizyonda çıkmıyorsunuz, görüntülenmiyorsu
nuz» diye bizi sıkıştırmaktadır ve haklıdır da, gayet 
tabiî haklıdır; «Efendim, bizim propaganda aracı
mız yoktur» gibi bir mazerete sığınmamızın anlamı 
yoktur. Dedim ki : «Biziın yazılı demeçlerden başka 
bir silahımız, bir aracımız yok. Benim bir kümes aç
ma imkânım bile yok; böyle bir imkânım olsa, belki 
TRT onu görünrüleyecektir.» Ama bu tutum yan
lıştır. Bu nedenle toplumda belirli bir huzursuzluk 
gittikçe yükselmektedir. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Aç aç. 
BAŞKAN — Dinleyelim efendim, lütfen müda-

hele etmeyelim. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Olamaz 
efendim, mümkün değil. Yani benim, törenle bir kü
mes açma imkânım olsa iyi; ama mümkün değildir. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Aç aç. 
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Açamam 

efendim, ben bunu görüntüleyemem. Görüntülemem 
için basın toplantısı yapacağım; en son Sayın Mehmet 
Kocabaş arkadaşımın basın toplantısını yine vermedi. 
«Efendim, ,basın toplantısı yapın, bunu verelim» dedi
ler, yine vermediler. 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — Haber 
değeri yok. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — «Haber de -
geri yok» ne demek kümesin açılmasının, köylere 
PTT Şubesi açılmasının haber değeri var da, çok 
önemli bir konuda, mesela iki bankanın bir'birini 
haczetmesi konusunda, bir devlet bankası mahkeme 
kapılarına düşüyor, bunun nasıl haber değeri olmaz? 
Bu bite vertilmiyor efendim. Mümkün değildir. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

'BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim, dinle
yelim efendim. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Sayın Ha
ber Dairesi Başkanı, bir dergiye beyanat vermiş; 
«Yazılı demeçlerle bizi zorlamayın» diyor. Çok rica 
ediyorum efendim; benim şu anda kamuoyuna ve
recek yazılı demeçlerden başka nasıl bir görevim ola
bilir?: 

NİHAT TÜRKER (Afyon) — Selam gönderebi
lirsin. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Ne yapa
bilirim başka? 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — Sen 
de açılış yap, açılış. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Mümkün 
değildir. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Tarımcıoğlu. 
MUSTAFA DEMfat (Şanlıurfa) — Okula, kümes 

diyemez Sayın Başkan. 
'BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
(Devam edin Sayın Tarımcıoğlu. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Haber de
ğeri olmak kaydıyla, hükümetin icraatı elbette gö-
rüntülenecektlir, ona hiçbir itirazım yoktur. Ama bu 
icraatta; zaaflar, yanlışlıklar, terslikler, eksiklikler 
olabilir. Muhalefet de çıkar bunu çatır çatır söyler; 
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ama bu da kamuoyuna yansır. Yansımazsa, buna 
demokrasi diyemezsiniz. 

(Bir konu dalha var; TRT Kanununun acayip bir 
maddesi var; ben bunu içime sindiremedim ve ka'bul 
etmiyorum. ANAP sözcüleri sürekli olarak, «®u, ka
nunu biz getirmedik, biz yapmadık» diyorlar. Haklı
dırlar, onlar yapmamışlardır; ama «Sonuna kadar sa
vunacağız ve bundan istifade edeceğiz» diyorlar. De
mek M, bir ihtiyaçları var; ona da 'bir itirazım yok; 
ama, antidemokratik bulduğum TRT Kanununda ve 
hu kanunda yer alan, ««İcraatın İçinden» programın
da öbjekltif bulduğum hususlar var. Bu hususlar ne
lerdir? 

Kanun diyor ki; hükümetin belirli konularda ka
muoyunu sağlıklı ıbir şekilde oluşturabilmek için, yap
tığı ibir icraatı televizyonda görüntüleme hakkı vardır. 
Tamam, buna bir itirazım yok. Bu program kapsa
mına giren konular nelerdir? 

fSMET OKTAY (Eskişehir) — Okul açmak. 
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — KDV Ka

nunu. KDV Kanununa kamuoyu iştirak etmezse, pe
kiştirmek, sağlıamlaştırmak ve yürütmek mümkün de
ğildir; bunu kabul ediyorum. Çıksın KDV'yi anlat
sın; ama oraya çıkar da Singapur seyahatinden bah
sederse veya dış itibardan bahsederse, kamuoyunun 
katkısıyla bir kamuoyu oluşturmak bunun neresin
de? 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — O da (icraat. 
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Efendim, 

hangisi icraat? 
NİHAT AKPAK (Sakarya) — icraat talbiî. 
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Hayır 

efendim, yanlış yorumluyorsunuz. 
Kanuna göre, ancak, kamuoyunun katılımı ile 

oluşacak hususları, icraatın İçinden Programı verir; 
Singapur seyahatinden 'bahsederseniz, orada kamu
oyunun katılımı yokki, seyahatte '60-70 iş adamı var, 
hani kamuoyu? (ANAP sıralarından «O da icraat» 
sesleri) Hayır efendim, o mümkün değil. 

BAŞKAN — Süreniz dolmaktadır; lütfen topar
layın efendim. 

FAtK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Efendim, 
tekrar ediyorum : TRT bu tutumunu devam ettirdiği 
müddetçe, biz demokrasiyi oturtamayacağız. Bunları 
tutanaklara geçmesi için söylüyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, bunları dinleyenler varsa ve
ya ibret alması gerekenler varsa, lütfen vicdanların
da tekrar bunların muhasebesini yapsınlar. 

Her haber, siyasî çılkar amacını taşımaktadır; bun
dan vazgeçilsin. Aksi halde, demokrasimiz sık sık 

kazaya uğrar, raydan çıkar, dolayısıyla çok vakit 
kaybetmiş oluruz. Bunu dile getirmek istedim. 

TRT'nin bundan sonra belirli bir baskı altında 
kalacağını ve bundan kurtuluş olmadığını da görü
yorum; ama ıbu böyle gitmez. Bu bakımdan, TRT' 
nin kendisine çekidüzen vermesini, burada Türk Mil
leti huzurunda tekrar istiyor ve talep ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (MDP ve SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tarımcı-
oğlu. 

Sayın Ömer Kuşhan, buyurun efendim. 
Sayın Kuşhan, konuşma süreniz 10 dakikadır. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; gö
rüşmekte olduğumuz 3093 sayılı TRT Yasasında bir 
değişiklik yapan yasa tasarısı üzerinde kişisel görüş
lerimi arz etmek üzere huzurlarınızı işgal etmiş bu
lunuyorum. Hepinizi saygı ile selamlamak istiyorum 
efendim. 

Sayın milletvekilleri, dün yasa üzerinde başlayan 
bu görüşmeler sırasında, çok tabiî şekilde, sayın ba
kan kürsüye teşrif ettiler ve dolayısıyla bazı açıkla
malar yaptılar. Elbetteki bu açıklamaları yapmak, bir 
noktada, hükümetin bu konuya nasıl baktığını gös
terme yönünden önemli idi. Diğer taraftan, geç de ol
sa, parlamentonun bir konu üzerinde bütünleşmesini 
ve odaklaşmasını sağlamamn gerektiğini idrak etme
nin bir ifadesi idi. Tabiî, bu durum bize büyük mem
nuniyet verdi. Diliyoruz ki, bundan sonra yapacağı
mız yasalar üzerindeki bütün görüşmeler bu düzen 
üzre devam edebilsin. 

Sayın milletvekilleri, tasarı görüşülürken, ilgimi ve 
dikkatimi çeken bazı konular vardı, bunların üzerine 
gitmeden, bunları tekrar gündeme getirmeden geçe
meyeceğim; zira, mümkündür ki, o konuşmalar içe
risinde bazı hususlar milletvekili arkadaşlarımın dik
katinden kaçmış olabilir. 

Sayın bakan dün açıklamalarını yaparken, «Çıkar
mış olduğumuz 3093 sayılı TRT Gelirleri Yasasın
dan arzuladığımız şeyi zaten biz gerçekleştirdik» şek
linde bir ifade kullandılar. Yani, bu konuda, hükü
met olarak, tahmin edilen miktarın tahsil edildiğini; 
buyurdular. Hatta, - şu anda miktarını vermek iste
miyorum • rakam olarak da «şu kadar fazlasıyla tah
silat yapıldı.» dediler. Bununla demek istiyorlardı ki, 
«bizim hükümet etme anlayışımızın ifadesi bu konuda 
da budur; biz tahmin ettiğimiz kadarını aldık ve bun
dan sonrası aslında bizim için pek önemli değildir; 
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ama, yine de biz yasanın gereğini yerine getirmek üze
re âdet savma kabilinden getirdik bunu» demektedir
ler. Bunu yadırgamamak mümkün değildi. Dolayısıy
la o bakımdan, bu hususu tekrar gündeme getirmek 
suretiyle, sayın bakanların burada yaptıkları açıkla
malarda çok daha dikkatli olmaları gerektiğini vur
gulamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, tahmin edilen miktarın üze
rinde bir gelir temin edilmiş olsa ve dolayısıyla Tür
kiye Radyo - Televizyon Kurumu bu kadar önemli 
hizmetler ifa ederken, maddî imkânları alabildiğine 
geniş olsa ve bugün hiçbir Atatürk milliyetçisi aydın 
Türk insanının tatmin olması mümkün olmayan TRT 
programlarının üzerine, olması gerekenleri de koy
mak suretiyle TRT'nin yayınlarını daha çağdaş bo
yutlara getirsek, daha bizce yapsak, daha büyük bo
yutlarda faydalı kılsak zarar mı etmiş oluruz? Dün
den beri devamlı olarak hep bunu düşündüm, öyle 
zannediyorum ki sayın milletvekilleri, olaya bu man
tıkla yaklaşıldığı sürece, bundan sonra da daha çok 
uzun süre bu ve benzeri konuları düşünmek mecbu
riyetinde kalacağız. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumunun, - benden evvel gerek gruplarının ve ge
rekse kişisel görüşlerini arz eden değerli milletvekil
lerinin vurguladıkları gibi- kamuoyunun oluşmasında, 
toplumun kültürel yapısının yükselmesinde ve çağdaş 
boyutlarda gelişmeyi sağlamada elbetteki çok büyük 
bir önemi vardır. Aynı zamanda TRT'nin, Türkiye'
de parlamenter demokratik sistemin oturması ve de
mokrasinin yerleşebilmesi, Türk insanının yapısında 
olan özelliğinden de kaynaklanan, demokrasiyi ken
disine mal etme yolundaki çalışmalarında büyük hiz
meti, ancak bir tek şeyle olabilir sayın milletvekilleri; 
o da TRT'nin tamamıyla tarafsızlığını sağlamakla ola
bilir. 

Bir milletvekili olarak elbetteki düşünmüşsünüzdür 
ve mümkündür ki, siz de benim tuttuğum gibi, hani 
eskilerin «çetele» tabir ettiği veya liste tanzimi şek
linde saatlendirerek, bir haber programını izlerken 
TRT'nin hangi konulara, hangi boyutlarda ve ne mik
tarlarda yer verdiğini şöyle bir hesap etmişsinizdir 
mutlaka. 

Sayın milletvekilleri, üzülerek ifade etmek istiyo
rum ki, TRT'yi, çok görmek istediğim yansız haliyle 
burada methetmek, onu takdir ettiğimi söylemek ve 
tarafsızlığından ötürü kendisini kutlamak imkânına 
sahip değilim. Sayın Başbakandan başlamak suretiyle 
sayın bakanların nerede ise, falan yerde veya bir kır 
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kahvesinde çay içmelerine kadar, hatta ve hatta sa
yın bakanların, sayın hükümet üyelerinin Türkiye 
içinde veya dışında yapmış oldukları ve parlamento 
ile, siyasetle, parlamenter demokratik sistemle ve hü
kümetin icraatıyla hiç de ilgisi olmayan şeylere varın
caya kadar ince teferruatını veren Türkiye Radyo -
Televizyon Kurumu haber bültenlerini, maalesef ne
dendir bilinmez, anlamak çok istiyorum; ama benim 
demokrasi anlayışım, tarafsızlık anlayışım ve manta-
litem, bu halleriyle bunu anlamama müsaade etmiyor, 
imkân kılmıyor; o bakımdan anlayamıyorum. Demok
ratik parlamenter sistemde iktidarın çok tabiî olarak 
karşısında bulunması gereken muhalefetin, konu ile 
ilgili olarak ne dediğini, konu ile ilgili olarak neler 
düşündüğünü, bu konuya nasıl baktığını, hangi çö
zümleri, hangi boyutlarda değerlendirdiğini ve hangi
sini tasvip, hangisini tenkit ettiğini vermiyor. 

Bunun çok açık bir örneğini vermek istiyorum sa
yın milletvekilleri: Belki defalarca bu kürsüden ifade 
edildi; ama, - geçen gün de ifade ettiğim gibi - bazı 
hakikatler vardır ki, gerçekten anlaşılıncaya kadar ve 
herkesçe kabul edilinceye kadar tekrar edilmesi gere
kir. Komisyon çalışmalarında veya parlamento çalış
malarında Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ha
ber veriyor: «Sayın bakan şunu şunu söyledi, filan 
bakan bunu söyledi» diyor. Vatandaşlar soruyorlar: 
«Evet sayın bakan bunları söyledi; güzel de şeyler 
söylemiş, ama niye söyledi sayın bakan; kim ne dedi 
de sayın bakan bunları söyledi» Sayın bakanın bu 
söylediği şeyler bir cevap; peki bunun sorusu neydi? 
Kim, hangi maksatla ne sordu ve sonra sayın bakan 
da bunları söyledi, bunlar yok. Ondan sonra kalkıyo
ruz sayın milletvekilleri, «Radyo - Televizyon Kuru
mu tarafsızdır. Tarafsız haber verme niteliğine ve 
görevine biz müdahale etmiyoruz» diyoruz. Radyo -
Televizyon Kurumunu bir noktada methediyoruz; bi
raz insaflı olalım. Bugünkü görüntüsüyle eğer biz böy
le yaparsak olmaz sayın milletvekilleri; çünkü haki
kati ifade etmemiş oluruz. 

Sayın milletvekilleri, TRT üzerindeki görüşmeler-
de yasadan beklediğimiz şeyleri böylece ifade ettik
ten sonra, izin verirseniz dünkü görüşmelerde gerçek
ten üzerinde durulması gereken bazı noktalara değin
meden geçmek istemiyorum. 

Anavatan Partisi sözcüsü olarak kürsüye teşrif eden 
Sayın Budak, dün beni gerçekten çok üzen ifadelerde 
bulundu. Eminim sizler de üzüldünüz, ama - daha ev
vel kürsüye geldiğimde de söylediğim gibi - her halde 
grup psikolojisinin etkisiyle olacak, sizler üzüldüğü-
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nüz bu konuyu benim kadar açık kalplilikle dile getir
mek istemiyorsunuz. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Hiç çekilmiyorsun. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — TRT içerisinde 

şu anda görev yapan personelin yetişkin olmadığını; 
dolayısıyla çağdaş boyutlarda hizmet vermeye mü
sait olmadıklarını ifade buyurdular Sayın Durak. 
(ANAP sıralarından «Durak değil Budak» sesleri) 

Affedersiniz bağışlayın... 

Sayın Budak o değerlendirmeyi yaparken - her 
zaman dediğim gibi - yine kendi penceresinden bakı
yor idi. Çünkü, değerli arkadaşım ne zaman kürsüye 
çıktıysa, adı kadar bîat etmiş olduğu siyasî görüşün 
temsilcisi olduğunu büyük boyutlarda sergilemeye ça
lışmıştır. Kendisinin bu görüntüsünü veya arzu ettiği 
görüntüyü TRT'de vermeyen TRT kamu görevlilerini, 
yani şu anda buraya gelip kendisini savunma imkâ
nından mahrum bulunan o insanları, TRT'nin o de
ğerli, yetişkin elemanlarının büyük bir kısmını, «yeter
sizlikle» suçlama cesaretini gösterebilmiştir. Ama, on
lar yetersiz değildi. Aslında, onlar çağdaş boyutlarda 
Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun gerçek göre
vini ifa edecek kültür düzeyinde insanlar; ama, Sayın 
Budak'ın istediği şekilde görüntü vermedikleri için, 
Sayın Budak'a göre onlar yetersizdi. 

Üzülerek ifade edeyim ki, konuşmasının bir yerin
de de, bunları ayıklayacaklarını ifade ettiler. Zaten bu
nu söylemeleri, teyitten başka bir şey değildi, bir tek
rardı; biz, müşahade ediyoruz, zaten ayıklıyorlar. Yal
nız Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunda değil, 
diğer kuruluşlarda da aym ayıklama devam ediyor. 
Nereye kadar devam edecek; onu, elbetteki yakın bir 
gelecekte herhalde büyük boyutlarda tartışma platfor
mu içerisinde tartışacağız. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, süreniz doluyor, lüt
fen toparlayın. 

ÖMER KÜŞHAN (Devamla) — Hemen toparlı
yorum Sayın Başkanım. 

Değerli milletvekilleri, yalnız şunu özellikle tekrar
lamak istiyorum. Tarih, tekerrürden ibarettir. Kim 
bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde Hü
kümet ederken, gerek şu ana kadar anlatmaya çalış
tığım Radyo - Televizyon Kurumunun mensupları 
üzerinde, gerek iktidara karşı kendisini savunma gü
cünde olmayan kamu görevlilerine karşı böylesine 
tek taraflı yaklaşmış ve «Sen, benim gibi düşünmüyor
sun, benim için mutaber insan değilsin; senin eğitimin, 
benim için bir şey ifade etmiyor; memlekete, mille
te hizmetin, benim için bir şey ifade etmiyor» diye, 
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ayıklamaya tabi tuttuysa, öyle zannediyorum ve tarih 
bilgim bana onu gösteriyor ki, sonunda hiç de güzel 
sonuç istihsal edememiştir. Bir defa daha hatırlatmak, 
benim milletvekili olarak görevim; uymak veya uyma
mak elbetteki şu anda iktidarda olan kimselerin yet
kisi dahilindedir. Ama, gün gelir biz bunları, tekrar 
hatırlatırız. 

AHMET TURAN SOĞANCLOĞLU (Sivas) — 
Yüce Meclisin yetkisindedir. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen toparlayın. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Hemen toparlı

yorum Sayın Başkanım. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Budak dün konuşma
sını yapıp bitirdikten sonra, mümkündür ki, ben bel
ki konuşmalarını yanlış değerlendirdim diye düşün
düm ve hemen Tutanak Müdürlüğünden tutanakları 
aldım ve tutanakları tetkik ettim. Hiç de konuşmala
rını yanlış değerlendirmemişim, çünkü tutanaklar be
ni teyit ediyor idi. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Budak bir noktada Ata
türk Türkiyesinde Atatürk milliyetçiliğinden bahset
mek üzere cümlesini başlattı, ama dili titredi, sonunu 
getiremedi. Zaman müsait olsaydı da ben, söylemesi 
gereken, ama söylemeye cesaret edemeyeceği; söyler
se kimler tarafından hangi boyutlarda tecziye edilece
ğini çok iyi bildiği o konuyu kendisine sizlerin huzu
runda anlatabilseydim; ama zaman buna müsaade et
miyor. 

BAŞKAN — Evet lütfen toparlayınız, süreniz 
geçti. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Hemen toparlıyo
rum Sayın Başkanım. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Budak'a bir şeyi hatır
latmak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bütün üyeleri hadlerini çok iyi bilirler. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine «Haddi
ni ibimiyorsun» demek, Türk Milletine haddıini foil-
rnıiyorsun demektir. Temenni ediyorum ki, Sayın Bu
dak, sürçülisan olarak, dili sürçmüş olarak o sözü 
burada söylemiş olsun ve 'bir başka vesileyle kür

süye teşrif ettiğinde o hatasını düzeltmiş olsun. İyi
ce 'bilsinler ki, 'buradaki bütün milletvekilleri kendi
sinden çok çok daha fazla haddimi biliyorlar ve o 
yapı içerisindedirler. 

Söyleyecek sözlerim çok, onları da bundan son
ra bulacağım fırsatlarda yüce heyetinize arz etmek 
üzere, hepinize saygılar sunuyorum. (SHP «ırala-
nndaın alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Kuşhan. 
©eğerli arkadaşlarım, tasarının tümü üzerindekıi 

görüşmder tamamlanmıştır. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ ı(Ri-

ze) — Sayın Başkanım, yenimden bir tavzihte bulun-
maık istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Son 'olarak konuşan sayın milletvekili, bu 
Kanun tasarısının dünkü görüşmeleri şurasında gö
rüş bildiren bir 'bakandan söz etmiştir. Böyle 'bir ba
kan yoktur Sayın Başkanım Sayın milletvekili ya
nılgı 'içindedir; onun 'içlin o 'hususla ilgili eleştirile
rine kendimizi mutalhap saymadığımızı ifade etmek 
istiyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Açıklamanız za

bıtlara geçmiştir efendim. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamilan-

rnıştır. (SHP sıralarından «Soru, soru» sesleri) 
Soru sormak isteyen arkadaşlarımın İsimlerini 

okuyorum : Sayın Öney, Sayın Fırat, Sayın Ünal, Sa
yın Sevinç, Sayın Tutum. 

Sayın Öney, 'buyurun efendim. 

TÜLAY ÖNEY (istanbul) — Sayın Başkanım, 
geçen hafta TRT'de bir yaym yapıldı. Anamuhalefet 
Partisi Lideri Sayın Aydın Güven Gürkan'ın, Cum
hurbaşkanını ziyaretten sonra, çıkışta basına yaptığı 
'biır açıklama televizyondan yayınlandı, bu arada ba
zı yorumlar da getirildi. Sayın Gürkan'ın, Cumhur
başkanı ile yaptığı görüşmede dile getirdiği hususları 
açıklamasından sonra, 'bu arada bir de, «Sosyailde-
mokrat Halkçı Parti Genel Başkanlığına adaylığını 
koymayacağı» yollunda bir ifadesi oldu, ;bu da TRT' 
de yayınlandı. Arkasından yayını isunan bir spiker ar
kadaşımız, bu haberi verdikten sonra, «Perşembenin 
gelişi çarşambadan zaten belliydi» şeklinde bir yo
rumda bulundular. Yani, «Sayın Gürkan'ın, parti ge
nel 'başkanlığına adaylığını koymayacağı» yolunda 
«zaten bir perşerribe geliyordu, bu da çarşambadan 
beliydi» şeklinde bir yorumda bulundular. Bu spike
rin bu biçimde bir yorumda buılunma hakkı var 
mıdır, TRT Kanununun hangi maddesinde, TRT spi
kerlerine böyle bir hak ıtanınımaktadr? Birinci sorum 
budur efendim. 

'Sayın Başkanım, 'ikinci sorumu soruyorum : Mec-
'liskrtiz faaliyete geçtiği günden beri, TRT gelip, ge
rek komisyonları, gerekse Genel Kurulu görüntüle
mektedir. Bu tabiri bilerek kullandım; bu görüntü

leme, yalnızca bir resim sergilemek ve görüntüle
nmek biçimindedir. Oysa anlayabildiğim kadarıyla te
levizyonun görevi, 'Meclisin faaiyetlerini ve fonk
siyonlarını kamuoyuna yansıtmaktır; birtakım arka
daşlarımızın yahut ta bizlerin resimlerini halika gös
termek değildir. Acaba TRT teknik imkânsızlıkları 
nedeniyle mi, yoksa başka bir nedenle mi Meclisin 
fonksiyonlarını aktaratmamaktadır? 

Somut olarak örneklemek istiyorum; bana göre 
televizyonun Meclisteki esas görevli, Meclis günde
minde bulunan konuyla ilgili olarak halka bilgi ver
mek ve Mecliste bulunan siyasî partilerin, hiç ol
mazsa grup sözcülerinin, o kanun hakkında 'hangi 
fikirleri ileri sürdüklerini, ne gibi eleştiriler getirdik
lerini, çok özet de olsa, kamuoyuna duyurmaktır. 
Meclisin fonksiyonunu ancak bu biçimde kamuoyu
na yansıtmak mümkündür. Televizyonumuz bunu 
yapmamaktadır veya yapamamaktadır. Bunu önle
yen yasal bir madde mı vardır, yoksa teknik imkân-
sızlıklaria mı maluldür, yoksa başka 'bir nedeni mi 
vardır? Bunu öğrenmek istiyorum,. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Sayın Başkanım, sayın milletvekilinin de
ğindiği birinci olayda, TRT bir hata yapmıştır ve 
Sayın Gürkan'dan da özür dilemiştir. Camlı yayın sı
rasında böyle bir hata vuku bulmuştur. Esasen bu
na 'benzer bir hata da'ha önce de yapılmıştı; bir spi
ker Sayın Gürkan'a «Sıiz iktidarın aiternatifisin'iz» 
demişti. Halbuki spikerin: bu sözü söylemeye de hak
kı yoktu. Bu tür hatalar olmaktadır, Sayın Gürkan' 
dan da özür dilenmiştir efendim. 

İkinci soruyla ilgili yazılı cevap vereceğim Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Fırat. 

AYHAN FIRAT i(Malatya) — Sayın Başkanım, 
sorumun birincisini sayın arkadaşım sordular. Ben 
de bu yorumu yapan spiker hakkında herhangi bir 
cezaî takibat yapılmış mıdır diiye soracağım; onu da 
belirtirlerse memnun olurum? 

ikincisi, bu pazar ıgünü Malatyaspor, Beşiktaş 
futbol karşılaşmasında, bir penaltı 'hadisesinde spiker; 
«"Beşiktaşlı oyuncunun Malatyasporlu oyuncu tara
fından çeimelendiği ve arkadan itildiği ve bu se
beple hakemin penaltı verdiği» şeklinde bir yorum 
yapmıştır. Bu yorum üzerine Malatya stadındaki 20 
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'bin kişi, maalesef TRT aleyhine tezahüratta 'bulun
muştur. 

Hakem kararları 'tartışılmazdır, (hakemin müda
faaya ihtiyacı yoktur; 'bk TRT spor spikerinin 'bu 
şekilde bir yorum yapmaya hakkı var mıdır? Bunu 
öğrenmek istiyorum £ 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın Fırat. 
Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Sayın Başkanım, sayın milletvekilinin birinci 
sorusu 'ile ilgili husus şu anda henüz idarî soruştur
ma aşamasında olduğu için, bu .soruşturma tamam
landığında kendisine yazılı olarak bilgi verilecektik. 

İkinci sorusu ile ilgili olarak sayın milletvekiMne 
teşekkür ederim; yine bk hatayı dile getirmişlerdir. 
Saym Kuşihan'ın konuşmasındaki ifadderinin tersine, 
görüldüğü gibi, TRT elemanları sık sık hata yap
maktadırlar, 'bu hatalar da saym milletvekillerince 
haklı olarak burada dile getirilmektedir. Zannediyo
rum bu görüşmeleri izleyen TRT yetkilileri de bun
dan gereken sonuçları çıkaracaklardır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, açıklamanız için bil

hassa teşekkür ederim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — 'Ben de sayın 'ba

kana teşekür edenim. 
BAŞKAN — Sayın Ural, 'buyurun efendim. 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
yerimden arz edeM'k miyim? 

BAŞKAN — Eğer sesiniz yetişiyorsa buyurun. 
Mikrofon, sesleri yetişmeyen arkadaşlarımız sa

londan duyulsun diye konulmuştur. 
Biliyorsunuz, 'bütçe müzakereleri sırasında soru

lar çok olduğu için bu tertibatı almıştık, Divan ola
rak konuyu tezekkür ettik, 'bundan sonra ihtiyaç ol
madığı kanaatindeyiz, kaldıracağız efendim. 

İSMAİL ŞENOÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
Divan böyle bir karar almışsa protesto ediyorum, 
kesinlikle protesto ediyorum. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzde protesto diye bir şey 
yok. 

İSMAİL ŞENOÜN {Denizli) — Ben milletveki
li olarak protesto ediyorum. 

BAŞKAN — Olur efendim. 
İSMAİL ŞENOÜN ı(Denizli) — Burada yapılan 

konuşmayı, Meclisin en ücra köşesindeki arkadaş da 
duymalıdır; herkesin sesi de benimki kadar gür de
ğildir. 

I İBAŞKAN — Tedbir alacağız efendim. 
IBuyurun Sayın Ural. 
ÜBRAHİİM URAL (Istanoul) — Sayın Başkan, 

I benim dört kısa sorum var. 
I Birinci sorumi: «(İcraatın İçlinden» programında 
I aksesuar olarak çoğu kez devlet memurları görün-
I tülenmektedir. Bu programda her ne kadar hüküme-
I tin icraatı sergilenmekte ise de, siyasî bk mahiyeti 
I olduğu gerekçesiyle bu doğru görülmüyor. Bu konu-
I da hükümetin görüşü nedk? 
I İkinci sorum1: Öğretici filmler konusunda prog-
I ramları zenginleştirmeyi düşünmekte midirler? Çün

kü, programların ekserisi Amerikalılardan alınmak-
I tadır ve onun da çoğunluğunu maalesef aile düze-
I nini 'bozan filmler oluşturmaktadır. 

I Üçüncü sorumi: Avrupa'da peykler yoluyla yayın-
I 1ar izlene'bilmektedk. Peykler yoluyla yayınların Tür-
I kiye'de izlenmesi konusunda- 'bir çalışma var mıdır? 
I Varsa, ne zaman sonuçlandırılacaktır? 

I Eskiden haksızlığa uğradığım için bilhassa üze-
I rinde durduğum bir dördüncü sorum var: Son za-
I manlarda, TRT'de devlet memurlarının görevden 
I alınışıyla ilgili büyük bir uygulama olduğu söylen-
I mektedir; bunlardan 'bkisi de Ülkü Kuranel'e, uy

gulanmıştır. Ülkü Kuranel'in, görevinden belli si-
I yasî bir nedenle alınıp alınmadığını; siyasî nedenle 
I alınmamışsa - gerekçesini değil - görevden alınışı-
I nın gerçek nedenini öğrenmek istiyorumi 
I Saygılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT*YILMAZ (Ri-
I ze) — Sayın Başkanım, «icraatın İçlinden» progra

mında devlet memurlarının görev almasına mani her
hangi bir hüküm yoktur kanunda. Bu bakımdan, 

I hükümet olarak sayın milletvekilinin yorumuna işti
rak edemiyoruz. 

HÜSEYİN AVNt OÜLER (İstanbul) — «Akse-
I suar» diyor. 

İSMAİL DAYI (Bahkesk) — Devlet memurları 
I aksesuar olmaz efendim. 

BAŞKAN — Lütfen müsaade edin efendim. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ <(Ri-

I ze) — İkinci olarak, eğitici programlar konusunda 
I eğer müsaade ederseniz sayın milletvekiline yazılı 
I olarak geniş bilgi vereceğim. 

Uydular aracılığıyla televizyon yayınlarının nakli 
I konusunda, geçtiğimiz hafta içerisinde önemli 'bir 
I gelişme olmuştur. Benim, sayın Ulaştırma Bakanı-
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mızın, TRT ve PTT yetkililerimizin katıldığı bir 
toplantıda, bu konuda bir protokol taslağı üzerinde 
mutabakat sağlanmıştır, önümüzdeki günlerde bu 
protokol imzalanacak ve <bu sene içerisinde her halü 
ıkârda ekim ayı sonuna kadar uydular aracılığıyla, 
Türkiye'de, hem birinci kanal hem de ikinci kanal 
televizyon yayınlarının nakili mümkün olacaktır. 
Böylece Türkiye'de televizyon yayınları hem radyo
link hatları sayesinde, hem de uydular aracılığıyla 
olmak üzere iki sistemle bütün yurt sathına yayılmış 
olacaktır. 

Sayın milletvekilinin dördüncü sorusunu müsaade 
ederseniz cevaplandırmayacağım; çünkü, bu TRT'nin 
bir iç tasarrufudur, burada bu konuda daha geniş 
açıklamada bulunmaya kendimi yetkili addetmiyo
rum. 

Saygılarımla,) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Sevinç, buyurun ©fendim. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
sayın bakandan bundan birkaç ay evvel televizyon
da yayınlanan Kara Ejder filminde kullanılan keli
melerle ilgili sorum olacak. Bu filmde, bir Türk bo
yu olan Tatarları fevkalade rencide edici kelimeler 
kullanılmıştır, TRT, bunları yayınlamakla acaba 
bölücülük yapmış olmuyor mu? Buna neden dikkat 
edilmemiştir, bu bilerek mi yapılmıştır? 

ikinci sorum; TRT'de oynatılan filmler arasın
da muzır yayın var mıdır, muzır yayınlarla ilgili 
kanuna aykırı yayınlar yapılmakta mıdır; yapılma
ması için .nasıl tedbirler alınmaktadır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevinç. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI M. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Sayın Başkanım, her iki soruya da yazılı ce
vap vereceğim. 

BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Sayın Tutum, buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekili arkadaşlarım; birinci sorum, siyasî 
demeçlerin televizyonda yayınlanması konusunda be
nimsenen politikayı açıklarlar mı, politikanın ne ol
duğunu açıklamak isterler mi? 

Bugün, görebildiğimiz kadarıyla, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi faaliyetlerinin televizyon kanalıyla hal
ka yansıtılması konusunda ilginç bazı tercihler yapıl

maktadır. Örneğin, gündem dışı konuşmalar, kanun 
teklifleri, özellikle reddedilen kanun teklifleri hakkın
da bilgi verilmemektedir. «Eğer teklif kabul edilsey
di bunu bildirirdik» diyorlar. Bunları kim kararlaş-
tırıyor? örnek olarak bir tanesini daha sayın hükü
metten sormak istiyorum : Libya'daki işçilerle ilgili 
olarak bir Meclis araştırması önergesi verilmişti ve 
dün de bunun ön müzakeresi yapıldı. «Meclisten Gö
rüntüler» adı altında yayınlanan programda, Sayın 
Erdem'in enflasyonla ilgili bir yorumuna yer verildi; 
acaba buna neden yer verilmedi? Kısaca, siyasî de
meçlerin ve siyasî faaliyetlerin televizyonda yayınlan
ması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyetleri
nin televizyonda verilmesi konusunda benimsenen po
litika nedir? 

İkincisi, haber değerinin kıstası nedir, buna kim 
karar veriyor, haber değerini kim kararlaştırıyor? Bu 
konuda sayın hükümet bir açıklama yapar mı? Çün
kü, herkes sorumluluğu birbirinin üzerine atıyor. «Ne
den yayınlamadınız?» diye sorduğumuz zaman hiç 
kimse muhatap olmak istemiyor, muhatap kimse bu
lamıyoruz ya da «Efendim, yerinde değil» diyorlar. 
Haber değerini kim kararlaştırmakta ise, bunu öğren
mek işitiyoruz. Siyasî yetkililer bu konuyu konuşmak 
istediklerinde kimi bulacaklardır? Ne genel müdür, 
ne haber dairesi, bulunmuyor efendim. 

Sayın Başkanım, üçüncü sorum, Anayasanın 133 
üncü maddesine, TRT ile ilgili kanunun hazırlanma
sında uyulması gereken an ilke belirtilmiştir. Anaya
sa, «Bu konuda çıkarılacak olan kanun, her türlü 
radyo ve televizyon yayınlarında tarafsızlık ilkesini 
gözetir» diyor. Buna dayanarak şu soruyu sormak is
tiyorum : TRT Kanununun, yayın esaslarını belirten 
5 inci maddesinin (m) bendinde, «Kamuoyunun sağ
lıklı ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu ilgi
lendirecek konularda yeterli yayın yapmak» denil
mektedir. Kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli 
yayın yapmak bir yasa direktifi olmasına; basındla, 
yapılan anketlerde, pahalılık ve işsizlik konusu hep 
baş köşeyi işgal etmesine rağmen, acaba TRT, kamu
oyunu ilgilendirecek konularda yayın yapma mükel
lefiyetini yerine getirmek için neden bu konulara hiç 
değinmiyor da, hep başka konulara değiniyor? 

Bu konularda bir açıklama getirirseniz memnun 
olurum. 
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Saygılar sunarım Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

— Sayın Başkanım, Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumunun yayın ilke ve esasları, en genel anlamda 
Anayasada; genel ilkeler olarak 2954 sayılı Türkiye 
Radyo - Televizyon Kanununda ve daha özel olarak 
da TRT'nin genel yayın planında yer almaktadır. Ge
nel yayın planı, TRT Yönetim Kurulu tarafından ha
zırlanıp TRT Yüksek Kurulu tarafından onaylanarak 
yürürlüğe giren bir yayın planıdır. Yayın esasları bu 
plan içerisinde yer alır. Hükümetin veya herhangi bir 
başka kurumun bu yayın planına müdahalesi söz ko
nusu değildir. 

Ben, gerek bu genel yayın planında yer alan esas
lar ve bu planın detayları konusunda, gerekse buna 
bağlı olarak müteakip sorularında dile getirdiği hu
suslarda Sayın Tutum'a yazılı olarak geniş cevap ve
receğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Değerli arkadaşlarım, tasarının tümü üzerindeki gö

rüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınızla sunu

yorum : Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
3093 Sayılı Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
Gelirleri Kanununun Geçici İkinci Maddesinin De

ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 3093 sayılı Kanunun Geçici 2 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Geçici Madde 2. — Bu Kanunun Geçici 1 inci 

maddesinde belirtilen ücretleri; 
1.10.1985'den 31.12.1986 tarihine kadar yüzde elli, 
1.1.1987'den 31.12.1987 tarihine kadar yüzde yüz, 
1.1.1988'den 31.12.1988 tarihine kadar yüzde iki-

yüz, 
Fazlası ile ödeyenlerin geçmiş yıllardan doğan 

ruhsatname ücretlerine dair borçları ile ruhsatsız ve 
bandrolsüz cihaz kullananllann borç ve cezaları bü
tün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.» 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 1 inci madde 
üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 

Soru sormak isteyen arkadaşlarımı tespit ediyo
rum : Sayın Şengün, Sayın Üner, Sayın Brel. 

Başka soru sormak isteyen? Yok. Soru soracak 
arkadaşlarımızla ilgili kayıt işlemi bitmiştir. 

Sayın Şengün, buyurun efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, ge
tirilen tasarı, ruhsatsız ve bandrolsüz olan cihazlar 
için bugünden başlayarak 1988 yılı sonuna kadar, bun
ların vergilerinin, bandrol ve ruhsat ücretlerinin öde
nebilmesi için bir nevi imkân getirmektedir, ancak, 
şimdi görüşmekte olduğumuz 1 inci maddede 1986 
yılı için ödenecek miktar, kanunun geçici orijinal 1 
inci maddesindeki miktarın yüzde 50'si; 1987 yılı için 
yüzde 100'ü; 1988 yılı için de yüzde 200'ü olarak or
taya konmuştur. Şimdi, bunun kriterini merak ediyo
rum. Daha birkaç gün önce hükümetin en yetkili ağ
zından, «Bu yıl enflasyon hızının rahatlıkla yüzde 25'e 
indirilebileceği» ifade edilmiştir. 

Şu halde, vatandaşa böyle bir imkân getirirken, 
bu sene sanki enflasyon yüzde 50'lerde gerçekleşecek-
miş gibi, yüzde 50'lik bir cezaî zammı, önümüzdeki 
1987 yılında -yine enflasyon büyük bir ihtimalle belki 
yüzde 20'ye, 15'e indirileceği şeklinde beyanda bulu
nacaklarını, adım gibi şimdiden bilmeme rağmen-
yüzde 100'lük ve 1988 yılında da çok fahiş olan yüzde 
200'lük bir zammı hükümet niçin öngörmüştür? Bu
nun kriteri nedir? Sayın bakandan cevaplamasını is
tirham ediyorum. 

Bu arada, daha önce yürürlükte olan ve «Bandrol
süz, ruhsatsız cihazların kıymetlerinin yüzde 50'si nis
petinde ceza alınacaktır» hükmüne de uygulamada 
hiç yeri olmadığı için katılamıyorum; çünkü Eylül 
1985'ten günümüze kadar bu uygulama hükümet ta
rafından kesinlikle ihtiyar edilmemiştir. Yani sayın 
bakanın vereceği cevapta, daha önceki ceza yüksekti, 
şimdi indiriyoruz şeklindeki muhtemel bir mütalaaya 
da katılamayacağımı ifade etmek isterim. 

(Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Sayın Bakan buyurun. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Sayın Başkanım, gecikme cezalarının oranı ile 
enflasyon oranı arasında böyle orijinal bir ilişki dü
şüncesi, doğrusu hükümetin tasarısında hiç dikkate 
alınmamıştır. Hükümet, bu oranları kendi takdir yetki
sini kullanarak belirlemiştir; ama nihaî takdir yüce 
Meclisindir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın bakan, «Bir kesinlik yoktur, takdir yüce 

Meclisindir» diyor. 
Sayın Üner buyurun efendim. 
MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sayın Başkanım, 

televizyonda tüketiciye yönelik yiyecek ve giyecek rek
lamları had safhada yapılmaktadır, öyle reklamlar ya
pılıyor ki, bunu seyreden küçük çocuklar, ertesi gün 
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bunları ailesinden istiyor; olan var, olmayan var. Bu 
tür reklamların hâlâ devamına müsade edecekler mi 
acaba? Birinci sorum bu. (ANAP sıralarından «Mad
de ile ne ilgisi var?» sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade edin sorusunu sorsun. 
MEHMET ÜNER (Kayseri) — ikinci sorum: 

Gümrüklerden geçerken ödenen bandrol ücretlerine 
karşılık, aradan uzun süre geçmesine rağmen, ilgiliye 
bandrol verilmemektedir ve ilgili zor durumda kal
maktadır. Bunu çabuklaştırmak için herhangi bir ted
bir düşünüyorlar mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üner. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Sayın Başkanım, her iki sorunun da görüşmek
te olduğumuz madde ile ilgisi, tarafımızdan anlaşı
lamamıştır, ancak ikinci soruyla ilgili olarak başlangıç
ta var olan böyle bir şikâyetin şu anda var olmadığını, 
en azından bize böyle bir şikâyetin intikal etmemiş ol
duğunu söylemek istiyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Erel, buyurun. Sorunuz açık ve kısa olsun 

efendim. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, şu anda 

TRT'de, yani başlığında «Türkiye» olans Radyo - Te
levizyon Kurumunda; 12 Eylül öncesinde görevli bazı 
siyasîlere yasaklamalar vardır. Bunu, mevcut yasalar 
muvacehesinde anlayışla karşılıyoruz; ancak, Türk 
Milletinin şu anda içerisinde bulunduğu ekonomik 
konumu ve - arkadaşımızın da izah ettiği gibi - yaşam 
imkânlarıyla asla bağdaşamayacak şekilde ve milletin 
çoğunluğu ile alay eder nitelikte tüketim malları rek
lamları yapılmaktadır. Bunlar, Türk Milletinin, yani 
millî gelir dağılımından çok küçük pay alan Türk Mil
letinin yaşantısıyla bağdaşmamaktadır. Bu konuda bir 
değişiklik düşünüyorlar mı? (ANAP sıralarından 
«Madde ile alakası yok» sesleri) 

BAŞKAN — Saym Erel, siz, kanun tasarısının bi
rinci maddesiyle ilgili soru soracaksınız; kanun tasarı
sının birinci maddesi, zaman içerisinde ücret nispet
lerinin değişmesine matuftur. Sorduğunuz soru, demin 
sayın bakanın da izah ettiği gibi madde ile alakalı 
olsun... 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, henüz bu 
kanun tasarısı yasalaşmadığına göre... 

BAŞKAN — Sayın Erel, çok rica ederim dinleyi
niz. Lütfen sorunuzu madde ile alakalı sorun, çok ri
ca ederim. 

— 384 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, gecik
miş olabilirim; ama TRT müessesesiyle ilgili bir so
rudur, .milletvekili olarak, sorumun değerlendirilmesini 
talep ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, kanun tasarısının birinci 
maddesi hakkında konuşuyoruz, tasarının tümü hak
kında bir milletvekili konuştu, bu hak da kullanılmış 
oldu. 

Çok rica ederim Sayın Erel, madde ile alakalı baş
ka sorunuz varsa, lütfen sorunuz. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, madde 
ile alakalı sorum budur efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Bu sorunun da madde ile herhangi bir ilgisi 
olmamakla beraber, zannediyorum ki, sayın millet
vekilinin görüşlerini dile getirme arzusundan kaynak
lanmaktadır ve sorusu TRT yetkililerince kaale alına
caktır Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun 1.10.1985 tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının tümü kabul 
edilmiştir; hayırlı olmasını dilerim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

2. — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında 188 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bu Kararnamede Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 232 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/120, 1/525) (S. Sayısı : 
420) (1) 

(1) 420 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 



T. B. M. M. B ; 90 9 . 4 , 1986 O : 2 

BAŞKAN — Gündemimizin, «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» bö
lümünün, birinci sırasındaki, 420 sıra sayılı Hazine ve 
Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da 188 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu 
Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 232 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanun Tasarısının görüşülmesine baş
lıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almıştır. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oyla
rınıza sunuyorum: Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen arkadaşları
mın isimlerini okuyorum: Grupları adına; Milliyetçi 
Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın Fehmi Me
mişoğlu, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın İlhan 
Aşkın, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına 
Sayın Tülay öney. 

Şahsı adına; Sayın Nuri Üzel. 
Arkadaşlarıma sıra ile söz vereceğim. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Memişoğlu, buyurun efendim. (MDP sıralarından al
kışlar) 

Sayın Memişoğlu, süreniz 20 dakika efendim. 

MDP GRUBU ADINA FEHMt MEMİŞOĞLU 
(Rize) — Sayın Başkan yüce Meclisin değerli üyeleri; 
420 sıra sayılı, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teş
kilat ve Görevleri Hakkındaki kanun tasarısı üzerinde 
MDP Grubu adına konuşmak üzere huzurlarınızdayım 
ve hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 420 sıra sayılı 
Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkındaki kanun tasarısıyla ilgili bilgi arz eder
ken, daha çok, kritik noktalara temas etmek suretiyle 
özet bilgiler sunmaya çalışacağım. 

Mevcut ve muhtemel karışıklıkları, dublikasyon-
ları ve görev kargaşasım önleyecek, koordinasyonu 
sağlayacak bir düzenlemeye elbetteki ihtiyaç vardır; 
ancak, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının teşkilat 
ve görevlerini tanzim eden ve Anayasanın 91 inci 
maddesi uyarınca yüce Meclisin huzuruna gelen 
bu tasarıyla, ihtiyacın karşılanacağını ve istenilen bo
yutlarda netice alınabileceğini tahmin etmek bize gö
re zordur. Zira, muhtemelen sayıları daha da artacak 
olan 8 genel müdürlüğü, iç ve dış malî ilişkileri bün
yesinde toplayan ve 2 108 kadroyu ihtiva eden; 7 

trilyonluk bütçenin 1,5 trilyonluk kısmını kullanan ve
ya kullanacak olan böylesine büyük bir organizasyo
nu bir tek müsteşarlığa bağlamak, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığım âdeta bu müsteşarlığın aracı haline getir
mek demektir. Böyle bir uygulama, hiyerarşik sisteme 
de uymayan ve siyası sorumluluğu olmayan bu müs
teşarlığı; siyasî sorumluluğu olan bir bakanlığın üze
rinde mütalaa etmek anlamına gelmektedir. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Bunun ne 
alakası var şimdi? 

FEHMİ MEMİŞOĞLU (Devamla) — Evet, bizim 
görüşümüz öyledir sayın bakan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
FEHMİ MEMİŞOĞLU (Devamla) — Bize göre 

böyle bir uygulama anayasa hukukuna da pek uygun 
düşmediği cihetle, hükümet, bu hayatı organizasyonu, 
fiiliyatta bakanlığın üzerinde bir müsteşarlık yerine, 
bir bakanlık haline getirmek suretiyle siyasî tercihini 
yapmalı ve de değerli bir müsteşarı dışarıdan da olsa 
bakan olarak atamalıydı. Bu itibarla, tasarıya, esastan 
karşı olduğumuzu belirtmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, ilgisi dolayısıyla, ihracat ve 
ithalat konusunda da ufak bir bilgi vermek istiyorum. 
Bilindiği üzere ihracatımız 8 milyar dolar civarına 
ulaşmış bulunmaktadır. Pek tabiî olarak, ihracat ar
tışından biz de fevkalade memnuniyet duymakta ve 
ihracatın daha da süratli bir tempoyla artmasını te
menni etmekteyiz, ancak üretimi artırıp, ihtiyaç faz
lasını ihraç etmek yerine, tüketimi kısarak, daha doğ
rusu halkın zarurî ihtiyacım, diğer bir deyişle lok
masını başkasına satmak suretiyle yapılan ihracat ter
cih edilmemelidir. 

Yine sırası gelmişken, aktüel konu olarak önemini 
koruyan, herkesin bildiği hayalî ihracat meselesine de 
değinmek istiyorum: Malumları olduğu üzere, bir 
müddet önce hayalî ihracat yapmak suretiyle haksız 
bir şekilde milyarları kazanmayı hedefleyen kişi ve 
kuruluşlar liste halinde yayınlanmış ve gereği yapıl
mak üzere adlî makamlara intikal ettiği, Sayın Baş
bakan Yardımcısı tarafından ifade edilmiş bulunmak
tadır; ancak, bugüne kadar nasıl bir netice alındığı 
bir türlü anlaşılamamıştır. 

Sayın milletvekilleri, milletimizin, suiistimaller ve 
rüşvet konularında çok duyarlı olduğu hepinizin ma
lumlarıdır. Rüşvet, suiisltimal dedikoduları şüphesiz 
her dönemde olmuştur ve temenni etmediğimiz halde, 
bundan sonra da olacaktır; ancak ne var ki, bu işlere 
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teşebbüs edenler daima bir devlet korkusu taşımakta
dır. Bu korku giderek kalkıyor ve suiistimaller olağan 
hale geliyorsa, devlet ve millet olarak çok ciddî sosyal, 
ekonomik ve karşılıklı güven bunalımlarına sürükle
niyoruz demektir. 

Bu konuda, hükümetin bir an önce ve hassasiyetle 
kanunî boşlukları kapatmasını ve bu tür konularm 
muhataplarını sadece yavaş işleyen ve prosedür itiba
riyle kolayca netice alınamayan adlî makamlara in
tikal ettirmenin yanında, idarî tedbirlere de hassasiyet
le ve zamanında başvurması gerekmektedir; ancak 
bu suretle fiiller asgariye indirüecek, dolayısıyla tica
ret erbabı daha da ticarî itibar kazanacaktır. 

Bir başka önemli konuya geçmek istiyorum : Ser
best piyasa ekonomisi içinde mal üreten kurum ve 
kuruluşların talebi karşılayacak, piyasaya, mal arzı 
yerine, üretimi kısmak veya stok yapmak suretiyle 
sunî darlık yaratarak fiyat spekülasyonu yapanlara 
veya özel sektör tekelleşmesine mani olmak için ithal 
müsaadesi ve kredi vermek bir tedbir ise de, liberal 
ekonomi esprisi içinde dahi, ithal müsaadesini, o malı 
tekellerinde tutanlara vermek suretiyle fiyatların yük
selmesini önlemek mümkün değildir. Üstelik, gerek
siz döviz israfına da sebep olunmaktadır. Nitekim, 
bunun birçok örnekleri de görülmüştür; bu hususu da 
hükümetin dikkatlerine sunmak istiyorum. 

Diğer bir aktüel konuya daha değinmek istiyo
rum : Herkesin bildiği gibi, devletlerin ekonomik dü
zenleri ve hayatı büyük ölçüde etkileyen petrol fiyat
ları, bir süredir, sürekli ve süratli bir şekilde düşmek
tedir. Vakıa, bu düşüşün henüz istikrar kazandığı söy
lenemez; ancak anlaşılamayan odur ki, petrol fiyat
ları artarken anında zam yapılarak, direkt olarak ge
niş halk kütlelerine bu artışlar yansıtılırken, petrol fi
yatları süratle 28 - 29 dolardan, 1 0 - 1 2 dolara düş
tüğü halde - enflasyon farkını da düştükten sonra -
akaryakıt fiyatları düşürülmez ve fakir fukaraya ra
hat bir nefes niçin aldırılmaz diye merak etmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Memişoğlu, bir dakikanızı ri
ca edeyim. 

Sayın milletvekilleri, lütfen küme küme sohbet 
etmeyelim, dinleyelim hatibi. Sizin sesiniz, hatibin se
sinden daha çok geliyor efendim. 

Buyurun efendim, devam edin. 
FEHMİ MEMİŞOĞLU (Devamla) — Sayın Ba

kan veya hükümet, petrol fiyatlarının düşüşünün dev
lete faydası vardır diyebilirler; elbette vardır, bunun 
aksini söylemek de mümkün değildir; ancak hükü
met programında bulunan «önce millet, sonra devlet» 

I felsefesini bu vesileyle hatırlatmak istiyoruz ve daha 
önce yapılmış fazla zamların kaldırılmasını da hükü
metten bekliyoruz. 

Değerli arkadaşlar, sözlerimi burada bitirmek is
tiyorum. Bu kanun tasarısının yüce Meclisten çıka
cağı şekliyle milletimize ve Devletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyor, yüce Meclisi en derin saygı
larımla tekrar selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Memişoğlu. 
Anavatan Partisi Grubu adına konuşmak üzere, 

buyurun Sayın Aşkın. 
Sayın Aşkın, süreniz 20 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA İLHAN AŞKIN (Bur
sa) — Sayın Başkan, yüce Meclisimizin muhterem 
milletvekileri; Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının, ya
ni Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 13.12.1983 tarih ve 188 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Hazine ve Dışticaret Müs
teşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 188 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapıl
ması Hakkında 8.6.1984 tarih ve 232 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 
Dair Kanun Tasarısının Genel Kurulumuzda görü
şülmesine başlanıldığı şu sırada, Anavatan Partisi 
Grubu adına yüce Meclisimizi saygıyla selamlayarak 
sözlerime başlamak istiyorum. 

Kanunun amacı, 1 inci maddede de belirtildiği gi
bi, ekonomi ve dışticaret politikalarının tespitine yar
dımcı olmak, bu politikalar çerçevesinde faaliyetlerin 
düzenlenmesi, uygulanması ve uygulamaların izlene
rek gerçekleştirilmesine yöneliktir. 

1982 Anayasamızın 91 inci maddesi ve 2680 sa
yılı Kanunun, Bakanlar Kuruluna verdiği yetki gere
ğince, 13.12.1983 tarih ve 188 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile, eskiden Maliye Bakanlığı bünye
sinde bulunan Hazine Genel Müdürlüğü ve Millet
lerarası İktisadî İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği 

*ile Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Dışticaret 
Genel Müdürlüğünün birleştirilmesiyle Hazine ve Dış
ticaret Müsteşarlığı kurulmuştur. 

Kuruluşun gerçekleştirilmesi, tamamen siyasî ter
cih meselesidir. Hukukî yapısı sağlamdır. Siyasî so
rumluluk bakımından, Başbakan Yardımcılığına bağlı 
bir kuruluşumuzdur. Bugüne kadar yaptığı çalışma
ları yakından izlediğimizde, fevkalade başarılı çalış
maların içinde olduğunu, rahatlıkla görebiliriz. Tür
kiye'nin dış ticaretinin geliştirilmesinde çok önemli 
görevleri bulunan Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı, 

• 
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özellikle ihracatımızın geliştirilmesinde ve ödemeler 
dengesinin olumlu hale getirilmesinde çok önemli rol
ler oynamıştır ve oynamaya da devam edecektir. 

Sayın milletvekilleri, bugüne kadar alınan uygula
ma sonuçlarından, Hazinenin, Maliyeden ayrılması
nın mahzurlar doğurduğu, bir bakanlığa ait olması 
gereken görev ve sorumlulukların, siyasî sorumluluğu 
olmayan bir müsteşarlığa devrinin Anayasa hukuku 
bakımından mümkün olamayacağı iddialarına ise, biz 
iştirak etmiyoruz. Zira, kanun tasarısının 3 üncü mad
desinde, «Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Başba
kanlığa bağlı olup, Başbakan, bu müsteşarlığın yö
netimi ile ilgili yetkilerini, Devlet Bakam ve Başba
kan Yardımcısı veya devlet bakanı vasıtasıyla kulla
nabilir* şeklinde açık hüküm vardır. 

Bugünkü hukukî şekliyle de Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığımız, Devlet Bakam ve Başbakan Yar
dımcısı Sayın Kaya Erdem'in siyasî sorumluluğuna 
bağlı bir kuruluş hüviyetindedir, uygulamalar da bu
na göre olmaktadır. Sayın Erdem, bu konuyu Plan 
ve Bütçe Komisyonundaki açıklamaları sırasında da 
net bir şekilde ortaya koymuştur ve ezcümle, «Hazi
ne, Planlama ve Dışticaret Müsteşarlığı ile Merkez 
Bankası arasında koordinasyonun sağlandığı dönem
lerde başarılı sonuçlar alınmıştır; aynen 1970 ve 1971 
yıllarında olduğu gibi» demiştir. Sayın Erdem yine o 
konuşmasında, «Hükümetin ekonomik birimlerinin, 
bir bakanın koordinatörlüğüne verileceği, seçim be
yannamemizde de açık açık yer almıştır, îktidar oldu
ğumuz zamanda da bunu getirdik, bu uygulamayı baş
lattık, siyasî bir tercihi gerçekleştirmiş olduk» şeklin
de ifadede bulunmuşlardır. 

Bakana ait bir yetkinin, müsteşara verilmesi diye 
bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Demek ki, bu 
suretle Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe 
Komisyonunda, siyasî sorumluluğun kimde olduğu 
çok açık ve net bir şekilde, en yetkili ağızdan da ifa
de edilmiş ve sorumluluğun direkt Başbakan Yardım
cılığında olduğu belirtilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi iktidar ol
duktan sonra, devlet organlarında büyük bir reorga-
nizasyona gitmek suretiyle, bazı süratli çalışmaların 
içinde de bulunmuştur. 

Bugünkü ekonomik politika bazı tutarsızlıkların 
olduğu iddialarına cevap vermek ve hafızalarınızı ta
zelemek için seçim beyannamemizden birkaç cümleyi 
müsaadenizle okumak istiyorum. Nereden nereye gel
diğimizi; nelerin söylendiği ve nelerin yapıldığım şöy
le biraz düşünelim. 
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Seçim beyannamemizden bazı cümleler okumak 
istiyorum: 

«Ekonominin, tabiî kanunları içinde gelişmesini 
sağlamak üzere ülke menfaatları doğrultusunda mü
dahale ve tahditlerin asgariye indirilerek, rekabet şart
larının hâkim kılındığı serbest pazar ekonomisinin uy
gulanması, ekonomik sistem tercihimizdir. 

Büyük halk kitlelerine yeterli, kaliteli ucuz mal ve 
hizmet sunulmasının en iyi şekilde bu sistem içerisinde 
mümkün olabileceğine inanıyoruz ve bu'genel hedef
lere erişebilmek için de tasarrufların teşviki, tasar
rufların ve kaynakların verimli ve süratli bir şekilde 
kullanılmasıyla, yatırım ve üretim artışının, istihdam 
imkânlarının geliştirilmesine öncelik verilecektir. 

Dış ödemeler dengesinin istikrarlı ve sürekli çözü
me kavuşturulması, 

ihracatın artırılarak, millî gelir içindeki payının 
yükseltilmesi, 

Dış müteahhitlik, taşımacılık, turizm gibi döviz 
kazandırıcı hizmetlerin teşviki, 

Enflasyonun çok düşük seviyelerde tutulması, 
Fiyat istikrarının sağlanması, 
İktisadî, malî, para - kredi politikalarında bütünlü

ğün sağlanarak, uygulamanın ahenk içinde yürütül
mesi, 

Karşılıklı menfaat dengesini esas alan bir anlayış 
içerisinde dış kaynaklardan faydalanılması ve yaban
cı sermaye yatıranlarının teşvik edilmesi, 

Kararların ve hizmetlerin genellikle aynı birim ve
ya bakanlık içerisinde sonuçlandırılmasını hedef alan 
idarî reorganizasyon yetki ve sorumluluğunun etkin 
biçimde kullanılması, işlerin süratle görülmesi.» 

O günden bugüne bu uygulamaların içerisinde ol
duğumuzu, hükümetimizin büyük bir çalışma içinde 
olduğunu, herhalde hepimiz bu hakkı teslim ederek 
ifade edebiliriz. 

Sayın milletvekilleri, ikibuçuk yıllık Anavatan Par
tisi iktidarı ve onun hükümeti, çok önceden belirle
diği ekonomik politikasında hiç de küçümsenmeye
cek cesur kararlar almış ve uygulamıştır. Birçok başa
rılı işlerin yapıldığı, ülkemizde birçok zorluklara rağ
men, dünyanın da dikkati çekilir hale gelmiştir. 

Çok önemli stratejik bir mevkide olan Türkiye'miz
de, öncelikle huzur ve güvenin sağlıklı bir biçimde 
sürdürülmesi, istikrar içinde ekonomik büyümenin 
gerçekleştirilmesi, çok büyük bir aşamadır. 

Dış itibarımız süratle yükselmiş ve Türkiye, bir 
zamanlar borç ararken, borç ödemelerinin ertelemesi 
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için çaba gösterirken, 1 milyar dolara tekabül eden se
viyelerde kredi verebilir hale gelmiştir. 

Yine, şöyle bir eskiyi düşündüğümüz takdirde, 
1977 yılında kendini iyice hissettirmeye başlayan ve 
1979 yılında had safhaya gelen ekonomik kriz, ülke
mizde enflasyonu, karaborsayı ve yoklukları ortaya 
çıkarmış, bunun sonucu dış ödemeler dengesi çıkma
za girmiş, Merkez Bankası transferleri durmuş ve 
önemli ihtiyaç maddeleri bulunamaz hale gelmiştir. 
Hatta, Lük'semburg gibi küçük bir ülkeden dahi, 1 
milyon dolarlık krediye muhtaç hale gelmiştik. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Bırakın o sakızı 
artık. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bunların üzerin
de dura dura konuşacağız efendim. Bugün, nereden 
nereye geldiğimizi çok iyi bilmemiz lazım. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — 1983 sonunda öy
le miydi? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
Devam edin Sayın Aşkın. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — 1979 yılında 2,2 
milyar dolar olan ihracatımız, bugün 8 milyar dolara 
yaklaşmıştır. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) 1979'a inme. 
SALİM EREL (Konya) — O halde, eski siyasî

leri niçin konuşturmuyorsunuz? 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Erel; ha

tibi dinleyelim lütfen. 
SALİM EREL (Konya) — Dinlenecek konuşma 

yapsın, Sayın Başkan. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — ihracatımız da, 

1985 yılında yüzde 11,6'lık bir artış gerçekleşmiştir. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — 1986 yılında yüz

de 3; onu söyle. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — 1986 yılının ilk iki 

ayında da, her ne kadar ihracat duruyor dense de, 
yüzde 5 civarında artış yine devam etmektedir. Sayın 
muhalefet mensupları gücenmesinler, ama «Gerçekler 
böylesine ortada iken, ekonominin gidişini kara göz
lüklerle değerlendirmek, sadece muhalefete mahsus 
laf üretme sanatıdır» diye yorum yapmak istiyorum. 

«Yatırımlar durmuş, lüks ithalat artıyor, iç ve dış 
borçlarımız artıyor, dış ödemede tehlike var, fakir-
leşiyoruz, - kişi başına düşen millî geliri özellikle do
lar olarak belirterek - kişi başına düşen millî gelirde 
azalma vardır» diye ifade ediyorlar. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Doğru, doğ
ru. 
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ÖMER KUŞHAN (Kars) — Anadolu'ya gelme, 
vallahi seni taşa tutarlar. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Sanki Türkiye'de 
herkes dolarla geçiniyormuş, dolar cinsinden aylık 
alıyormuş, dolar kazanıyormuş, dolarla yaşıyormuş 
gibi, bir ham hayal ve düşünce ile bu noktaya gelin
mektedir. 

SALİM EREL (Konya).—' Sayın Aşkın, artist gibi 
konuşuyorsunuz. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Sayın Erel, sizden 
öğreniyoruz efendim. 

BAvŞKAN — Lütfen devam edin Sayın Aşkın. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Her zaman, her 
vesile ile de ifade ettiğimiz gibi, ekonominin sağlığı 
için, enflasyonun aşağıya çekilmesi ilk hedefimizdir. 
Hemen her konuşmamda bu konuya temas ettiğimi 
açıkyüreklilikle ifade ediyorum. İki yıldan bu yana 
enflasyonun kontrol altına alındığını ve yavaş yavaş 
aşağıya çekildiğini gördüğümüzü, rakamlar vererek 
söyledik; bugün de söylüyoruz ve Sayın Başbakan 
Yardımcımızın da ifade ettiği gibi, bu yılın ilk üç ay
lık rakamlarına baktığımızda, enflasyon artık yüzde 
30'lar civarına gelmiş ve hatta 29'lara kadar inmiş
tir. 

Bu konuda her şeyi söylediniz. Zannediyorum bu 
mesele yavaş yavaş unutulacak ve enflasyon rakam
larını, oranlarını gördükçe, sayın muhalefet bunu tek
rar etmekten kendini alıkoymaya başlayacaktır,* çün
kü gerçekler karşısında susmak, en tabiî görevleri 
olacaktır. 

SALİM EREL (Konya) — Siz dağılmamaya ba
kın. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Şimdi biraz da 
- gücenmesinler ama sosyal demokratlara bir şeyler 
söylemek istiyorum. Sadece kitlelere mesaj gönder
mekle, selam göndermekle işler hallolmuyor. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Bizim dünyamız 
geniş. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Soğandan 
ne haber, soğandan? 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Sosyal demokrat
ların istikrarlı politika tespitleri, dünyada olduğu gibi, 
maalesef .Türkiye'mizde de ortaya konmamıştır. 

SALİM EREL (Konya) — Kendini teselli et 
onunla. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Gidelim bakalım 
Yunanistan'da, Fransa'da durum nedir? Orada da 
sosyalist hükümetler işbaşında idi, sosyaldemokratlar 
işbaşında idi. 
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T. B. M. M. B : 90 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sen Türkiye'ye bak. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Yunanistan'da da 

şimdi kemerleri sıkmaya başladılar. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yakındır, iktidara 

geldiğimizde göreceksiniz. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Fransa'da da aynı 

şeyi yaptılar, ama seçimlerde ne oldu? Muhafazakâr
lar işbaşına geldi. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yakındır yakın, ik
tidara geldiğimizde göreceksiniz, şimdi karanlık kö
yün delikanlısı gibi bağırıyorsun; sen de görmeye 
başladın gerçekleri; bravo. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Diğer taraftan, bu
gün Türkiye'mizde milliyetçi muhafazakâr sağ görüş 
sahibi olduğunu ifade eden Anavatan Partisi iktidar
dadır. Hoşgörülü, birleştirici düşünceleriyle iktidar ol
muş bir partiyiz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) -
İlk defa «sağcı» diyorlar, ilk defa. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Politikacı - yazar 
değerli bir kişinin dediği gibi, dünkü sağ iktidarların 
ürünlerini, bu iktidar pazarlıyor. Ülke hem sanayide, 
hem de ticarette tecrübe birikimine ulaşıyor. 

İhtiraslarımızı aklımızın gerisine alarak değerlen
dirirsek, sağdaki siyasî kadrolar değerlendirmeyi bi
lirse, ekonomide büyük bir tecrübe birikimi mirası 
vardır. Yalmz kusurları görmekle, meziyetleri inkâr 
etmekle bir yere varılmaz. Sağın ekonomi siyaseti, de
vamlı, yorulmaz bir biçimde insanımızın mutluluğunu 
aramak olmalıdır. Bu gerçeğin ışığında, rakamsız, 
istatistiksiz tenkitlerle ekonominin gidişini simsiyah 
gözlüklerle değerlendirmek muhalefetteki sağa bir 
şey kazandırmaz. 

Hem Meclis içindeki, hem de Meclis dışındaki sağ 
düşünceye sahip muhalefetteki dostlarımıza da aynı 
cümlelerle bir kere daha ifadede bulunuyoruz. Tür
kiye, Anavatan Partisi iktidarı döneminde yeniden 
büyümeye başlamıştır. Kim ne derse desin, gerçek 
büyüme iki yılda tekrar ortaya çıkmaya başlamış, 
enflasyon tamamen kontrol altına alınmış ve çok açık 
bir şekilde düşme eğilimi içine girmiş, vergi gelirleri
miz ilk defa enflasyon artışının çok üzerinde seyir 
izleyerek yüzde 60'lar mertebesine ulaşmıştır. Bu du
rumda petrol ve dolar fiyatlarındaki düşüşle beslene-
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cek olan ekonomimizin, büyümesini daha da çabuk
laştıracak, hatta dar ve sabit gelirlilerimize de yansı
ması daha çabuk oluşacaktır. 

Kamu yatırımlarına daha çok hız verilecek, ma
hallî idarelere biraz daha fazla kaynak yaratılabilecek 
ve en önemlisi, bütün bunların sonucunda kredi faiz
lerinde dahi biraz aşağıya çekilme eğilimi başladığın
da, özel sektöre de, rahatlıkla destek sağlanabilecektir. 

Diğer taraftan, 1985 yılının yağışsız geçmesi nede
niyle çiftçi gelirlerinde meydana gelen sınırlı azalış, 
bu yıl artışa dönüşecektir. Büyük ihtimalle ve inşal
lah çiftçimizin de bu yıl yüzü fazlasıyla gülecektir; 
zira, hükümetimizin uyguladığı gübre ve tohumluk 
politikası fevkalade müspet gelişmelere imkân verecek 
düzeydedir. 

İşte böylesine bir ekonomik politikanın uygulan
ması ve izlenmesinde önemli görevler üstlenmiş bu
lunan Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığımızın Teşki
lat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısının ka
bulünden sonraki çalışmalarının da memleketimize 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Sözlerimi, Başbakanımız Sayın Turgut özal'm, 
19 Aralık 1983 günü, Türkiye Büyük Millet Meclisin
de okuduğu hükümet programındaki iki cümlesiyle 
tamamlamak istiyorum : «Türkiye'yi yepyeni, kavga
sız, ileri ve modern bir ülke haline getirmeye azmet
tik. Bu millet çok daha iyi günlere, daha iyi hizmetlere 
ve mesut bir geleceğe layıktır.» 

Yüce heyetinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın ilhan Aşkın, teşekkür ederim 
efendim. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin bitmesine 
5 dakika gibi bir müddet kalmıştır. Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına arkadaşımızın konuşma sı
rası var ve asgarî 20 dakika süreceği için zamanımız 
kifayet etmeyecektir. 

O itibarla, (10/14) esas numaralı Meclis Araştır
ması önergesi üzerindeki öngörüşmeyi yapmak ve 
gündemde bulunan diğer konuları sırasıyla görüşmek 
için, 10 Nisan 1986 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.55 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Meclis Araştırması önergesi (10/14) 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 
3> 

SEÇtM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
e 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın. 

orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

2. — Adana Miltetvdkili Cüneyt Ganver'in, İs
tanbul - Sarıyer Karayolundaki bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

3. — Eskişehir Milletvekilli Mehmet Nuri Üzer 
in, Başbakanlıkta görevli bür müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/544) (1) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü som 
önergesi (6/622) (1) 

5. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay İli çiftçilerinin Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/623) (1) 

6. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ankara, 
İstanbul, tzm'ir ve Borsa illerinde yapılacağı belirti
len toplu taşıma sistemlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/560) 

(?) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
somya çevrilmiştir. 

7. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya, 
Ereğli Şeker Fabrikası yapım çalışmalarına ilişkin 
Sânayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/561) 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

9. — Edirne M'illetvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sanayi Kredisi Fonu'nun 1984-1985 yılları gelir 
ve giderlerine iliişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/641) (1) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Organize Sanayi Bölgeleri Fonu'nun 1984-1985 
yılları gelir ve güderlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/642) (1) 

11. — Edirne MdUetvekİli Türkân Turgut Arıkan' 
m, Küçük Sanat Kooperatiflerini Geliştirme Fonu' 
nun 1984-1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sa
nayi ye Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/643) (1) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Küçük Sanayiin Geliştirilmesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) (1) 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Küçük Sanat Siteleri Tesis ve İşletme Kredisi 
Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/645) (1) 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Halk Girişimlerini Destekleme Fonu'nun 1984 -
1985 yıllan gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/646) (1) 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sigorta Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan gelir ve gider
lerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/647) (1) 

.16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Garanti Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/648) (1) 



17. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 
Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

18. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, MC Donald's Firmasınca üretilen hambur-
gerlerin yurdumuzda satılması için teşebbüste bulu
nulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/650) (1) 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
in, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/651) (1) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Geliştirme ve Destekleme Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/652) 
(D 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/653) (1) 

22.— Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) (1) 

23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Devlet Lojmanları Yapım Fonu'nun 1984 - 1985 
yıllan gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/653) (1) 

24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Deprem Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanındaı, söz
lü soru önergesi (6/659) (1) 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) (1) 

26. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi. (6/670) (1) 

27. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'. 
in, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonu'nun 1984 -1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/697) (1) 
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28. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) (1) 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/672) 
(D 

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Dsvlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1) 

31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1) 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) (1) 

33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) (1) 

34. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kanın, Serbest 'Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu' 
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından «sözlü soru öner
gesi (6/677)(1) 

35. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) (1) 

36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve 'kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) (1) 

37. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

3'8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

39. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelMi yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 



40. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

41. — Ağrı »Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, Di
yarbakır Cezaevinde meydana gelen ölüm olaylarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/597) 

42. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

43. — istanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Sü-
merbank Defterdar Fabrikasındaki işçilere ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) (1) 

44. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Çimento Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/684) (1) 

45. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Bitkisel Yağlar Fiyat İstikrar Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) (1) 

46. — İçel 'Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.I.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) 

47. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) (1) 

48. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

49. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

50. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

51. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 1980 - 1985 yularında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 
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52. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

53. — Tekirdağ Milletvekili Sâlİh Alcan'ın, Ay
valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının 
Yunan gemileri tarafıridan yapütlığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

54. — Adana Milletvekili Metin Üstünefin, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı bîber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

55. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişilerce parsel
lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

56. — Edirne 'Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakam ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

57. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

58. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat SÖk-
menoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakan
lık sözcüsünce verildiği iddia edilen beyanata iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

59. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'm, Aşağı 
Yeşilırma'k Ovası sulama projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/613) 

60. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

61. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacııgil'in, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

62. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 



63. — Erzurum Milletvekili Hilmi NalbariCğolu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) 

64. _ Denizli Milletvekili Halil İbrahim. Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

*%5. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

66. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, istan
bul İlindeki vatandaşların su ve su parası sorunla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

67. — Tokat Milletvekili Enver özean'm, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUÖSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

68. — Uşak Milletvekili Yûsuf Demir'in, Uşak İli 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

'69. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'm, TRT Haiber Dairesinde görevli bir spikerin 
Diyarbakır Radyosuna tayin edilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

70. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

71. — Kütahya Milletvekili Abdurrahıman Necati 
Kara'a'nm, Bingöl - Karlıova - Erzurum karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

'72. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Bingöl İlindeki elektrifikasyon çalışmala
rına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
Sözlü soru önergesi (6/637) 

73. — Uşak 'Milletvekili Yusuf Demir'in, tapula
ma çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından Sözlü 
soru önergesi (6/638) 

74. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
Bingöl lliöde tütün ekiminin yaygınlaştırılmasına iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/663) 

75. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
Bingöl İlindeki Et ve Balık Kombinası ile Çimento 
Fabrikası inşaatına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/664) 

76. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, bölücü olaylara karşı alınacak önlem
lere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/665) 

77. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

78. — Zonguldak 'Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

79. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
Bingöl Hindeki imam ve vaiz kadrolarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

'80. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında 188 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bu Kararnamede Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 232 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/120, 1/525) (S. Sayısı : 
420) (Dağıtma tarihi: 7.4.1986) 

2. — Yedi Kişiye Vatanî Hizmet Tertibinden Ay
lık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/750) (S. Sayısı : 422) 
(Dağıtma tarihi: 3.4.1986) 

3. — 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Ku
rumu Gelirleri Kanununun Geçici İkinci Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/745) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi: 3.4.1986) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 420 

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 188 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Karar
namede Değişiklik Yapılması Hakkında 232 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve 

Bütçe Komisyonları Raporları (1/120, 1/525) 

TC 
Başbakanlık 14 . 12 . 1983 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1/186/08700 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«Hazine ve Dışfifcaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkmdla Kanun Hükmünde Kararname» bu
günkü Resmî Gazete'de yayumtonfinış ve Anayasa'nm 91 ind maddesi uyarınca ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

HAZÎNE .VE DIŞTİCARET MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 
HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GENEL GEREKÇESİ 

İlık defa T838 tadhıli Hattı Hümayun'la Maliye Nezareti adıyla kurulmuş olan Maliye 'Bakanlığı 29.5.1936 
taırüh ve 2996 sayılı Kanunla, yeni 'bir teşkilat yapısına kavuşturulmuştur. 

'Başlangıçta 'Bakanlığın merkez birimi olarak Umum Müdürlük, Müdürlük, Müşavirlik veya «Heyet» 
şeklinde 15 'birim bulunmakta idi/ 

50 yıla yakın 'bir sürede, Hukuk Müşavirliği, Başhukuk Müşavirliği ve Mühakemat Genel 'Müdürlüğü
ne; Millî Emlak, Zat İşleri ve Darphane ve Damga Matbaası Müdürlükleri, Genel 'Müdürlüğe dönüştürül
müş; Teşkilat Umum 'Müdürlüğü ile Varidat Umuım Müdürlüğü 'birleştirilerek Gelirler Genel Müdürlüğü 
adı altında, Nakit İşleri (Hazine) ile Muntazam (Borçlar Umum Müdürlükleri de 'birleştirilerek Hazine Ge
nel Müdürlüğü ve M)MT Genel1 Sekreterliği adı altında toplanmıştır. Bu değişikliklerle Maliye Bakanlığındaki 
Genel Müdürlük «ayısı sekize çıkarılmış bulunmaktadır. 

Bu «ürede Bakanlığın iş hacmi büyümüş, malî ve ekonomik hizmetler genişlemiş, 'bu hizmetlerin ağır
lığı önemli ölçüde artmıştır. 

Devlet Teşkilatının büyüyüp genişlemesine paralel olarak tüm kamu için geçerli olmak üzere hizmetle
rin ifası için alınacak kararlarda görev çatışması, koordinasyonsuzluk, gecikmeler önemli sorun olarak ortaya 
çıkmıştır. 

Görevlerin daha rasyonel yürütülmesi, duplikasyonların önlenmesi, yatay ve dikey koordinasyonun sağ
lanması gayesiyle değişik 'bakanlıklar 'bünyesinde yer alan iç ve dış ekonomik ve malî ilişkilerle flgiii birim
lerin tek bir çatı altında birleştirilmesi zarurî olarak görülmektedir. Bu düzenleme, ekonomik ve malî konu
larla ilgili karar mekanizmasını hızlandıracak, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürü
tülmesine imkân verecekltir. 
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Kalkınma Planı ile tespit edilen ekonomik ve sosyal hedef, politika ve tedbirlerin ülke ihtiyaçlarına uy
gun olaralk belirlenmesi ve uygulamanın bu hedeflere göre yürüitüılmesini sağlamak amacıyla, Maliye Bakan
lığı .'Hazine Genel Müdürlüğü ve MİIİT Genel SeCcreterliği 'bünyesindeki Dış Ekonomik llişkikr Genel Mü
dürlüğü, Kamu Kurumıları ve İştirakleri Genel Müdürlüğü, Kamlbiyo İşleri Genel Müdürlüğü lile Ticaret Ba
kanlığı bünyesindeki 'İhracat, İthalat ve Anlaşmalar Genel müdürlükleri, Dış Ekonomik ilişkiler Başkanlığı, 
İç Ekonomik işler 'Başkanlığı, (Hazine ve Kamu Kurumları Başkanlığı, İhracat Başkanlığı adı altında Başba
kanlığa Ibağlı olaralk Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 'bünyesinde toplanmıştır. 

Ayrıca, Ticaret Bakanlığı'nın Konjonktür ve Yayın Birimi; Konjonktür ve Yayın Dairesi Başkanlığı ola
rak 'bu Müsteşarlık bünyesine alınmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde '1. — 'Bu maddede Kanun Hükmündeki Kararname Tasarısının amaçları baMrlenmiştir. 
Bu Tasarı ile, ekonomi ve dış ticaret politikalarının bir 'bütünlük içinde tespitine yardımcı olmak ve et

kin bir şekilde uygulanmasını sağlamak üzere Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının kurulması amaç edinii-
aniştir. 

Madde 2. — Bu madde ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının görevleri belirlenmiştir. 
-Hazine, para kredi, nakit hareketleri, devletin iç ve dış •borç işlemlerini yapmak, bu konularla ilgili mev

zuatı hazırlamak, ihracat ve ithalatın kailkrnma planları ve •yılık programlarda öngörülen hedefler çerçeve
sinde yürütülmesini sağlamak, ticarî anlaşmalarla ilgili hizmetleri yürütmek, Kamu İktisadî Kuruluşları ile 
İktisadî Devlet Teşekküllerinin genel yatırım ve finansman programını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
ille birlikte hazırlamak, uygulamasını izlemek, bankalar ve sermaye piyasasına ilişkin politikaları hazırlamak, 
uygulamasını izlemek, Müsteşarlığın başlıca görevleridir. 

Madde 3, 4, — Bu madde Müsteşarlığın yönetim şekli ve teşkilatı ile ilgili hususları ihtiva etmektedir. 
Madde 5. — Bu maddede Müsteşarın görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. 
Madde 6. — Müsteşariığın Anahizmet Birimleri bu maddede gösterilmiştir. 

Müsteşarlığın anabirimleri Dış Ekonomik İlişkiler Başkanlığı, İç Ekonomik 'İşler 'Başkanlığı, Hazine ve 
Kamu Kurumları Başkanlığı, İhracat 'Başkanlığı, İthalat Başkanlığı ve Anlaşmalar 'Başkanlığı olarak tasarıda 
yer almıştır. 

Madde 7. — Bu madde ile Dış Ekonomik İlişkiler Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. 
Milletlerarası ekonomik işbirliğine tealluk eden dış kamu borçlanma'larının hazırlık, âkit, kefalet ve ga-

ranlti işlemlerini yürüterek dış kamu borçlanmalarına müncer olacak müzakere ve muhaberatı yapmak, sağla
nan dış kamu borçlarının ve kültür yardımları dışındaki dış yardımların kulanı'lmasına, bu borç ve dış yardım
lara ait mukavele ve anlaşmaların uygulanmasına ilişkin olarak ülke içinde ve dışında yapılan her türlü te
mas, müzakere ve (gerekli işlemleri 1'173 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak yenine getirmek; görev ala
nına giren konularda yabancı devletler ve milletlerarası kurullar ve bunların temsilcilik ve temsilcilMeriyle 
1173 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde malî konularda temas ve müzakerelerde bulunmak ve yabancı ül
ke piyasalarından borç alana ve yabancı piyasa, ülke ve kuruluşlara borç verime esaslarını belirlemek ve uy
gulamak Ibu Başkanlığın başlıca 'görevlerini teşkil etmektedir. 

Madde 8. — Bu madde Banka ve Kamlbiyo Başkanlığının görevlerini düzenlemektedir. 
Başkanlığın başlıca görevıleri; dç ve dış ekonomik ilişkileri izleyip değerlendirmek, mevcut mevzuat çer

çevesinde, mevduat ve tasarrufun teşvik ve tanzimine uzun, orta ve kısa vadeli kredilere, sermaye piyasa
sına, para ve kredi politikalarına ilişkin esasları düzenlemek, uygulamak, 1567 sayılı Kanun ve sair kanun
ların bu konuda verdiği görev ve işlemleri yürütmek, Merkez Bankasının Müsteşarlıkla ilişkilerini düzenle
mek, 6326 sayılı Petrol Kanununda Müsteşarlığın görevleri ile ilgili olarak verilen ve vergi mevzuları dışın
da kalan hükümlerinin uygulanmasını saklamaktır. 

Madde 9. — Kamu Finansmanı Başkanlığının görevleri bu maddede belirtilmiştir. 
Hazine işlemlerini yapmak, hazine mevcutlarından Devlete ait para, kıymetli maden ve değerleri muhafa

za etmek, nemalandırmak, yönetmek ve hazine esham ve tahvilat cüzdanını saklamak gibi hazine ile ilgili 
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görev ve hizmetler ve 'buna bağlı olarak; millî paranın .tedavülünü ve (istikrarını para politikası ile birlikte 
düzenlemek, madenî paranın basılması, Devlet tahvili, Hazine bonosu, borçlanma senedi çıkarılması, Hazine 
garantisi ve kefaleti verilmesi işilemlerini yürütmek, yıllık programlar çerçevesinde; Kamu İktisadî Kuruluşları 
ve İktisadî Devlet Teşekkülleri genel yatırım ve finansman programını Devlet Planlama Teşkilatının görüşünü 
alarak hazırlamak, uygulamasını takip etmek, nakit alımını düzenlemek, Devlet 'borçlarının yönelbimine ilişkin 
âkit, ihraç, tediye, iitfa ve kayıt işlerini yürütmek Başkanlığın önemli görevlerini teşkil etmektedir. 

Madde 10. — Bu maddede İhracat 'Başkanlığının 'görevleri belirtilmiştir. 
İhracatın kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler çerçevesinde yürütülmesini sağla

mak, ihracatın geliştirilmesi imkânlarını araştırmak, gerekli mevzuatı hazırlamak şeklinde yer almıştır. 
Madde 11. — Tasarının bu maddesi İthalat Başkanlığının görevleri ile ilgilidir. İthalatınkalkınma plan 

ve programlarda öngörülen hedeflere ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak, 
ithalat faaliyetlerini düzenleyen politikaların belirlenmesi ile bu konuda gerekli mevzuatın hazırlanarak yürür
lüğe konulmasına yardımcı olmak, izlemeık İthalat Başkanlığının ıgörevleri arasında bulunmaktadır. Mevcut 
döviz imkânları çerçevesinde ülkenin ham maddeler, tüketim maddeleri ve yatırım maddeleri ihtiyacım göz 
önünde tutarak gerekli çalışmaları yapmak, ayrıca, ithalatın ülke için en uygun şartlarda gerçekleştirilmesi 
amacıyla dç ve dış piyasaları yakından izlemek, fiyat ve kalite ile ilgili yayınları incelemek ve diğer gerekli 
çalışmaları yapmak Başkanlığın görevlerindendir. 

Madde 12. — Bu madde Anlaşmalar Genel Müdürlüğü ile ilgilidir. 
Kalkınma planları ve genel ekonomik politikalar çerçevesinde, iki taraflı ve çok taraflı ticaret ve mad

de anlaşmaları ile ticaret protokoliarını gerektiğinde ilgili bakanlıklar ve kuruluşlarla işbirliği halinde hazırla
mak, sınır ticaretiyle ilgili düzenlemelerini yapmak bu Genel Müdürlüğün temel görevleri arasındadır. 

Madde 1'3, 14, 15, 16, 17. — Bu maddelerde Müsteşarlığın Merkez Kuruluşundaki danışma ve denetim 
birimleri ve görevleri açıklanmıştır. Müsteşarlıktaki Danışma ve Denetim birimleri sırasıyla Bankalar Ye
minli Murakıpları Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Müsteşarlık Müşavirliği, Hazine Kontrolörleridir. 

Madde VB, 19, 20, 21, 22, 23, 24. — Bu maddelerde yardımcı birimler ve görevleri belirtilmiştir. Müs
teşarlıktaki yardımcı birimler şunlardır : Genel Sekreterlik, Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı, Personel Dai
resi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Savunma Uzmanlığı Konjonktür ve Yayın Dairesi Baş
kanlığı. 

Madde 25, 26, 27, 28, '29, 30, 31, 3'2, 33. — Bu maddelerde Müsteşarlığın Taşra ve Yurt dışı teşkilatı
nın kurulması, yöneticilerin yetki ve sorurMüluğu, Mahallî İdarelerin yetki ve sorumluluğu, Müsteşarlığın dü
zenleme görev ve yetkisi, yetki devri ile ilgili esaslar yer almıştır. 

'Madde '34. — Bu maddede, özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren işlerde yerli ve ya
bancı kişi ve kuramların hizmetlerinden yararlanma ve bununla ilgili * esaslara ait hükümlere yer verilmiştir. 

Madde 35. — 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları ile ilgili esaslar bu mad
dede yer almıştır. 

Madde 3'6. — Yurt dışı kadrolara atanmaya ilişkin esaslar bu maddede yer almıştır. 
Madlde 37. — Maliye ile Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki kanunların, bu Kanun 

Hükmünde Kararnameye aykırı hükümlerinin kaldırıldığına dair hüküm bu maddede yer almaktadır. 

GBÇ10İ HÜKÜMLER 

Geçici Madde 1, 2, 3. — Bu geçici maddelerde Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesi ile 
kadroların yeniden düzenlenmesi ve devredilmesi hususu hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 4. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak 
tüzük ve yönetmelikler Bakanlık faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak için bu madde düzen
lenmiştir. 

Geçici Madde 5. — Bakanlık görevlerinin aksamaması içki yeni düzenlemeye kadar mevcut merkez, taş
ra ve yurt dışı teşkilatının görevlerine devamları bu maddede yer almıştır. 

Madde 38. — Bu madde yürürlük maddesidir. 
Madde 39. — Bu madde yürütme maddesidir. 
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T.C. 
Başbakanlık 18 . 6 . 1984 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı :KK.T.D.181101-11241104785 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MEOLM BAŞKANLIĞINA 

«Hazine ve Dışücaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 188 saydı Kanun Hükmünde Ka
rarnamede Değişiklik Yapılması Hakkımda Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gazetedı yayım
lanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca bir sureti İlişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

HAZÎNE VE DIŞTlOÂRET MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 13.12.1983 
TARİHLÎ VE 188 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE OEĞÎŞjİKLlK YAPILMASI 

HAKKINDAKİ KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE İLİŞKİN GEREKÇE 
GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 13 Aralık 1983 tarihinde 188 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile Başbakanlık bünyesi içinde teşkilatlantınimıştır. Müsteşarlığın ikuruluşundan bu yana ge
çen süre zarfında özellikle Müsteşarlığın üstlendiği icraî fonksiyonun teşkilat yapısında Anahizmet Birimle
rinin Genel Müdürlük olarak kurulmasını gerekli kılar nitelikte bulunmuştur. Kaldı ki, iç ve dıış ekonomik, 
malî ve ticarî olayların izlenmesi ve değerlendirmelerde bulunulması zorunluluğu ile dış ticarette gerek ithal 
gerekse ihraç mallarının standardizasyon kontrollerinin yapılması gereği, teşkilat yapısında da fonksiyonları 
yerine getirecek birimlerin oluşmasını icabettirmiştir. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, eski Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan Hazine Genel Müdürlü
ğü ve Milletlerarası İktisadî İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliğimin tüm görevlerini devralırken nakit yö
netimi, bütçenin yurt dışındaki ödemeleri ve Devlet borçları fonksiyonlarını da üstlenmiştir. Böylece Müs
teşarlığın bünyesine devrolunan iç ödemeler, dış ödemeler ve devlet borçları saymanlıklarının müsteşarlık 
bünyesinde yer almasında hukukî boşlukların bulunmaması gerekmektedir. Kaldı ki, bütçe ile yakından ilgili 
nakit, dış ödeme ve borç idaresinde bütçe ödeneklerinin serbest bırakılması açısından Müsteşarlığın görüşü
nün önemi ortadadır. Bu arada kaldırılan Ticaret Bakanlığı bütyesinde olup da yeni kurulan Sanayi ve Ti
caret Bakanlığına devredilen bazı kadroların, kadro düzenlemeleri yapılıncaya kadar Müsteşarlığa devredil
mesi lazım gelmiştir. 

Bu gerekçelerle hazırlanan Kanun Hükmünde Kararnamenin maddelerine ilişkin gerekçeler de aşağıda 
sunulmuştur:' 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde il. — Müsteşarlık bünyesinde Hazine, dış ticaret ve idarî konulardaki görev ayrımı paralelinde, 
Müsteşara yardımcı olimafc üzere üç müsteşar yardımcısının görevlendirilebileceğine dair bir hüküm ilave 
edilmektedir. 

Madde 2, — Bu madde ile 188 sayılı RHK'nin 6 ncı maddesinde anahizmet birimleri, genel gerekçede 
açıklanan nedenlerle» «Başkanlık» yerine «Genel Müdürlük» olarak değiştirilmiş ve Değerlendirme Genel 
Müdürlüğü ile Dış Ticarette StandardizasyonGenel Müdürlüğü birimleri anaihizmet birimlerine eklenmiştir. 
Bu değişikliğe uygun olarak 188 sayılı KHK'nin 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerinde yer alan «Başfcan-
lılk» kelimeleri «Genel Müdürlük» olarak değiştirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 420) 



— 5 — 

Madde 3. — Bu madde ile 1'88 sayılı KHK'de yapılan değişiklik, iç ödemeler, diş ödemeler ve devlet 
borçları saymanlıklarının kurulduklarından bu yana bünyesinde yer aldıkları Hazinenin içinde buTunduk-
larını belirtmek ve hukukî tereddütleri ortadan kaldırmak amacıyla 188 sayılı KHK'nin 9 üncü maddesinin 
(e) fıkrasının sonuna bir cümle ilavesini ve 9 uncu maddeye eklenen (i) fıkrasıyla kamu finansmanı üni
tesinin görevleri arasında yer aldığı halde kambiyo ve bankacılık ünitesinin görevleri arasında sayılmış olan 
Petrol Kanunundan doğam görevlerin ilgili olduğu üniteye aktarılmasını sağlamaktadır. 

Madde 4A — Bu maddede, 188 sayılı KHK'ye eklenen 1'2/A ye 1'2/B maddeleriyle Değerlendirme Genel 
Müdürlüğü ve Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğünün görevleri sayılmaktadır. 

ıMadde 5. — 188 sayılı KHK'nin 18 inci maddesindeki yardımcı birimlerin sayılmasından ibarettir. Ge
nel Sekreterlik kaldırılmış, Komptrolörlük Dairesi ile Destek Hizmetleri Dairesi birleştirilerek İdarî ve Ma
lî İşler Dairesi Başkanlığı kurulmuş ve ayrıca Konjonktür ve Yayın Dairesi Değerlendirme Genel Müdürlüğü
ne aktarılmıştır. 

Madde 6. — Bu maddede, 188 sayılı KHK'nin 22 nci maddesinde yer alan destek hizmetleri birimi yeri
ne yeni kurulan İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri sayılmıştır. 

Madde 7. — 188 sayılı KHK'nin 27 nci maddesinde Müsteşarlığa bağlı kuruluşlar arasında sadece Darp
hane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü var iken, bu kez Müsteşarlığın özellikle ihracata yönelik gö
revlerinde temel görev ifa eden ihracatçı birlikleri ve İhracatı Geliştirme Merkezi ( K J E M E ) Müsteşarlığın 
bağlı kuruluşu haline getirilmiştir. Bilindiği üzere, halen her iki kuruluş, Müsteşarlığın görev sahası içinde 
Müsteşarlıkla çok yakın bir ilişki içkide çalışmaktadır. 

Madde 8. — Bu KHK ile 1''88 sayılı KHK'de yapılan değişiklikler paralelinde 185 ve 188 sayılı 
KHK'lerde yürürlükten kaldırılması gereken hükümlerin yürürlükten kaldırılması bu madde ile sağlanmak
tadır. 

Madde 9. — Bu maddeyle 1!88 sayılı KHK'ye eklenen 2 geçici madde personel ve kadroların devrine 
ilişkin düzenlemeleri muhtevidir. 

Madde 10. — .Yürürlük maddesidir^ 
Madde İ l . — Yürütme maddesidir, 

HAZİNE VE DIŞTICARET MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 188 SAYILI 
KANON HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

HÜKMÜNDE KARARNAME 

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Gödevleri Hakkında 188 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanun Hükmünde Kararnameye bazı maddeler eklenme
si; 17.8.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanüarak, Bakanlar Kurulunca 8.6.1984 tari
hinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. —188 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin sonuna, «Müsteşara yar
dımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.» hükmü ilave edilmiştir. 

MADDE 2, —118)8 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerinin başlıkları dahil olmak üzere maddelerde geçen «Başkanlığı» kelimeleri 
«Genel Müdürlüğü», -«Başkanlığının» kelimeleri «Genel Müdürlüğünün» şeklinde değiştirilmiştir. 

«Madde 6. — Müsteşarlığın anahizmet birimleri aşağıda gösteriilmiştk>. 
a) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, 
b) Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü, 
c) Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, 
d) İhracat Genel Müdürlüğü, 
e) İthalat Genel Müdürlüğü, 
f) Anlaşmalar Genel Müdürlüğü.» 
g) Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, 
h) Dış Ticaret Standardizasyon Dairesi Başkanlığı, 
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MADDE 3. — 188 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin (e) fıkrasının sonuna aşağı
daki cümle ve madde sonuna (i) fıkrası eklenmiştir. 

«Ve iç ödemeler, dış ödemeler ve devlet borçları saymanlıkları kurmak,» 
«i) 2808 sayılı Kanunla değişik 6326 sayılı Petrol Kanununda Müsteşarlığın görevleriyle ilgili olarak ve

rilen ve vergi mevzuatları dışında kalan hükümlerinin uygulanmasını ve takibini temin etmek.» 

MADDE 4. — 188 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

«Değerlendirme Dairesi Başkanlığı 
Madde 12/A — Değerlendirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) îç ve dış ekonomik, malî ve ticarî olayları izlemek ve bu konulardaki bilgileri değerlendirmek, iç ve 

dış ekonomik ve ticarî ilişkilerle ilgili istatistikî bilgileri düzenlemek, 
b) Müsteşarlığın çalışma konularına ilişkin bilgileri toplamak ve değerlendirmek, 
c) Ekonomik ve ticarî konularda anket ve endekslerle devamlı tahliller yapmak, konjonktür etütlerini 

hazırlamak, 
d) Bilgi işlem merkezinden yararlanarak bilgileri depolamak, 
e) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri ve Müsteşarlığın yayın görevlerini yapmak.» 

«Dış Ticarette Standardizasyon Dairesi Başkanlığı 
Madde 12/B — Dış Ticarette Standardizasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) İhraç ve ithal mallarının standartlaştırmasını sağlamak, ihracatın bu bakımdan denetlenmesi işleriyle 

uğraşmak ve bunlara ait mevzuatı uygulamak, 

b) Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan ve mecburî uygulamaya konulması talebinde bulunulan stan
dartlardan gerekli görülenleri bakan onayı ile mecburî tatbikata koymak maksadıyla, standardına göre dene
timlerini yapmak veya yaptırmak, 

c) Mevzuatın diğer bakanlık ve makamlara bıraktığı konular hariç olmak üzere ticarete konu olan ürün 
ve mamullerin standartlaştırılmasını sağlamak, 

d) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.» 

MADDE 5. — 188 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Müsteşarlığın merkez kuruluşundaki yardımcı birimleri şunlardır : 
a) Personel Dairesi Başkanlığı, 
b) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
c) Savunma Uzmanlığı.» 

MADDE 6. — 188 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«İdari ve Malî İsler Dairesi Başkanlığı 
Madde 22. — İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Müsteşarlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, 
c) Müsteşarlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, 
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
f) Müsteşarlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarım sağlamak, 
g) Müsteşarlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenleri Müsteşar veya yardımcılarına sunulmasını sağla

mak, 

h) Müsteşar ve yardımcılarının direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Müs
teşarlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 

ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, 
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j) Müsteşarlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tuta
nakları tutmak ve yaymak, 

k) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 
1) Müsteşarlık bütçesinin plan ve program esaslarına göre hazırlanması için gerekli bilgi ve belgeleri 

derlemek, 
m) Müsteşarlığın bütçe ve malî işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, 
n) Müsteşar ve yardımcılarınca verilecek diğer görevleri yapmak.» 

MADDE 7. — 188 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 27. — Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile İhracatçı Birlikleri ve İhracatı Ge
liştirme Merkezi, Müsteşarlığın bağlı kuruluşlarıdır.» 

MADDE 8. — 188 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinde sözü edilen cetvel ekte 
belirtildiği şekilde değiştirilmiş ve 19, 20 ve 24 üncü maddeleri yürüdükten kaldırılmıştır, 

MADDE 9. — 188 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
«Geçici Madde 5. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan birimlerde görevli personel hiçbir 

işleme gerek olmadan kadroları ile birlikte İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığına devredilmiş sayılırlar.» 
«Geçici Madde 6. — Ticaret Bakanlığına ait olup 13.12.1983 gün ve 185 sayflı Kanun Hükmünde Karar

namenin geçici maddeleri gereğince, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına devredilen kadrolardan «şahsa bağlı kad
ro» olarak tanımlananlar dışında kalan kadrolar personeli ile birlikte Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına 
devredilmiştir.» 

Yürürlük 
MADDE 10. Bu Kanun Hükmünde Kararname yayunı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 11. Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

T. Özal 

Devlet Balk. Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Baıkatıı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K* Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

MÖH Ep'îm Gençik ve Spor Bakanı 
M. V. Dingerler 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanayii ve Tifcaıret Başkanı V. 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakamı 
K, Oksay 

Devtot Bakam 
A* Tenekeci 

Adaiet Bakanı 
M. N„ Eldem 

DagKtferi Bakam 
V. Halef oğlu 

BayiNdarkfk ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H, H. Doğan 

Enerji ve Tattü Kay. Bakam 
C. Büyükbaş 

Devlet Bakam 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakam 
/. Özdağlar 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Maılüye ve Gümrük Bakanı 
V. Artkan 

Saığhk ve Sosyal Yandım Bakanı 
M, Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. V. 
M. Aydın 

Küttür ve Turtan Bakam 
M. M. Taşçıoğlu 
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232 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EKLÎ CETVEL 

Müsteşar 

Müsteşar 

Müsteşar Yrd. 

Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Anahizmet Birimleri 

Dış Ekonomik ilişkiler Gn. 
Müdürlüğü 
Banka ve Kambiyo Gn. Md. 
Kamu Finansmanı Gn. Md. 
ihracat Gn. Md. 
ithalat Gn. Md. 
Anlaşmalar Gn. Md. 
Değerlendirme Dairesi Bşk. 
Dış Ticarette Standardizasyon 
Dairesi Bşk. 

Hazine ve Dış Tkaret Müsteşarlığı Merkez Teşkilatı 

Danışma ve Denetim Birimleri 

1. Bankalar Yeminli Murakıpİan 
Kurul Başkanlığı 

2. Hukuk Müşavirliği 
3. Müsteşarlık Müşavirliği 
4. Hazine Kontrolörleri 



— 9 — 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 22 ; 1 1 . 1984 

Komisyonu 
Esas No, : 1/120, 1/525 

Karar No. : 6 

TÜRKİYE 'BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞI 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 17.6.1982 Tarihli ve 2680 sayılı Kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca düzenlenen 13.12.1983 Tarih ve 188 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 188 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 17.8.1982 Tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye daya
nılarak Bakanlar Kurulunca 8.6.1984 Tarih ve 232 sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Hükümet temsilci-
lerininde katılmasıyla Komisyonumuzun 8.11.1984 tarihinde yaptığı toplantıda incelenip görüşüldü. 

232 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 188 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin sadece 11 inci mad
desinde değişikliği öngördüğünden Komisyonumuz 1'8'8 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi görüşmelerinde 
esas almış ve ilgili maddelere gelindiğinde her iki kararname birlikte mütalaa edilmiştir. Komisyonumuz Ka
rarnamelerin gerekçelerini uygun görerek maddelere geçilmesini karar altına almıştır. Maddelere ilişkin kabul, 
ilave değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 

I - 188 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1, 26, 33, 38, 39, Geçidi Madde 1, Geçici Madde 2, Ge
çici Madde 3 ve Geçici Madde 4 ile 232 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesiyle 188 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilave edilen Geçici Madde 5 ve Geçici Madde 6 daki Kanun Hükmünde 
Kararnameye yapılan atıf, kanuna atıf olarak düzeltilmiştir. 

II - 188 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 ve Geçici Madde l'deki Maliye Bakanlığı, Ticaret Ba
kanlığı deyimleri 14.12.1983 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile gerçekleş
tirilen yeni düzenlemeye uygun olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olarak dü
zeltilmiştir. 

III - 188 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesindeki 232 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 8 inci maddesi ile tadil edilen merkez teşkilata ait Ek 1 sayılı cetvel Hakkındaki değişiklik ge
rekçesi ilgililerden alınan izahat ve 3046 sayılı Kanun nazara alınarak yapılan müzakereler sonucu mezkûr 
cetvel aynen kabul edilmiştir. 

IV - 1188 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin sonuna 232 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 1 inci maddesiyle yapılan ilave yukarda III No.'lu kısımda belirtilen ve Komisyonumuzca ay
nen kaibul edilen Ek 1 sayılı cetvele göre düzenlenerek kabul edilmiştir. 

V - Yukarıda III No.'lu kısımda belirtilen ve Komisyonumuzca aynen kabul edilen Ek 1 sayılı cetvel ge
reği 188 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi 232 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
2 nci maddesi ile tadil edildiği şekilde kabul edilmiştir. 

VI - 188 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerinin madde başlık ve 
metinlerindeki «Başkanlık» tabirleri gene Ek 1 sayılı cetvel gereği «Genel Müdürlüğü» olarak tadil edilmiş 
ve Kanun Hükmünde Kararnamenin 232 nin 3 üncü maddesi ile KHK. 188 in 9 uncu maddesine (i) fık
rası olarak ilave edilen ve Komisyonumuzca uygun görülen «6326 sayılı Petrol Kanununda Müsteşarlığın gö
revleri ile ilgili hususlar», KHK 188 in 8 inci maddesinden çıkarılmış ve netice olarak (e) fıkrası kaldırılmıştır. 
Ayrıca KHK. 232 nin 3 üncü maddesi ile KHK. 188 in 9 uncu maddesinin (e) fıkrası sonuna yapılan ilave 
olan» ve iç ödemeler, dış ödemeler ve devlet borçları saymanlıkları kurmak» hükmü fiilî durum bu olduğu 
cihetle aynen kabul edilmiştir. 

VII - KHK 232 nin 4 üncü maddesi ile KHK 188'e ilave edilen 12-A ve 12̂ B maddeleri gene Ek-1 sayılı 
cetvel gereği: 
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a) Değerlendirme Daire Başkanlığı ve Görevleri 13 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
b) Dış Ticarette Standardizasyon Dairesi Başkanlığı ve görevleri 14 üncü madde olarak sadece. Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığına ait KHK 185 in Komisyonumuzdaki stanidardizasyonla ilgili hükmüne açıklık ve paralellik 
getirilmesi için (!b) fıkrasının ikinci satırındaki «gerekli görülenler» tabiri çıkarılarak buraya «dış ticarete konu 
olanların ihtiyaç duyulanlarının» tabiri ilave edilmesi süratiyle diğer hükümler aynen kabul edilmiştir. 

VIII - KHK. 188 in 15 inci maddesinin (c) bendinin 2 nci satırındaki «Baş Hukuk Müşavirliği deyiminden» 
önce uygulamada yanlış anlaşılmaya meydan verilmemesi amacıyla «Maliye ve Gümrük Bakanlığı» deyimi
nin konulması uygun görülmüş ve 17 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

IX - KHK 188 in 16 nci maiddesioin 1 inci fıkrasındaki 10 sayısı bugünkü şartlardaki ihtiyaca binaen 15 
olarak düzeltilerek 1'8 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

X - KHK 188 in 18 inci maddesi, 232 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine göre dü
zeltilerek 20 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

XI - KHK 2312 nin 8 indi maddesi ile kaldırılan KHK 188 in 19, 20 ve 24 üncü maddelerinin kaldırılması 
Ek-1 sayılı cetvel gereği aynen benimsenmiştir. 

XII - KHK 232 nin 6 nci maddesi olan «idarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı ve görevleri» KHK 188 in 
22 nci maddesi olarak aşağıdaki değişikliklerle kabul edilmiştir. 

a) (m) fıkrası ile (c) fıkrası tekerrür olduğundan (c) fıkrasına «bütçe» tabiri ilave edilerek (m) fıkrası 
kaldırılmıştır. 

b) (n) fıkrasındaki «ve yardımcılarınca» tabiri kaldırılarak diğer teşkilat kanunlarına uyum sağlanmıştır, 
XIII - KHK 188 in 25 inci maddesi olan Taşra Teşkilatının gerek Bakanlıkların kuruluş görev ve esasları 

Hakkındaki KHK nin Yüce Meclisimizce kanunlaştırıldığından ve gerekse Bölge Valilikleri ile ilgili KHK nin 
Yüce Meclisimizce 3036 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırıldığından bu hususlar nazara alınarak metinde ge
rekli tadilat yapılmış, 24 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

XIV - KOK 232 nin 7 nci maddesi ile KHK 188 in 27 nci maddesine yapılan ilave aynen kabul edilerek 
26 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

XV - KHK 188 in Yetki Devri ile ilgili 32 nci maddesindeki tekerrürler kaldırılarak ve «gerektiğinde» ile 
«yazılı olarak» tabirleri diğer teşkilat kanunlarına paralellik sağlanması için ilave edilerek metin tadil edil
miş ve 31 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

XVI - KHK 188 in 34 üncü maddesi olan kişi ve kurumların hizmetlerinden yararlanma maddesinin (a) 
fıkrası ifade bakımından yeniden tanzim edilmiş (b) fıkrası ise ücretlerin tavanı ve tabanının tespiti yerine tat
bikatta karşılaşılan yan ödemelerle ilgili aksamalarmkaldırılmasını feminen daha açık bir ifadeye döndürül
mek ve ayrıca istek üzerine çalıştırılacak personele TC Emekli Sandığı ile ilgilenme imkânı getirilmek üzere 
yeniden tanzim edilmiş ve (c) fıkrası ise aynen benimsenerek 33 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

XVII - KHK 188 in 36 nci maddesinin 5 inci paragrafına Ek-1 sayılı cetvele uygun olarak seçim ko
misyonunun «Genel Müdürlerden» tabiri ilave edilerek madde 35 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

XVIII - KHK 188 in Geçici 1 inci maddesinin 7 nci satırındaki kadrolar ibaresinden sonra «personelin» 
ibaresi getirilerek madde kabul edilmiştir. 

XIX - KHK 188 in Geçici 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrası tekrarı nedeniyle kaldırılarak madde kabul edil
miştir. 

XX - KIHK 188 in Geçici 4 üncü maddesinden sonra KHK 232 nin 9 uncu maddesinde belirtilen Geçici 
5 ve Geçici 6 nci maddeler personel ve kadroların devrine açıklık getirilmesi amacıyla Komisyonumuzca uy
gun mütalaa edilmiştir. 

Fakat KHK 232 ye göre ilave edilen Geçici 6 nci maddeye açıklık getirilmesini temin için 4 üncü sa
tırındaki kalan kelimesinden sonra «ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Müsteşarlıkça birlikte tespit edilen» 
cümlesi ilave edilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

XXI - 188 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2, 3, 4 aynen 13 üncü maddesi 15 inci madde, 14 üncü 
maddesi 16 nci madde, 17 nci maddesi 19 uncu madde olarak aynen, 211 ve 23 üncü maddeler aynen, 26 nci 
maddesi 25 inci madde olarak, 28 inci maddesi 27 nci madde olarak, 29 uncu maddesıi 28 inci madde olarak, 
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30 uncu maddesi 29 uncu madde olarak, 31 inci maddesi 30 uncu madde olarak, 35 inci maddesi 34 üncü 
madde olarak, 37 nci maddesi 3*6 ncı madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

tşbu Raporumuz Havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı 
ile sunulur. 

Başkan 
Fahir Sabuniş 

Bursa 

Üye 
Kâzım İpek 

Ahroaisya 

Üye 
Kemal İğrek 

'Burnsia 

Üye 
Mustafa Kemal Toğay 

'îspaırtfa 

Üye 
tisimıelt ToMlhıamgil 

Martisa 
^imzada bulunamadı) 

Sözdü 
Rüştü Kâzım Yücelen 

tçd 

Üye 
Seçkin Fırat 

IBodu 

Üye 
Seyit Hüsamettin Konuksever 

Bdiınrna 

Üye 
Sadettin Ağacık 

iKalslfiaırrionıu 

Üye 
Faruk Dirik 

INevşettıir 

Üye 
Beratı Erdoğan Cem 

Saimisun 

ıKâttip 
Gürbüz Şakranlı 

Madilsa 

Üye • 
Tungut Yaşaın Giüllez 

ı(lmızia)da foutaaimadı) 

Üye 
İsmet Oktay 

Bsikrişehir 

Üye 
Mustafa Şahin 

IKaıylserii 

Üyo 
Nabi Poyraz 

Ondu 

Üye 
al Özd> 
Tdkaıt 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 28 . 3 . 1986 
Esas No. : 1/120, 1/525 

Karar No. : 23 

TÜRKÜYE BÜYÜK MILUET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak ©akanlar Kurulu tarafından hazır
lanıp, 14 Aralık 1983 tarih ve 1|825'1 1 inci mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konu
lan ve Anayasanın 91 inci maddesi gereğince aynı tarihte Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına su
nulan ve ön havalesi uyarınca Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda görüşüldükten sonra 22.11.1984 
tarihinde Komisyonumuza sevk edilen «188 sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» ile 18 Haziran 1984 tarih ve 18435 mükerrer sayılı Resmî Gaze
te'de yayınlanarak yürürlüğe konulan «Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
1'88 sayılı Kanun Hükmümde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» 
Komisyonumuzun 17-19-26.3.1986 tarihlerindeki 42, 43 ve 44 üncü birleşimlerde hükümet temsilcilerinin de ka
tılmasıyla incelendi ye görüşüldü. 

Hazırlanan bu kararnameler ile; ekonomi ve dış ticaret politikasının tespitine yardımcı olmak, bu po
litikalar çerçevesinde faaliyetlerin düzenlenmesi, uygulanması, uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesi için 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esaslar düzenlenmektedir. 

Kararnamelerin 'tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 'hu Kararnameler ile 'bakanlıkların yeniden düzen
lenmesi sırasında, Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına ait 'bazı görevlerin, bu 'bakanlıklardan alınarak 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınla devredildiği, ekonomi ve dış iticaret politikasının hedeflerinin kalkınma 
planına göre yapılmasının önemi üzerinde durulmakla birlikte Ibiır görüş olarak siyasî sorumluluğu olmayan 
bir kuruluşun ekonomi il© ilgili hedef tespit etmesinin sakıncalı olacağı, kambiyo ve bankalar denetiminin 
Müsteşarlık adına yapılmasının hukukî yönden sorun çıkarabileceği, bu nedenle Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığının Bakanlık olarak düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca görüşmelerde; iç ve dış borç hare
ketlerini idare etmek yönünden nelerin düşünüldüğü, Merkez Bankasının ilan ettiği döviz kurları ile ticarî 
bankalar ve Tahtakale piyasasındaki döviz fiyatları arasındaki farklılıkların nedenleri, dış temsilciliklerde gö
revli personel arasında koordinasyon sağlanması için üçlerin düşünüldüğü, İhracat teşviklerinin kaldırıl
ması ile ihracatın düşüp düşmeyeceği, 1986 yılındaki ihracat ve ithalat rakamlarının ne kadar olduğu gibi... 
konular üzerinde önemle durularak bu konularda. Hükümet temsilcilerinden bilgi istenmiştir. 

Hükümet adına yapılan açıklamalarda; Devlet 'Planlama Teşkilatı, Hazine Genel Sekreterliği ve Dış Ticaret 
Genel Müdürlüğü arasında koordinasyon sağlamak amacı ile; bakanlıkların yeniden düzenlenmesinden önce 
Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan Hazine Genel Müdürlüğü, Milletlerarası İktisadî İşbirliği Teşkilatı 
Genel Sekreterliği, ve Ticaret Bakanlığına bağlı Dış Ticaret Genel Müdürlüğünün bMeştirilerefc Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının kurulduğu ve uygulamada çok iyi neticeler alındığı belirtilmiştir. Müsteşarlığın 
Başbakan Yardımcısının yönetimi altında olduğu, alınan kararların hükümetin onayı ile alındığı, bu neden
lerle hukukî bir sorunun söz konusu olmayacağı belirtilmiştir. Daha sonra kararnamenin tümü üzerindeki 
görüşmelerde değinilen diğer konularla ilgili geniş açıklamalıar yapılmış, sorulan sorulara rakamlara dayalı 
bilgiler verilmiştir. 

Hükümet adına yapılan açıklamalardan sonra kararnamenin tümü benimsenmiş, Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret Komisyonu metni esas alınarak maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu metninin 1 inci maddesi aynen ka'bul edilmiştir. 
2 nci maddenin (f) fıkrası «Kamu İktisadî Kuruluşları ile İktisadî Devlet Teşekküllerinin genel yatırım ve 

finansman programlarını, Devlet Planlama Teşkilatının görüşünü de alarak, kalkınma planı ve yıllık prog-
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ramlar çerçevesinde hazırlamak ve uygulanmasını izlemek», şeklinde yeniden düzenlenerek fıkraya açıklık 
kazandırılmış ve 2 inci madde <!f) fıkrasında yapılan bu değişiklikle ka'bul edilmişltir, 

3 üncü madde aynen kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeye"bağlı Ek-I sayılı cetvelde yer alan «Yrd.», «Gn. Md. ğü», «Gn. Md.» ve «Daıi. Bşk.» 

şeklindeki kısaltmalar açılarak «Yardımcısı, Genel Müdürlüğü ve Dairsi Başkanlığı» şeklinde yazılmış ve 4 
üncü madde Bk-I sayılı cetvelde yapılan bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

5, 6, 7, '8, 9, 10, 11, 12, 13, '14 ve 15 inci maddeler aynen kalbini edilmiştir. 
16 ncı maddenin başlığında yer alıan «Kurul» ibaresi yapılan redaksiyon i e «Kurulu» olarak' değiştiril

miş, böylece 15 inci maddenin .(a) fıkrası ile uyum sağlanmıştır. 16 ncı madde, başlığında yapılan bu dü
zenleme ile kabul edilmiştir. 

il 7 nci madde aynen ka'bul edilmiştir. 
1(8 inci maddede yer alan (15) rakamı, yazıyla (oribeş) olarak değiştirilerek madde kabul edilmiştir. 
19 uncu maddede yer alan «Hazine Kontrolörlerinin görevleri şunlardır :» ibaresi «Hazine Kontrolör

lerinin görev ve çalışma esasları :» şeklinde değiştirilmiş, maddede yer alan «özel ve tüzel» ibaresi diğer ka
nunlarda geçen ifadeye uygunluğu sağlamak amacıyla «gerçek ve tüzel» şeklinde redaksiyona tabi tutulmuş
tur. Ayrıca kanun tekniğine uygunluğun sağlanması amacıyla; ı(a) fıkrasından sonra gelen 2 ve 3 üncü bent
ler harflendirilerek 2 nci bent ı(b) fıkrası, 3 üncü bent (c) fıkrası ve <b) fıkrası da (d) fıkrası olarak yeniden 
düzenlenmiş ve 19 uncu madde yapılan bu düzenlemeler ile kabul edilmiştir. 

20 ve 21 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 

22 nci maddenin <c) fıkrasında yer alan. «Bütçe» İbaresinden sonra «ve» ibaresi ilave edilmiş, (g) fıkra
sında yer alan «gerekenleri» ibaresinin sonuna «n» harfi ilave edilerek «gerekenlerin» şeklinde düzeltilmiştir. 
Ayrıca tdarî ve IMalî işler Dairesi Başkanlığının hizmetlerinin önem derecesine göre sıralanması gerekçesi 
ile, <c) fıkrası (a), (1) fıkrası (b), <h) fıkrası (c), (a) fıkrası <d), (d) fıkrası (h) ve (b) fıkrası (1) fıkraları 
olarak değiştirilmiş ve 22 nci madde yapılan bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

23, 24 ve 25 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
26 ncı maddeye 2 nci bir fıkra eklenerek ihracatçı birliklerin günün koşullarına uygun olarak işleyişine 

temel teşkil edecek bir düzenleme yapılabilmesi amaçlanmıştır. 26 ncı madde yapılan bu değişiklikle kabul 
edilmiştir. 

27, 28, 29, 30, 31 ve 32 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
33 üncü maddenin (a) fıkrası yeniden düzenlenerek fıkraya açıklık getirilmiş, sözleşme yapılacak perso

nelin kadro unvanları tek tek sayılmak suretiyle Başbakanlık ve Devlet Planlama Teşkilatının sözleşmeli per
sonele ilişkin uygulamaları ile yeknesaklık sağlanmıştır, (b) fıkrasının son cümlesinde yer alan «personel» 
kelimesinden sonra (,) konularak cümlenin yanlış değerlendirilmesi önlenmek istenmiştir. Ayrıca 33 üncü mad
deye (d) ve (e) fıkraları eklenerek, Müsteşarlığın ihtiyaç duyduğu kaliteli elemanların karşılanması amacıyla 
Uzman ve Uzman Yardımcılığı unvanlarının kariyer olarak teşekkül ettirilmesi amaçlanmış ve yapılan bu 
düzenleme ile benzer kuruluşlarla paralellik sağlanmıştır. 33 üncü madde yapılan bu değişikliklerle kabul 
edilmiştir. 

34 üncü maddenin 2 nci bendinde yer alan «kuruluşların» ibaresi «kuruluşlarının» şeklinde değiştirilmiş ve 
34 üncü madde yapılan bu redaksiyon ile kabul edilmiştir. 

35 inci madde aynen kabul edilmiştir. 
36 ncı maddede yer alan «diğer Kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı» ibaresindeki 

«Hükmünde Kararnameye» ibaresi maddeden çıkarılarak «diğer Kanunların bu Kanuna aykırı» şeklinde dü
zenlenmiş ve 36 ncı madde bu düzenleme ile kabul edilmiştir. 

Geçici 1, 2 ve 3 üncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Geçici 4 üncü maddede yer alan «Devlet Personel Dairesi» ibaresi 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hak

kında Kanun Hükmünde Kararnamede geçen şekliyle «Devlet Personel Başkanlığı» şeklinde düzeltilmiş ve 
Geçici 4 üncü madde yapılan bu redaksiyon ile kabul edilmiştir. 

Geçici 5 ve 6 ncı maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının başlığı daha kısa ifade edilebilmesi amacıyla, 
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Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
(Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 13.12.1983 tarih ve 188 sayıh Kanun 

Hükmünde Kararname ile Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 188 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 8.6.1984 tarih ve 232 sayıh Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı) şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

Yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 37 ve 38 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Cengiz Tuncer 

Kayseri 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 
Hazım Kutay 

Ankara 

M. Fenni. İslimyeli 
Balıkesir 

Muhalefet şerhim ekidir 

İlhan Aşkın 
Bursa 

Ünal AJkkaya 
Çorum 

Metin Yaman 
Erzincan 

M. Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Yaşar Albayrak 
İstanbul 

Özdemir Pehlivanoğlu 
izmir 

BaŞkanvekili 
Fahrettin Kurt 

Trabzon 

A. Akgün Albay arak 
Aklana 

iskender Cenap Ege 
Aydın 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

M. Memduh Gökçen 
Bursa 

İsmail Sengün 
DenizM 

Muhalefet şerhim ekidir 
Karşıyım. 

İlhan Araş 
Erzurum 

Abdurrahman Demirtaş 
Hatay 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Muhalefet şerhim eklidir 
Karşıyım. 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Tasarının genel felsefesine 
karşıyım. 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Muhalefet şerhim elkİdir 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Tülay Öney 
İstanbul 

Muhalefet şerhim eklidir 
Karşıyım. 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 
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Erol Ağagil 
Kırklareli 

Muhalefet şerhim eklidir 
Karşıyım. 

Saffet Sert 
Konya 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Rıza Tekin 
Siürt 

Muhalefet şerhim eMMir 
Karşıyım. 

Enver Özcan 
Tokat 

Muhalefet şerhim eklidür 
Karşıyım. 

İsmet Ergül 
Kırşehir 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

MjLihalefet şerhim eklidk 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Muhalefet şerhim ekidir 
Karşıyım. 

MUHALEFET ŞERHİ 

Bugüne kadar alınan uygulama sonuçlarından Hazinenin Maliyeden ayrılmasının mahzurlar doğurduğu, 
bir bakanlığa ait olması gereken görev ve sorumluluğun, sıîyalsî sörıümiMıuığu ollmıa/yan bür müistfieşaırîlığa dev
rinin Anayasa hukuku bakımından mümkün olamayacağı mütalaası ile devletin fevkalade önemli bir hizme
tinde aksaklıklara yol açan bu tasarıya esastan muhalifiz. 

Fenni İslimyeli 
Bakfcesiir Mıldtvekii 

Fehmi Memişoğlu 
Rtee MilfetvekülS 

İsmail Şengün 
Deriizü MüMveîdUü 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır MitetvekM 
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KARŞI OY 

1. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Türk kamu yönetiminde, ekonomik ve malî politikanın odak nok
tası şeklinde oluşturulmuş, iddialı bir kuruluştur. Son derece önemli görev ve yetkilerle donatılmış bir ku
rumun «müsteşarlık» düzeyinde örgütlenmesi kamu hukuku ve geleneği açısından uygun değildir. 

2. «Hazine» nin ayrılması ile Maliye Bakanlığı; ve «Dış Ticaretin» ayrılması ile Ticaret Bakanlığı ek
sik ve aksak 'bir yapıya rnalhkûm edilmiş; dolayısıyla işlevleri açısından tutarsız bir duruma itilmişlerdir. 

3. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, üslendiği görevler itibariyle, Devlet Planlama Teşkilatı, Merkez 
Bankası, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve benzeri kuruluşlarla bir duplikasyon içindedir. Görev ve yetki kar
gaşası her zaman söz konusudur. 

4. Bir yandan görev ve yetki alanını genişletmek ve keyfî uygulamalara girmek eğiliminde olan bu Müs
teşarlık, öte yandan mevcut görevlerini doğru bir biçimde ve tam olarak yapmamaktadır. Hayali ihracat 
olayları ve bankerlik işlemlerinin tasfiyesi gibi konuların halen sonuçlandırılamaması; döviz kurlarının za
manında ve doğru biçimde saptanmasına ilişkin politikaların geliştirilmemiş olması; ağır dış borç ödeme yü
künün, ekonomiye baskı unsuru olmaktan çıkarılması yönünden çalışmaların yapılmaması, emisyon ve nakit 
idaresindeki aksaklıkların önlenememesi gibi örnekler, Müsteşarlığın görevlerini yerine getiremediğinin göster
geleri olarak ortaya çıkmaktadır. 

5. Bu başarı düzeyindeki bir Müsteşarlığın* 2000 den fazla bir kadro ile ekonomik ve malî politikanın 
odak noktası halinde Türk kamu yönetiminde yer alması uygun karşılanamaz. 

Bu nedenlerle Tasarının tümüne karşıyız. 

Tülay Öney M. Turan Bayezit Enver Özcan 
istanbul MiUetveMHi Kahramanmaraş MütetvekUli Tdkat Milletvekili 

İsa Vardal " Erol Ağagil Ayhan Fırat 
Zonguldak Milletvekili Kırklareli Milletvekilli Malatya Milletvekili 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
KHK : 188 
Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının kurulması; 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetki

ye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 13.12.1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanun Hükmündeki Kararnamenin amacı ekonomi ve dış ticaret politikalarının tespi
tine yardımcı olmak; bu politikalar çerçevesinde faaliyetlerin düzenlenmesi, uygulanması, uygulamanın izlen
mesi ve geliştirilmesi için Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin 
esasları düzenlemektir. 

Görev 

İMAIDDE 2. — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının görevleri şunlardır : 
a) Ekonomi ve Dışticaret politikalarının -hedeflerinin tespiti ile ilgili çalışmaları yapmak ve kararlaştı

rılan politikaları uygulamak, 
b) Hazine, para kredi nakit hareketleri ile Devletin iç ve dış borç işlemlerini yapmak, 
c) Hazine işlemlerine ait Kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı hazırlamak ve hazırlanmasına katılmak, 
d) İhracat ve ithalatın kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler çerçevesinde yürütül

mesini sağlamak, 
e) İki taraflı ve çok taraflı iktisadî ve ticarî anlaşmalarla ilgili hizmetleri yürütmek, 
f) Kamu iktisadî kuruluşları ile İktisadî devlet teşekküllerinin genel yatırım ve finansman programını 

hazırlamak, uygulanmasını izlemek, 
g) Bankalar ve sermaye piyasasına ilişkin politikaları hazırlamak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek, 
h) Diğer kanunlarla, yukarıdaki konularla ilgili olarak verilen görevleri yapmak, 
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SANAYt VE TEKNOLOJİ VE TİCARET 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında 13.12.1983 Tarih ve 188 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Hazine ve Dışticaret Müs
teşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 188 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılma
sı Hakkında 8.6.1984 Tarih ve 232 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne 

Dair Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı ekonomi ve 
dışticaret politikalarının tespitine yardımcı olmak; 
bu politikalar çerçevesinde faaliyetlerin düzenlenme
si, uygulanması, uygulamanın izlenmesi ve geliştiril
mesi için Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının kurul
masına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzen
lemektir. 

Görev 

MADDE 2. — 188 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 

(Hazinıe ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında 13.12.1983 Tarih ve 188 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Hazine ve Dışti
caret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
1188 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik
lik. Yapılması Hakkında 8.6.1984 Tarih ve 232 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanun Tasarısı) 

BÎRİNCt KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 

MADDE 1. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 1 inci maddesi aynen kabul 
edilmiştir.! 

Görev 

MADDE 2. — Hazine ve Dışticaret Müsteşar
lığının görevleri şunlardır : 

a) Ekonomi ve dış ticaret politikalarının hedef
lerinin tespiti ile ilgili çalışmaları yaprnaik ve karar
laştırılan politikaları uygulamak, 

b) Hazine, para kredi nakit hareketleri ile Dev
letin iç ve dış borç işlemlerini yapmak, 

c) Hazine işlemlerine ait kanun tasarıları ve di
ğer mevzuatı hazırlamak ve hazırlanmasına katıl
mak ,; 

d) İhracat ve ithalatın kalkınma planları ve yıl
lık programlarda öngörülen 'hedefler çerçevesinde 
yürütülmesini sağlamak, 

e) İki taraflı ve çok taraflı iktisadî ve ticarî an
laşmalarla ilgili Mzmetleri yürütmek, 

'£) Kamu İktisadî Kuruluşları ile İktisadî Dev
let Teşekküllerinin gene1! yatırım ve finansman prog
ramlarını, Devlet Planlama Teşkilatının görüşünü de 
alarak, kalkınma planı ve yıllılk programlar çerçe
vesinde hazırlamak ve uygulanmasını izlemek, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Teşkilat 

MADDE 3. — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Başbakanlığa bağlı olup, Başbakan bu Müsteşarlığın 
yönetimi ile ilgili, yetkilerini Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı veya Devlet Bakanı vasıtasıyla kulla
nabilir. Müsteşarlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan oluşur. 

İKİNCİ KISIM 
Müsteşarlık Merkez Teşkilatı 

Merkez Teşkilatı 

MADDE 4. — Müsteşarlık merkez teşkilatı, anahizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardım
cı birimlerden oluşur. 

Müsteşarlık Merkez Teşkilatı, Ek I sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Müsteşarlık 

Müsteşar 

MADDE 5. — Müsteşar, Müsteşarlık kuruluşunun en üst amiridir. Müsteşarlık hizmetlerinin Başbakamn 
direktifleri yönünde mevzuata, hükümetin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve 
yıllık programlara uygun olarak yürütülmesini ve Müsteşarlığın faaliyet alanına giren konularda diğer kamu 
kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Anahizmet Birimleri 

Anahizmet Birimleri 

MADDE 6. — Müsteşarlığın anahizmet birimleri aşağıdaki başkanlıklardan meydana gelir. 
a) Dış Ekonomik İlişkiler Başkanlığı, 
b) Banka ve Kambiyo Başkanlığı, 
c) Kamu Finansmam Başkanlığı, 
d) İhracat Başkanlığı, 
e) İthalat Başkanlığı, 
f) Anlaşmalar Başkanlığı, 
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Teşkilat 

MADDE 3. — 188 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 
Müsteşarlık Merkez Teşkilatı 

Merkez Teşkilatı 

MADDE 4. — 188 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 4 üncü maddesi, ekli cetvelde 232 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikle 
kabul edilmiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Müsteşarlık 

Müsteşar 

MADDE 5. — Müsteşar, Müsteşarlık kuruluşu
nun en üst amiridir. Müsteşarlık hizmetlerinin Baş
bakanın direktifleri yönünde mevzuata, hükümetin 
genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkınma 
planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürü
tülmesini ve Müsteşarlığın faaliyet alanına giren ko
nularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği 
ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. «Müsteşara 
yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı görev
lendirilebilir.» 

İKİNCİ BÖLÜM 
Anahizmet Birimleri 

Anahizmet birimleri 

MADDE 6. — Müsteşarlığın anahizmet birimleri 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, 
b) Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü, 
c) Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, 
d) İhracat Genel Müdürlüğü, 
e) İthalat Genel Müdürlüğü, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Teklif Ettiği Metlin) 

g) Bankalar ve sermaye piyasasına ilişkin poli
tikaları hazırlamak, uygulanmasını izlemek ve denet
lemek, 

h) Diğer kanunlarla yukarıdaki konularîa ilgili 
olarak verilen görevleri yapmak, 

Teşkilat 

MADDE 3. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 3 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 
iMüsteşarlık Merkez Teşkilatı 

Merkez Teşkilatı 

iMADDE 4. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 4 üncü maddesi Ek - 1 sayılı 
cetvelde yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. 

ÖİRİNCİ İBÖLÜM 
Müsteşarlık1 

Müsteşar 

MADDE 5. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 5 inci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Anahizmet Birimleri 

Anahizmet birimleri 

MADDE 6. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 6 ncı maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 420) 
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Dış Ekonomik İlişkiler Başkanlığı 

MADDE 7. — Dış Ekonomik ilişkiler Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Milletlerarası ekonomik işbirliğine taalluk eden; dış kamu borçlanmalarının hazırlık, âkit, kefalet ve 

garanti işlemlerini yürüterek dış kamu borçlanmalarına müncer olacak müzakere ve muhaberatı yapmak, 
b) Sağlanan dış kamu borçlarının ve kültür yardımları dışındaki dış yardımların kullanılmasına, bu borç 

ve dış yardımlara ait mukavele ve anlaşmaların uygulanmasına ilişkin olarak ülke içinde ve dışında yapıla
cak her türlü temas, müzakere ve gerekli işlemleri 1173 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak yerine getir
mek, 

c) Yıllık programlar çerçevesinde ödemeler dengesi gerçekleşme ve tahminlerini hazırlamak, değerlendir
mek ve ekonomik tahliller yapmak, 

d) Bu konularla ilgili olarak yabancı devletler ve milletlerarası kurullar ve bunların temsilcilik ve tem
silcileriyle 1173 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde malî konularda temas ve müzakerelerde bulunmak, 

e) Yabancı ülkeler ve piyasalardan borç alma ve yabancı piyasa, ülke ve kuruluşlara borç verme esas 
ve şartlarım belirlemek ve uygulamak, 

Banka ve Kambiyo Başkanlığı 

MADDE 8. — Banka ve Kambiyo Başkanlığının görevleri şunlardır ; 
a) Malî sektörün ekonomik kalkınmada etkinliğini sağlamak amacıyla iç ve dış ekonomik gelişmeleri 

izleyip, değerlendirmek, 
b) Bankalar Kanunu, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 2279 sayılı ödünç Para Verme İşleri Kanu

nu, 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunları bunların ek ve tadilleri ile sair ilgili mev
zuat çerçevesinde mevduat ve tasarrufun teşvik ve tanzimine, uzun, orta ve kısa vadeli kredilere, sermaye pi
yasasına, para ve kredi politikalarına ilişkin esasları düzenlemek, bizzat uygulamak veya ilgili kuruluşlarca uy
gulanmasını izlemek, 

c) 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun ve sair kanunların bu konuda verdiği gö
rev ve işlemleri yürütmek, 

d) Merkez Bankasının Müsteşarlık ile ilişkilerini Merkez Bankasına özel kanun ve imtiyazlarla verilen hu
suslar saklı kalmak üzere düzenlemek, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 420) 
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f) Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, 
g) Değerlendirme Dairesi Başkanlığı, 
h) Dış Ticarette Ştandardizasyon Dairesi Baş

kanlığı. 

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü 

MADDE 7. — Dış Ekonomik İlişkiler Genel Mü
dürlüğünün görevleri şunlardır : 

a) Milletlerarası ekonomik işbirliğine taalluk 
eden; dış kamu borçlanmalarının hazırlık, âkit, ke
falet ve garanti işlemlerini yürüterek dış kamu borç
lanmalarına müncer olacak müzakere ve muhaberatı 
yapmak, 

b) Sağlanan dış kamu borçlarının ve kültür yar
dımları dışındaki dış yardımların kullanılmasına, bu 
borç ve dış yardımlara ait mukavele ve anlaşmaların 
uygulanmasına ilişkin olarak ülke içinde ve dışında 
yapılacak her türlü temas, müzakere ve gerekli işlem
leri 1173 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak ye
rine getirmek, 

c) Yıllık programlar çerçevesinde ödemeler den
gesi gerçekleşme ve tahminlerini hazırlamak, değer
lendirmek ve ekonomik tahliller yapmak, 

d) Bu konularla ilgili olarak yabancı devletler 
ve milletlerarası kurullar ve bunların temsilcilik ve 
temsilcileriyle 1173 sayılı Kanun hükümleri çerçe
vesinde malî konularda temas ve müzakerelerde bu
lunmak, 

e) Yabancı ülkeler ve piyasalardan borç alma 
ve yabancı piyasa, ülke ve kuruluşlara borç verme 
esas ve şartlarını belirlemek ve uygulamak, 

Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü 

MADDE 8. — Banka ve Kambiyo Genel Müdür
lüğünün görevleri şunlardır : 

a) Malî sektörün ekonomik kalkınmada etkinli
ğini sağlamak amacıyla iç ve dış ekonomik gelişme
leri izleyip, değerlendirmek, 

b) Bankalar Kanunu, 2499 sayılı Sermaye Piya
sası Kanunu, 2279 sayılı ödünç Para Verme işleri 
Kanunu, 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo 
Borsaları Kanunu bunların ek ve tadilleri ile sair il
gili mevzuat çerçevesinde mevduat ve tasarrufun teş
vik ve tanzimine, uzun, orta ve kısa vadeli kredilere, 
sermaye piyasasına, para ve kredi politikalarına iliş-

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü 

MADDE 7. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metnimin 7 noi madden aynen kabul 
edilmiştir. 

Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü 

MADDE 8. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin, 8 inci maddesi aynen kabul 
edilmiştir.; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 420) 
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e) 6326 sayılı Petrol Kanununda Müsteşarlığın görevleriyle ilgili olarak verilen ve vergi mevzuları dışında 
kalan hükümlerinin uygulanmasını ve izlenmesini sağlamak, 

Kamu Finansmanı Başkanlığı 

MADDE 9. — Kamu Finansmanı Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Hazine işlemlerini yapmak; Hazine mevcutlarından Devlete ait para, kıymetli maden ve değerleri muha

faza etmek, nemalandırmak, yönetmek ve Hazine esham ve tahvilat cüzdanını saklamak, 
b) Millî paranın tedavülünü ve istikrarını para politikası ile birlikte düzenlemek, madenî paranın basılma

sı, Devlet tahvili, Hazine bonosu, borçlanma senedi çıkarılması, Hazine garantisi ve kefaleti verilmesi işlemlerini 
kanunlarda mevcut hükümler çerçevesinde ve Merkez Bankasına özel kanunlarla verilen görevler ve imtiyazlar 
saklı kalmak üzere yürütmek, 

c) Hazine hissedarlığının icabettirdiği işlemleri yapmak, 
d) Yıllık programlar çerçevesinde; iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşları genel yatırım ve 

finansman programını Devlet Planlama Teşkilatının görüşünü alarak hazırlamak, uygulamasını izlemek, iktisa
dî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî kuruluşlarının kuruluş kanunlannda gösterilen ve Müsteşarlığı ilgilendiren 
görevleri yapmak ve finansman programlarının kalkınma planı ve yıllık programlarda belirlenen hedeflere yö
nelik olarak uygulanması için gereken tedbirleri almak, 

e) Nakit yönetiminde; genel ve katma bütçeli idarelerle özel bütçeli kuruluşların ve döner sermayelerin 
nakit yönetiminde para politikasıyla uyumunu ve nakit imkânlarının ve kamu fonlarının yıllık programlar
da belirlenen ilkelere uygun olarak kullanımını sağlamak, geri dönmelerini izlemek ve Devletin yurt dışın
daki genel bütçe ile ilgili ödemelerini yapmak, 

f) Darphane ve Damga Matbaasının Müsteşarlık ile ilişkilerini düzenlemek ve yönlendirmek, 

g) Müsteşarlık ile ilgili iktisadî devlet teşekkülleri, kamu iktisadî kuruluşları ve bağlı ortaklıkların faali
yetlerinin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini takip etmek ve kamu iktisa
dî teşekkülleri koordinasyon kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek, 

h) Devlet borçlarının yönetimine ilişkin olarak her türlü iç borçlanmaların hazırlık, âkit, ihraç ve dış borç
lanmalar da dahil olmak üzere tediye, itfa ve kayıt işlemlerini yürütmek ve Devletçe verilen kefalet, taviz, 
garanti ve ikrazata ilişkin işlemleri yapmak, 
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kin esasları düzenlemek, bizzat uygulamak veya ilgili 
kuruluşlarca uygulanmasını izlemek, 

c) 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma 
Hakkındaki Kanun ve sair kanunların bu konuda ver
diği görev ve işlemleri yürütmek, 

d) T.C. Merkez Bankasının Müsteşarlık ile iliş
kilerini Merkez Bankasına özel kanun ve imtiyazlar
la verilen hususlar saklı kalmak üzere düzenlemek. 

Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü 

MADDE 9. — Kamu Finansmanı Genel Müdür
lüğünün görevleri şunlardır : 

a) Hazine işlemlerini yapmak; Hazine mevcut
larından Devlete ait para, kıymetli maden ve değer
leri muhafaza etmek, nemalandırmak, yönetmek ve 
Hazine esham ve tahvilat cüzdanım saklamak, 

b) Millî paranın tedavülünü ve istikrarını para 
politikası ile birlikte düzenlemek, madenî paranın 
basılması, Devlet tahvili, Hazine bonosu, borçlanma 
senedi çıkarılması, Hazine garantisi ve kefaleti ve
rilmesi işlemlerini kanunlarda mevcut hükümler çer
çevesinde ve Merkez Bankasına özel kanunlarla ve
rilen görevler ve imtiyazlar saklı kalmak üzere yürüt
mek, 

c) Hazine hissedarlığının icabettirdiği işlemleri 
yapmak, 

d) Yıllık programlar çerçevesinde; iktisadî Dev
let Teşekkülleri ve Kamu İktisadî Kuruluşları genel 
yatırım ve finansman programını Devlet Planlama 
Teşkilatının görüşünü alarak hazırlamak, uygulama
sını izlemek, İktisadî Devlet Teşekkülleri ve Kamu 
İktisadî Kuruluşlarının kuruluş kanunlarında göste
rilen ve Müsteşarlığı ilgilendiren görevleri yapmak 
ve finansman programlarının kalkınma plam ve yıllık 
programlarda belirtilen hedeflere yönelik olarak uy
gulanması için gereken tedbirleri almak, 

e) Nakit yönetiminde; genel ve katma bütçeli 
idarelerle özel bütçeli kuruluşların ve döner sermaye
lerin para politikasıyla uyumunu ve nakit imkânları
nın ve kamu fonlarının yıllık programlarda belirlenen 
ilkelere uygun olarak kullanımını sağlamak, geri 
dönmelerini izlemek ve Devletin yurt dışındaki genel 
bütçe ile ilgili ödemelerini yapmak ve iç ödemeler, 
dış ödemeler ve Devlet borçlan saymanlıkları kur
mak, " 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü 

MADDE 9. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metminin 9 uncu maddesi aynen kabul 
ediılmitşir.ı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 420) 
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İhracat Başkanlığı 

MADDE 10. — İhracat Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) ihracatın kalkınma planları ve yılhk programlarda öngörülen hedef çerçevesinde yürütülmesini sağla

mak, 
b) İhracat politikasının ilgili Bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği suretiyle tespitine yardımcı olmak ve uy

gulamak, 
c) ihracatın geliştirilmesi imkânlarını ve bu imkânlardan azamî döviz gelirleri sağlama yollarını araştır

mak, 
d) ihracatla ilgili mevzuatı hazırlamak, uygulamak, 
e) ihracat konusu olan tarım ürünlerinin destekleme alım fiyatlarının tespiti ile ilgili işlemleri yürütmek, 
f) ihracat belge ve ruhsatnamelerini düzenlemek, 
g) ihracatçı birliklerinin dış ticarete ilişkin çalışmalarını düzenlemek, izlemek ve denetlemek, 
h) Dış fuar ve sergilere katılma esaslarını tespit etmek. 

İthalat Başkanlığı 

MADDE 11. — ithalat Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) ithalatın kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler çerçevesinde yürütülmesini sağ

lamak, 
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f) Darphane ve Damga Matbaasının Müsteşarlık 
ile ilişkilerini düzenlemek ve yönlendirmek, 

g) Müsteşarlık ile ilgili İktisadî Devlet Teşekkül
leri, Kamu İktisadî Kuruluşları ve bağlı ortaklıkların 
faaliyetlerinin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümle
rine uygun olarak yürütülmesini takip etmek ve Kamu 
İktisadî Teşekkülleri Koordinasyon Kurulunun sekre-
terya hizmetlerini yürütmek, 

h) Devlet borçlarının yönetimine ilişkin olarak 
her türlü iç borçlanmaların hazırlık, âkit, ihraç ve 
dış borçlanmalar da dahil olmak üzere tediye, itfa 
ve kayıt işlemlerini yürütmek ve Devletçe verilen ke
falet, taviz, garanti ve ikrazata ilişkin işlemleri yap
mak, 

ı) 2808 sayılı Kanunla değişik 6326 sayılı Pet
rol Kanununda Müsteşarlığın görevleriyle ilgili ola
rak verilen ve vergi mevzuları dışında kalan hüküm
lerinin uygulanmasını ve takibini temin etmek. 

İhracat Genel Müdürlüğü 

MADDE 10. — İhracat Genel Müdürlüğünün gö
revleri şunlardır : 

a) İhracatın kalkınma planları ve yıllık prog
ramlarda öngörülen hedef çerçevesinde yürütülmesi
ni sağlamak, 

b) İhracat politikasının ilgili bakanlık ve kuru
luşlarla işbirliği suretiyle tespitine yardımcı olmak ve 
uygulamak, 

c) İhracatın geliştirilmesi imkânlarını ve bu im
kânlardan azamî döviz gelirleri sağlama yollarını 
araştırmak, 

d) İhracatla ilgili mevzuatı hazırlamak, uygula
mak, 

e) İhracat konusu olan tarım ürünlerinin destek
leme alım fiyatlarının tespiti ile ilgili işlemleri yü
rütmek, 

f) İhracat belge ve ruhsatnamelerini düzenlemek, 
g) İhracatçı birliklerinin dış ticarete ilişkin çalış

malarını düzenlemek, izlemek ve denetlemek, 
h) Dış fuar ve sergilere katılma esaslarını tespit 

etmek. ) 

İthalat Genel Müdürlüğü 

MADDE 11. — İthalat Genel Müdürlüğünün gö
revleri şunlardır : 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

İhracat Genel Müdürlüğü 

MADDE 10. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 10 uncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir., 

İthalat Genel Müdürlüğü 

MADDE 11. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 11 inci maddesi aynen kabul 
edikdiştir., 
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b) İthalat rejimi ile programım hazırlamak, uygulamak ve ithalatla ilgili izinleri vermek, 
c) iç piyasa ve sanayinin ihtiyaçlarını izlemek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak, 
d) ithalat müsaadeleriyle ilgili belge ve ruhsatnameleri tanzim etmek, 
e) ithal mallarımızın dünya piyasalarına uygun olarak ithalini sağlayıcı tedbirleri almak, 
f) Fiyat ve kalite kontrol İşlerini düzenlemek, 
g) Milletlerarası fuarların ithalat ile ilgili işlemlerini düzenlemek ve yürütmek. 

Anlaşmalar Başkanlığı 

MADDE 12. — Anlaşmalar Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Kalkınma planları ve genel ekonomik politikalar çerçevesinde, iki taraflı ve çok taraflı ticaret ve 

madde anlaşmaları ile ticaret protokollerini gerektiğinde ilgili bakanlıklar ve kuruluşlarla işbirliği halinde 
hazırlamak, 

b) Ticaret anlaşmalarının uygulanması ile ilgili mevzuatı hazırlamak, yürürlüğe koymak ve uygulamak, 
c) Milletlerarası veya bölgesel ekonomik ve ticarî işbirliği anlaşmalarına ilişkin hazırlık çalışmalarına 

ve müzakerelerine katılmak, 
d) Sınır ticaretiyle ilgili düzenlemeleri yapmak, 

e) Ekonomik ve ticarî anlaşma bulunmayan ülkelerle ticarî ilişkileri düzenlemek ve bu faaliyetlerin ge
rektirdiği işbirliğini sağlamak, 

f) Dış temaslarla ilgili protokol işlerini düzenlemek. v 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 420) 



— 29 — 

(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

a) İthalatın kalkınma planları ve yıllık program
larda öngörülen hedefler çerçevesinde yürütülmesini 
sağlamak, 

b) ithalat rejimi ile programını hazırlamak, uy
gulamak ve ithalatla ilgili izinleri vermek, 

c) iç piyasa ve sanayinin ihtiyaçlarını izlemek 
ve bu konuda gerekli tedbirleri almak, 

d) İmalat müsaadeleriyle ilgili belge ve ruh
satnameleri tanzim etmek, 

e) ftthal mallarının dünya piyasalarına uygun 
olarak ithalini sağlayıcı tedbirleri almak, 

f) Fiyat ve kalite kontrol işlerini düzenlemek, 
g) Milletlerarası fuarların ithalat ile ilgili işlem

lerini düzenlemek ve yürütmek. 

Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 

MADDE 12. — Anlaşmalar Genel Müdürlüğü
nün görevleri şunlardır1: 

a) Kalkınma planları ve genel ekonomik po
litikalar çerçevesinde, iki taraflı ve çök taraf
lı ticaret ve madde anlaşmaları ile ticaret pro-
ıtoikallarını gerektiğinde ilgili bakanlıklar ve kuruluş
larla işbirliği halinde hazırlamak, 

b) Ticaret anlaşmalarının uygulanması ile ilgili 
mevzuatı hazırlamak, yürürlüğe koymak ve uygula
mak;, 

c) Milletlerarası veya bölgesel ekonomik ve ti
carî işbirliği anlaşmalarına ilişkin hazırlık çalış
malarına ve müzakerelerine katılmak, 

d) Sınır ticaretiyle ilgili düzenlemeleri yapmak, 
e) Ekonomik ve ticarî anlaşma bulunmayan ül

kelerle ticarî ilişkileri düzenlemek ve bu faaliyetleri 
gerektirdiği işbirliğini sağlamak* 

lf) Dış temaslarla ilgili protokol işlerini düzen
lemek. 

Değerlendirme Dairesi Başkanlığı 

IMADDE 13. — Değerlendirme Dairesi Başkan
lığının görevleri şunlardıı?: 

a) İç ve dış ekonomik, malî ve ticarî olayları 
izlemek ve bu konulardaki bilgileri değerlendirmek, 
iç ve dış ekonomik ve ticarî ilişkilerle ilgili istatisti
ği bilgileri düzenlemek, 

b) Müsteşarlığın çalışma konularına ilişkin bil
gileri toplamak ve değerlendirmek, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 

MADDE 12. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metnimin 12 inci maddesi aynen kabul 
edilmliştdr-

Değerlendirme Dairesi Başkanlığı 

MADDE 13. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 13 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve Denetim Birimleri 

MADDE 13. — Müsteşarlığın merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır : 
a) Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığı, 
b) Hukuk Müşavirliği, 
c) Müsteşarlık Müşavirleri, 
d) Hazine Kontrolörleri. 

Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığı 

MADDE 14. — Müsteşara bağlı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Bankalar Kanunu ve diğer mevzuat ile Bankalar Yeminli Murakıp ve muavinlerine verilen görev ve 

yetkilerin gerektirdiği murakabe ve inceleme işlerini yürütmek, 

Kanunların verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde Müsteşarın Kurul tarafından yürütülmesini uygun gör
düğü diğer işleri yapmak, 

Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve tatbikatla ilgili her türlü araştırma ve diğer 
çalışmaları yapmak ve yürütmek, görüş bildirmek ve tekliflerde bulunmak. 
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c) Ekonomik ve ticarî konularda anket ve en
dekslerle devamlı tahliller yapmak, konjonktür etüt
lerini hazırlamak, 

d) Bilgi işlem merkezinden yararlanarak bilgi
leri depolamak,, 

e) .Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri ve 
Müsteşarlığın yayın görevlerini yapmak. 

Dışticarette Standardizasyon Dairesi Başkanlığı 

MADDE 14. — Dışticarette Standardizasyon Da
iresi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) îhraç ve ithal mallarının standartlaştırılmasını 
sağlamak, ihracatın bu bakımdan denetlenmesi işle
riyle uğraşmak ve bunlara ait mevzuatı uygulamak, 

b) Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan ve 
mecburî uygulamaya konulması talebinde bulunulan 
standartların dış ticarete konu olanlarından ihtiyaç 
duyulanların Bakan onayı ile mecburî tatbikata koy
mak maksadıyla, standardına göre denetimlerini 
yapmak veya yaptırmak, 

c) Mevzuatın diğer bakanlık ve makamlara bı
raktığı konular hariç olmak üzere ticarete konu olan 
ürün ve mamullerin standartlaştırıknasını sağlamak, 

d) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak. 

ÜÇÜNCÜ (BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve Denetim Birimleri 

M'ADDE 15. — 1'8'8 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 13 üncü maddesi 15 inci madde ola
rak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığı 

MADDE 16. — ll'88 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 14 üncü maddesi 16 ncı madde ola
rak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Dışticarette Standardizasyon Dairesi Başkanlığı 

MADDE 14. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Metninin 14 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir.f 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve denetim birimleri 

MADDE 15. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 15 inci maddesi aynen kabul 
ediümiştir, 

Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığı 

MADDE 16. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metalinin 16 ncı maddesi aynen kabul 
edilmiştür.. 
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b) Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu bir Başkan ile yeteri sayıda Bankalar Yeminli Murakıpları ve 
yardımcılarından teşekkül eder. 

c) Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanı, yeminli murakıp sıfat ve yetkisine sahiptir, 
d) Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulunun çalışma- esasları Yönetmelikle düzenlenir. 

Hukuk müşavirliği 

MADDE 15. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır : 
a) Müsteşarlığın diğer birimlerinden sorulan hukukî konular ile hukukî, malî, cezaî sonuçlar doğuracak 

işlemler hakkında görüş bildirmek, 
b) Hazine menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaşma 

ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, 
c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgileri ha

zırlamak ve Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünü ilgilendirmeyen idarî davalarda Müs
teşarlığı temsil etmek, 

d) Müsteşarlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını te
min etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlamak ve Müsteşara sunmak, 

e) Müsteşarlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderi
len Kanun, Tüzük ve Yönetmelik tasarılarını hukukî açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek. 

Müsteşarlık müşavirleri 

MADDE 16. — Müsteşarlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Müsteşara yardımcı olmak üzere on 
Müsteşarlık müşaviri görevlendirilebilir. 

Müsteşar Müşavirleri Müsteşarlık makamına bağlıdır. 

Hazine kontrolörleri 

MADDE 17. — Hazine Kontrolörlerinin görevleri şunlardır : 
a) Müsteşarlığa verilen işlerle, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Kambiyo ile ilgili 

mevzuat, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve 6326 sayılı Petrol Kanunlarının vergi dışında kalan hüküm
leri ile ilgili ve özel anlaşmalara dayalı olarak Müsteşarlığa mevdu görevlere ilişlkin konularda ilgili merci
ler, özel ve tüzelkişiler nezdinde inceleme, denetleme ve soruşturma yapmak, 

Müsteşarlığın görev konularında etüdler hazırlamak, incelemeler yaparak mütalâa vermek, 
Müsteşarlıkça verilecek diğer incelemeleri ve görevleri yapmak, 
b) Hazine Kontrolörlerinin çalışma esasları yönetmelikle düzenlenir. 
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Hukuk Müşavirliği 

MADDE 17. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri 
şunlardıH:' 

a) Müsteşarlığın diğer birimlerinden sorulan hu
kukî konular ile hukukî, malî cezaî sonuçlar doğu
racak işlemler hakkında (görüş 'bildirmek, 

b) Hazine menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlık
ları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, an
laşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak ya
pılmasına yardımcı olmak, 

c) 8 Ocak 19413 tarih ve 4353 sayılı Kanun hü
kümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bil
gileri hazırlamak ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Başhukulk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Mü
dürlüğünü ilgilendirmeyen idarî davalarda Müsteşar

lığı temsil etmek,, 
d) Müsteşarlığın amaçlarını daha iyi gerçekleş

tirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalış
masını temin etmek amacıyla gerekli hukukî tek
lifleri hazırlamak ve Müsteşara sunmak, 

e) Müsteşarlık kuruluşları tarafından hazırlanan 
veya diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gön
derilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hu
kukî açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek, 

Müsteşarlık müşavirleri 

MADDE 18. — Müsteşarlıkta özel önem ve ön
celik taşıyan konularda Müsteşara yardımcı olmak 
üzere 15 müsteşarlık müşaviri görevlendirilebilir. 

Müsteşarlık müşavirleri müsteşarlık makamına 
bağlıdır. 

Hazine kontrolörleri 

MADDE 19. — 1'88 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 117 nci maddesi 19 uncu madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 17. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 17 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir-

Müsteşarlık müşavirleri 

MADDE 18. — Müsteşarlıkta özel önem ve ön
celik taşıyaın konularda müsteşara yardımcı olmak 
üzere onfoeş müsteşarlık müşaviri görevlendirilebilir. 

Müsteşarlık müşavirleri müsteşarlık makamına 
bağlıdır. 

Hazine kontrolörleri 

MADDE 19. -
ve çalışma esasları: 

Hazine kontrolörlerinin görev 

a) Müsteşarlığa verilen işlerle, Türk Parası Kıy
metini Koruma Hakkında Kanun ve kambiyo ile 
ilgili mevzuat, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve 
Ö326 sayılı Petrol kanunlarının vergi dışında kalan 
hükümleri ile ilgili ve özel anlaşmalara dayalı olarak 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı 'Birimler 

Yardımcı birimler 

MADDE 18. — Müsteşarlığın merkez kuruluşundaki Genel Sekreterlik yönetim'indeki yardımcı birimleri 
şunlardır : 

a) Genel Sekreterlik, 
b) Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı, 
c) Personel Dairesi Başkanlığı, 
d) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 
e) Savunma Uzmanlığı 
f) Konjonktür ve Yayın Dairesi Başkanlığı 

Genel Sekreterlik 

MADDE 19. —- Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır : 
a) Müsteşarlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenleri Müsteşara sunmak, 
b) Başbakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, 
c) Süreli evrakın zamanında işleme konmasını sağlamak, 
d) Baş'bakan ve Müsteşara imzalatılması gerekli evrakın zamanında ve yazı işleri talimatına uygun olarak 

sunulmasını sağlamak, 
e) Müsteşarlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve zabıt

ları tutmak ve yaymak, 
f) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 
g) Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak, usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak, 
h) Müsteşarlığın iç pmtökol hizmetlerini mevcut direktif ve emirlere göre yürütmek, 
i) Yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek. 
j) Müsteşarca verilen benzeri görevleri yapmak, 

Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı 

MADDE 20. — Komptrolörlük Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel, para ve malze

me gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Müsteşarlık bütçe
sini plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulamasını izlemek, 

b) (a) bendinde öngörülen görevleri yerine getirmek için gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendir
mek, 

c) Bütçe ve malî işler ile ilgili olarak Müsteşarlıkça verilecek diğer hizmetleri yürütmek, 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
iYardımcı Dirimler 

Yardımcı birimler 

MADDE 20. — Müsteşarlığın merkez kuruluşun
daki yardımcı birimleri şunlardır: 

' a) Personel Dairesi Başkanlığı, 
b) idarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığı, 
c) 'Savunma Uzmanlığı, 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Teklif Ettiği Metim) 

müsteşarlığa mevdu görevlere ilişkin konularda ilgili 
merciler, gerçeik ve tüzelkişiler nezdinde inceleme, 
denetleme ve soruşturma yapmak, 

b) Müsteşarlığın görev konularında etütler ha
zırlamak, incelemeler yaparak mütalaa vermek, 

c) Müsteşarlıkça verilecek diğer incelemeleri ve 
görevleri yapmak, 

d) Hazine kontrolörlerinin çalışma esasları yö
netmelikle düzenlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler. 

Yardımcı birimler 

MADDE 20. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 20 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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Personel Dairesi Başkanlığı 

MADDE 21. — Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Müsteşarlığın insıangücü planlaması ve personel poMkasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel siste-

, minin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 
b) Müsteşarlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak, 
c) Müsteşarlık eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarım düzenlemek 

ve uygulamak, 
•d) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

MADDE 22. — Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Müsteşarlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgiM hizmetleri yürütmek, 
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, 
c) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 
d) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimiyle ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
e) Müsteşarlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 
f) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak, 
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Personel Dairesi Başkanlığı 

MADDE 211. — U88 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 211 inci maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 22. — İdarî ve 'Malî İşler Dairesi Baş
kanlığının görevleri şunlardır : 

a) Müsteşarlık için gerekli 'araç, gereç ve (mal
zemenin temini ile ilgili 'hizmetleri yürütmek, 

Ib) 'İhtiyaç duyulan, bina ve arazinin kiralanma, 
satın alma işlemlerini yürütmek, 

c) Müsteşarlığın iBütçe malî işlerle ilgili hiz
metlerini yürütmek, 

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım 
ve taşıma hizmetlerini yapmak, 

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile il
gili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 

f) Müsteşarlılk personelinin ve ailelerinin sağlık 
hizmetlerinden yararlanmalarım sağlamak, 

g) Müsteşarlığa gelen yazı ve mesajlardan ge-
ırekenıleri Müsteşar veya yardımcılarına sunulmasını 
sağlamak, 

Ih) Müsteşar ve yardımcılarının direktif ve emir
lerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, 
Müsteşarlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürüt
mek, 

ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını 
sağlamak, 

j) Müsteşarlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve 
görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemü not ve 
tutanakları tutmak ve yaymak, 

k) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenle
mek ve yürütmek, 

1) Müsteşarlık bütçesinin plan ve program esas
larına göre hazırlanması için gerekli bilgi ve belge
leri derlemek, 

m) Müsteşar ve yardımcılarınoa verilecek 
görevleri yapmak, 

Personel Dairesi Başkanlığı 

MADDE 21. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 21 inci maddesi aynen kabul 
edilmiştir^ 

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 

MAıDDE 22. — İdarî ve Malî İşler Dairesi Baş
kanlığının görevleri şunlardır: 

a) Müsteşarlığın bütçe ve malî işlerle ilgili hiz
metlerini yürütmek, 

b) Müsteşarlık bütçesinin plan ve program esas
larına göre hazırlanması için gerekli bilgi ve belge
leri derlemek, 

c) Müsteşar ve yardımcılarının direktif ve emir
lerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, 
müsteşarlığın iç ve diş protokol hizmetlerini yürüt
mek, 

d) Müsteşarlık için gerekli araç, gereç ve mal
zemenin temini ile ilgil hizmetleri yürütmek, 

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile 
ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 

f) Müsteşarlık personelinin ve ailelerinin sağlık 
hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 

g) Müsteşarlığa gelen yazı ve mesajlardan ge
rekenlerin müsteşar veya yardımcüarına sunulmasını 
sağlamaky 

h) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım 
ve taşıma hizmetlerini yapmak, 

ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını 
sağlamak^ 

j) Müsteşarlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve 
görüşmeleri düzenlemek, bunlara alt önemli not ve 
tutanakları tutmak ve yaymak, 

k) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenle
mek ve yürütmek, 

1) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, 
satın alma işlemlerini yürütmek, 

m) Müsteşar ve yardımcılannca verilecek diğer 
görevleri yapmak, 
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Savunma Uzmanlığı 

MADDE 23. — Savunma Uzmanlığı özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine ge
tirir. 

Konjonktür ve Yayın Dairesi Başkanlığı 

MADDE 24. — Konjonktür ve Yayın Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Ekonomik hayatı izlemeye yarayacak anketler ve indeksler düzenlemek, 
b) Ülke ekonomisinin devamlı tahlillerini, konjonktür etüdlerini, buna ilişkin işleri yapmak ve yayınlamak, 
c) Müsteşarlığın çalışma alanına giren konularda bilgi toplamak, analiz ve. değerlendirmeler yapmak, is

tatistikler hazırlamak ve yayınlamak, 
d) tç ve dış ekonomik, malî ve ticarî olayları izlemek ve bu konulardaki bilgileri değerlendirmek, dış eko

nomik ve ticarî ilişkilerle ilgili istatistik bilgileri düzenlemek ve yayınlamak", 
e) İç ve dış ticaret politikalarının temelini teşkil edecek verileri tespit ederek bunları uygulamaya aktar

mak üzere ilgililere sunmak, 
f) Bilgi işlem merkezinden yararlanarak bilgileri depolamak, 
g) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak, 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı 

Taşra Teşkilatı 

MADDE 25. — Müsteşarlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları, Bölge Valiliği, Genel Kadro ve Usu
lü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve 11 idaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı 
kurmaya yetkilidir. 

Yurt Dışı Teşkilatı 

MADDE 26. — Müsteşarlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hük
münde Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

Bağlı kuruluşlar 

MADDE 27. — Darphane ve Damga matbaası Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 
bağlı kuruluşudur. 
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Savunma Uzmanlığı 

MADDE 23. — 1'8'8 sayıl* Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 23 üncü maddesi Komisyonumuzca 
aynen kalbul edilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı 

Taşra Teşkilatı 

MADDE 24. — 'Müsteşarlık, Bakanlıkların Ku
ruluş ve Görev Esasları Hakkındaki Kanun ile Ge
nel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uy
gun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

Yurt Dışı Teşkilatı 

MADDE 25. — Müsteşarlık, Kamu Kurum ve 
Kümluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun 
esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya 
yetkilidir. 

Bağlı kuruluşlar 

MADDE 26. — Darphane ve Damga Matbaası 
Genel Müdürlüğü ile ihracatçı Birlikleri ve İhracatı 
Geliştirme Merkezi, Müsteşarlığın 'bağlı kuruluşları
dır. 

Savunma Uzmanlığı 

MADDE 23. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metinlinin 23 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir, 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatı 

Taşra Teşkilatı 

MADDE 24. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 24 üncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir.] 

Yurt Dışı Teşkilatı 

MADDE 25. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu metninin 25 inci maddesi aynen kabul 
edilmiştir,' 

Bağlı kuruluşlar 

MADDE 26. — Darphane ve Damga Matbaası 
Genel Müdürlüğü ile İhracatçı Birlikleri ve İhracatı 
Geliştirme Etüt Merkezi, müsteşarlığın bağlı kuru
luşlarıdır.; 

İhracatçı birliklerinin kuruluş, işleyiş, iştigal sa
haları, organları ve üyeliğe ilişkin esasları ile üyele
rin bak ve yükümlülüyerini gösteren statüler Bakan
lar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkileri 

Yöneticilerin sorumlulukları 

MADDE 28. — Müsteşarlık merkez, taşra, yurt dışı teşkilatı ile ilgili kuruluşların her kademedeki yöneti
cileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmiet veya görevleri, Başbakanlık ve Müsteşarlık emir ve direktifleri 
yönünde, mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye 
karşı sorumludur. 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Müsteşarlığın görev yetki ve sorumluluğu 

MADDE 29. — Müsteşarlık ana hizmet ve görevleriyle ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu ku
rum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekte, kaynak israfını 
önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir. 

Müsteşarlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça be
lirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan so-# 

rumludur. 

Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 

MADDE 30. — Müsteşarlık, hizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle koordinasyonu sağlamak
tan sorumludur. 

Müsteşarlığın düzenleme görev ve yetkisi 

MADDE 31. — Müsteşarlık Kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri Başbakanın direktifi is
tikametinde tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgelerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. 

Yetki devri 

MADDE 32. — Müsteşar, her kademedeki Müsteşarlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça belirle
mek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devredebilir. Yetki devri, yetki 
devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz. 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

İntikal eden görev ve yetkiler 

MADDE 33. — T.C. Merkez Bankası, Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadî İşbirliği Teşki
latı Geoel Sekreterliği, Bankalar ve Yeminl'i Murakıpları Kurulu Başkanlığı, Darphane ve Damga matbaası 
Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak Maliye Bakanı ve Bakanlığına; İhracat, ithalat ve anlaşmalar Genel Mü
dürlükleriyle, Konjonktür ve Yaym Dairesi Başkanlığı ile ilgili olarak Ticaret Bakanı ve Bakanlığına, bu Ka-
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DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkileri 

Yöneticilerin sorumlulukları 

MADDE 27. — 188 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 28 inci maddesi 27 nci madde olarak 
Komisyonumuzca aynen ka'buıl edilmiştir. 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda Müsteşar
lığın görev ve yetki ve sorumluluğu 

MADDE 28. — 188 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 29 uncu maddesi 28 inci madde ola
rak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Mahallî İdarelerle koordinasyon sorumluluğu 

MADDE 29. — 188 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 30 uncu maddesi 29 uncu madde 
olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Müsteşarlığın düzenleme görev ve yetkisi 

• MADDE 30. — 1«>8 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 31 inci maddesi 30 uncu madde ola
rak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yetki devri 

MADDE 31. — Müsteşar, her kademedeki Müs
teşarlık ve kuruluş yöneticileri, gerektiğinde sınırla
rını yazılı olarak açıkça 'belirlemek şartıyla yetki
lerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak 
yetki devri yetki devreden amirin sorumluluğunu 
kaldırmaz. 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

İntikal eden görev ve yetkiler 

MADDE 32. — T.C. Merkez Bankası, Hazine Ge
nel Müdürlüğü ve Milletlerarası iktisadî İşbirliği Teş
kilatı Genel Sekreterliği, Bankalar Yeminli Murakıp
ları Kurulu Başkanlığı, Darphane ve Damga Matbaası 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
'Sorumluluk ve Yetkileri 

Yöneticilerin sorumlulukları 

MADDE 27. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Klomıisyonu 'Metninin 27 nci maddesıi aynen kabul 
edilmiştir. 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda müsteşarlığın 
görev yetki ve sorumluluğu 

MADDE 28. — iSanayıi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Metninin 28 inci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 

(MADDE 29. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Metininin 29 uncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Müsteşarlığın düzenleme görev ve yetkisi 

MADDE 30. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Metninin 30 uncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Yetki devri 

MADDE 31. — Sanayi ve Teknolojıi ve Ticaret 
Komisyonu Metninin 31 inci maddesi 'aynen kabul 
edilmiştir. 

BEŞİNCİ KISIM 
ÇeşMi Hükümler 

İntikal eden görev ve yetkiler 

MADDE 32. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Mötainin 32 nci maddesıi aynen kabul 
edilmiştir, 
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nun Hükmündeki Kararnamenin yayımı tarihinden önce çeşitli mevzuatla verilmiş olan her türlü görev, yetki, 
sorumluluk, hak ve muafiyetler Başbakana ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına intikal eder. 

Kişi ve kurumların hizmetlerinden yararlanma 

MADDE 34, a) Müsteşarlık zorunlu ve özel durumlara mahsus olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve 
uzmanlığa ihtiyaç gösteren işlerde kadro karşılık gösterilmek kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Ranunu 
ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın Başbakanın onayı ile yurt 
içinde ve yurt dışında özel anlaşmalarla yerli ve yabancı kişi ve kurumların hizmetlerinden yararlanabilir. 

b) Kadro karşılık gösterilmek suretiyle çalıştırılacakların sayısı, ödenecek ücretlerin tavan ve tabanı her 
malî yıl başında Bakanlar Kurulunca belirlenir. 

c) Genel ve Katma bütçeli idarelerle İktisadî Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadî Kuruluşları ve bağlı or
taklıklarda çalışanlar, Müsteşarlıkta maaşsız izinli ve sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Bu kimselerin 
memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve mükellefiyetleri baki kalır. İzinli oldukları müddet terfi ve emek
liliklerinde fiilî hizmet olarak hesaba katıldığı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar 
başkaca hiçbir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler. Bu kimselerin Müsteşarlıkta maaşsız izinli olarak ça
lıştıkları süre karşılığı, asıl bağlı oldukları teşkilata karşı herhangi bir mecburî hizmet mükellefiyeti tahmil et
mez. 
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Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak Maliye ve Gümrük 
Bakam ve Bakanlığına; İhracat, ithalat ve Anlaşma
lar Genel Müdürlükleriyle, Konjonktür ve Yayın Dai
resi Başkanlığı ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Ba
kanı ve Bakanlığına, bu Kanunun yayımı tarihinden 
önce çeşitli mevzuatla verilmiş olan her türlü görev, 
yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetler Başbakana ve 
Hazine ve Dış «Ticaret Müsteşarlığına intikal eder. 

Kişi ve kurumların hizmetlerinden yararlanma 

MADDE 33. — a) Müsteşarlık özel bir meslek 
bilgisine ve uzmanlığa ihtiyaç gösteren işlerde kad
ro karşılık gösterilmek kaydıyla 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli 
personel hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın 
Başbakanın onayı ile sözleşmeli personel çalıştırabi
lir. 

Yurt içinde ve yurt dışında özel anlaşmalarla yer
li ve yabancı kişi ve kuruluşların hizmetlerinden ya
rarlanılabilir. 

b) Kadro karşılık gösterilmek suretiyle çalıştırı
lacakların sayısı, sözleşme usul ve esasları ile ücret 
miktarı ye yapılacak ödemeler Bakanlar Kurulunca 
belirlenir. Sözleşme ile çalıştırılacak personel istekle
ri üzerine, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. 

c), Genel ve katma bütçeli idarelerle İktisadî Dev
let Teşekkülleri, Kamu İktisadî Kuruluşları ve bağlı 
ortaklıklarda çalışanlar, Müsteşarlıkta maaşsız izinli 
ve sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Bu kim
selerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve 
mükellefiyetleri baki kalır. İzinli oldukları müddet 
terfi ve emekliliklerinde fiilî hizmet olarak hesaba ka
tıldığı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hak
kını kazananlar başkaca hiçbir işleme lüzum kalmak
sızın terfi ettirilirler. Bu kimselerin Müsteşarlıkta 
maaşsız izinli olarak çalıştıkları süre karşılığı asıl 
bağlı oldukları teşkilata karşı herhangi bir mecburî 
hizmet mükellefiyeti tahmil etmez. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Teklif Ettiği Metin) 

Kişi ve kurumların hizmetlerinden yararlanma 

MADDE 33. — a) Müsteşarlık, Müsteşar Yar
dımcılıkları, Genel Müdürlük, Genel Müdür Yıar-
diiimcılıkları, Hukuk Müşavirlikleri, Müsteşarlık Mü
şavirlikleri, Daire Başkanlıkları, Şube Müdürlükleri, 
Uzman ve Uzman Yardımcılıkliarı hizmetlerinde kad
ro karşılık gösterilmek kaydıyla 657 sayılı 'Devlet Me
murları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli per
sonel hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın söz
leşmeli personel çalıştırılabilir. 

Başbakanın onayı ile yurt içinde ve yurt dışında 
özel anlaşmalarla yerli ve yalbamcı kişi ve kuruluşla
rın hizmetlerinden yararlanılabilir. 

b) Kadro karşılık gösterilmek suretiyle çalıştırı
lacakların saıyısı, sözleşme Usul ve esasları ile ücret 
miktarı ve yapılacak ödemeler Bakanlar Kurulunca 
belirlenir. Sözleşme (ile çalıştırılacak personel, istekle
ri üzerine T.C Emekli ISandığı ile İlgüendlirlir.* 

c) Genel ve Kaitima bütçeli idarelerle İktisadî 
Devlet Teşekkülleri, Kamu (iktisadî Kuruluşları ve 
bağlı ortaklıklarda çalışanlar, Müsteşarlıkta maaşsız 
izinli ve sözleşmeli olarak istihdam edile-bilirler. Bu 
kimselerin memuriyetleri ile 'buna ait her türlü hak 
ve mükellefiyetleri baki 'kalır. İzinli oldukları müldldet 
terfii ve emeklilıikleriınde fiilî hizmet olarak hesaba 
katıldığı gaibi 'bunlardan izinli oldukları sırada terfi 
hakkını kazananlar başkaca hiçbir işleme lüzum kal
maksızın terfi ettirilirler. IBu kimselerin Müsteşarlık
ta maaşsız izinli olarak çalıştıkları süre karşılığı asıl 
bağlı oldukları teşkilata karşı herhangi bir mecburî 
hizmet tmükellefiyetü tahmil etimez. 

d) Uzman Yardımcılığına atanabilmek için, 657 
sayılı Devlet Memurfları Kanununda sayılanlara İla
veten aşağıdaki nitelikler aranır; 

1. Müsteşarlık hizmetlerinin gerektirdiği nitelik
lere sahip olmak, 
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Atama 

MADDE 35. — 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Ranun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Baş
bakan tarafından yapılır. Anoak Başbakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. 

Müsteşarlık bağlı ve ilgili kuruluşların kuruluş kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümleri saklıdır. 

Yurt dışı kuruluşlara atanma 

MADDE 36. — Müsteşarlığın yurt dışı teşkilatındaki Daimî Temsilci yardımcısı,. Başmüşaviri, Müşavir ve 
Ateşe kadrolarına atanabilmek için, ekonomi, hukuk, idarî ve siyasal bilimler ve mühendislik dalları ile bun
lara eş!it en az dört yıl öğretim yapan fakülte veya yükselkokullardan veya bunllara denkliği Yükseköğretim 
Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak ve İngilizce, Fran
sızca, Almanca, Arapça dillerinden veya Müsteşarlıkça tespit edilecek ekonomik ve dış ticaret ilişkilerimizde 
geçerli yabancı dillerden birini bilmek şarttır. 

Yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için Müsteşarlık birimlerinde en az üç yıl çalışmış olmak 
şarttır. 

Ancak Başbakanın uygun görmesi kaydıyla yurt dışı teşkilattaki kadroların üçte birini aşmamak üzere, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret .Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı personelinden Müsteşar
lığın inhası üzerine, yurt dışı teşkilata sürekli görevle atama yapılabilir. 

Yurt dışı kadrolara atamaya ilişkin esaslar Müsteşarlıkça hazırlanacak Yönetmelikle tespit edilir. 
Yurt dışı teşkilatında görev süresi üç yıldır. Bu süre .ıen çok 2 yıl artırılabilir. Müsteşarlık Disiplin kurulu 

kararı ile dış göreve devam etmesi mahzurlu görülenler ve dış görevde sicilleri bozulanlar Müsteşarın başkan
lığında ilgili Başkanlardan meydana gelen Yurt dışı sürekli Görev Personel Seçim Komisyonunun teklifi üze
rine, Başbakan tarafından süresinden önce geri çekilebilirler. 

İstisnaî hallerde iki yıl sonunda başka bir ülkeye yapılan münavebe tayin ve nakillerde Yurt Dışı Sürekli 
Görev Personel Seçim Komisyonunun teklifi üzerine, Başbakan bu süreyi azamî bir yıl uzatabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 420) 
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Atama 

MADDE 34. — 188 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 35 inci maddesi 34 üncü madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yurt dışı kuruluşlara atanma 

MADDE 35. — Müsteşarlığın yurt dışı teşkila
tındaki Daimî Temsilci Yardımcısı, Başmügfıvir, Mü
şavir ve Ataşe kadrolarına atanabilmek için, ekono
mi, hukuk, idarî ye siyasal bilimler ve mühendislik 
dalları ile bunlara eşit en az dört yıl öğretim yapan 
fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yaban
cı fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş ol
mak ve İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça dille
rinden veya Müsteşarlıkça tespit edilecek ekonomik 
ve dış ticaret ilişkilerimizde geçerli yabancı dillerden 
birini bilmek şarttır. 

Yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek 

2. En az dört yıllık yüksek öğretim kurumların
dan veya 'bunlara denkliği kabul ©dilen yurt dışındaki 
yüksek öğretim kırımlarından mezun olmak; 

3. Yapılacak yarışımla ve yeterlik sınavında ba
şarılı olmak, 

4. İmtihanın yapıldığı yılın ocak ayıinın 'ilk gü
nünde 30 yaşını doldurmamış olmak. 

e) (İd) fıkrasına göre, uzman yardımcılığına ata
nanlar, en az 3 yıl çalışmak ve olumlu sücıil almak 
kaydıyla açılacak yeterlik sınavına girmek hakkını 
kazanırlar. Sınavda 'başarılı olanlar «Hazine ve Dış-
ticıaret Uzmanı» unvanını alırlar., 

Hazine ve Dışticaret Uzmanı yeterlik imtihanının 
şekli ve uygulama esasları bir yönetoıeliilkfle düzenle-
nıir. 

Atama 

MADDE 3*4. — 23.4.198U gün ve/245ll sayılı Ka
nun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları 
Barbakan tarafından yapılır. Anüafc Başbakan bu yet-
kisirii gerekli gördüğü alt kademelere dlevredelbilir. 

Müsteşarlık 'bağlı ve ilHgüi kuruluşlarının kuruluş 
'kanunlarındaki atamaya ilişkin hükümleri; saklıdır. 

Yurt dışı kuruluşlara atanma 

(MADDE 35. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu 'Metnlinin 35 incıi maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 420) 
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Tekrar yurt dışı göreve atanabilmek için, hizmetin gerektirdiği istisnalar dışında, merkez veya taşra teşk'i* 
latında en az üç yıl görev yapmış olmak şarttır. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 37. — 2996 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun ve 2614 sayılı Ti-
caret Bakanlığı Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanun ile diğer Kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye 
aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

GEÇİCİ MADDE .1. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte, Maliye Bakanlığı
nın Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadî İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği, merkez ve taşra 
teşkilatı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurul Başkanlığı ve Hazine Kontrolörleri ile Ticaret Bakanlığının İt
halat, İhracat ve Anlaşmalar Genel Müdürlükleri ve Konjonktür ve Yayın Dairesi Başkanlığına ait kadro
lar ile birlikte; ayrıca Maliye ve Ticaret Bakanlıklarına ait bütün yurt dışı kadroları personeli ile birlikte bu 
kuruluşlarla ilgili 1983 ve 1984 yılı bütçe ödenekleri (transfer bütçelerinde bu teşfciiaitlarca kullanılan öde
nekler dahil) bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, döşeme, dem-irbaş ve taşıtları ile birlikte 
ve başkaca bir işleme ihtiyaç kalmaksızın Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına devredilmiş sayılır. 

Müsteşarlığın teşkilat ve kuruluşu, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esas
larına göre Bakanlar Kurulu tarafından kadro ihdas ve iptalleri yapılmak suretiyle yeniden düzenleninceye ka-

Türkıye Büyük MMet Meclisi (S. Sayısı ; 420) 
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(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

için Müsteşarlık birimlerinde en az üç yıl çalışmış 
olmak şarttır. 

Ancak. Başbakanın uygun görmesi kaydıyla yurt 
dışı teşkilattaki kadroların üçte birini aşmamak üze
re, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı personelinden 
Müsteşarlığın inhası üzerine yurt dışı teşkilata sürekli 
görevle atama yapılabilir. 

Yurt dışı kadrolara atamaya ilişkin esaslar Müs
teşarlıkça hazırlanacak Yönetmelikle tespit edilir. 

Yurt dışı teşkilatında görev süresi üç yıldır. Bu 
süre en çok 2 yıl artırılabilir. Müsteşarlık disiplin 
kurulu kararı ile dış göreve devam etmesi mahzurlu 
görülenler ve dış görevde sicilleri bozulanlar Müste
şarın başkanlığında ilgili genel müdürler ve başkan
lardan meydana gelen Yurt Dışı Sürekli Görev ve 
Personel Seçim Komisyonunun teklifi üzerine, Baş
bakan tarafından süresinden önce geri çekilebilirler. 

İstisnaî hallerde iki yıl sonunda başka bir ülke
ye yapılan münavebeli tayin ve nakillerde Yurt Dışı 
Sürekli Görev Personel Seçim Komisyonunun tekli
fi üzerine, Başbakan bu süreyi azamî bir yıl uzata
bilir. 

Tekrar yurt dışı göreve atanabilmek için, hizme
tin gerektirdiği istisnalar dışında, merkez veya taşra* 
teşkilatında en az üç yıl görev yapmış olmak şarttır. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 36. — 188 sayıü Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 37 nci maddesi 36 ncı madde olarak Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇtCt HÜKÜMLER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte, İMaliye ve Gümrük Bakanlığının Ha
zine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadî 
İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği, merkez ve taş
ra teşkilatı, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurul 
Başkan-kğı ve Hazine Kontrolörleri ile Sanayi ve Ti
caret (Bakanlığının İthalat İhracat ve Anlaşmalar Ge
nel müdürlükleri ve Konjonktür ve Yayın Dairesi 
Başkanlığnia ait kadrolar personel ile birlikte; ay
rıca Maliye ve Gümrük ve Sanayi ve Ticaret Ba

klan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Kaldırılan hükümler 

'MADDE 36. — 2996 sayılı Maliye Balkanlığı Teş
kilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun ve 3614 sayılı Ti
caret Bakanlığı Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanun 
Mie diğer Kanunların bu Kamına aykırı 'hükümleri yü
rürlükten kaldırılmıştır., 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

GEÇİCİ MADDE 1, — Sanayti ve Teknoloji ve. 
Ticaret Komisyonu Metninin Geoidi • inci maddesi 
aynen klalbul edimişltir. 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi (S. Sayısı ; 420) 
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dar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Müsteşarlığa devrolunan teşkilatta mevcut 
kadroların kullanılmasına devam olunur. 

Müsteşarlığa devredilen kadrolardan aynı unvanları taşıyanlar ile aynı mahiyetteki hizmetlerin ifasına yöne
lik kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup, her ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde genel hükümlere gö
re iptal edilmiş sayılır. Başbakan yeni kadrolar tespit ve ihdas edilerek gerekli atama işlemleri yapılıncaya ka
dar bu kadrolarda bulunan memurlardan b'Mni, görevli oldukları birim hizmetlerinin yürütülmesini tedvirle gö
revlendirebilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme nedeniyle kadro ve 
görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına uy
gun işlerde görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü Kakları, yeni görevlerinde 
kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlana
cak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı 
olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Müsteşarlık Merkez, Taşra, ve Yurt Dışı Teşkilatı bu Kanun Hükmünde Karar
namede belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığına devrolunan teşkilat tarafından yürütülmeye devam olunur. 

Müsteşarlık Merkez, Taşra ve Yurt Dışı teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanun Hük
münde Kararnameye uygun hale getirir. 

Müsteşarlık, teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun 
hale getirir. Bu süre içinde müsteşarlık kadrolarını, bu Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen teşkilat 
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•kanlıklarına aıit bütün yurt dışı kadroları personeli ile 
birlikte bu kuruluşlarla ilgili 1983 ve 1984 yılı büt
çe ödenekleri (transfer bütçelerinde bu teşkilatlarca 
kullanılan ödenekler dahil) bütçedeki ödeneklerin ta
hakkuka bağlanması yetkisi, döşeme, demirbaş ve ta
şıtları ile birlikte ve başkaca bir işleme ihtiyaç kal
maksızın Hazine ve Dış Tioaret Müsteşarlığına dev
redilmiş sayılır. 

Müsteşarlığın teşkilat ve kurlusu, Genel Kadro 
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
esaslarına göre Bakanlar Kurulu tarafından kadro 
ihdas ve iptalleri yapılmak suretiyle yeniden dü
zenleninceye kadar bu Kanunun yürrülüğe girdiği 
tarihte müsteşarlığa devrolunan teşkilatta mevcut 
kadroların kullanılmasına devam olunur. 

(Müsteşarlığa devredilen kadrolardan aynı unvan
ları taşıyanlar ile aynı mahiyetteki hizmetlerin ifa
sına yönelik kadrolar şahsa bağlı kadrolar olup, her 
ne sebeple olursa olsun boşalmaları halinde genel hü
kümlere (göre iptal edilmiş sayılır. Başbakan yeni 
kadrolar tespit ve ihdas edilerek gerekli atama işlem
leri yapılıncaya kadar bu kadrolarda bulunan memur
lardan birini, görevli oldukları birim hizmetlerinin 
yü^tülmesini tedvirle görevlendirebilir. 

GEÇtCt MADDE 2. — Bu Kanun ile yapılan 
yeni düzenleme nedeniyle kadro ve görev unvanla
rı değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldı
rılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durum
larına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kad
rolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, 
yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı 
olarak saklı tutulur. 

OEÇ4CÎ MADDE 3. — ©u Kanunun uygulan
masını göstermek üzere hazırlanacak yönetmelikler 
yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu 
Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanması
na devam olunur. 

GEÇİCÎ MADDE 4. — Müsteşarlık merkez, taş
ra ve yurt dışı teşkilatı bu Kanunda belirlenen esas
lara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve 
hizmetler Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına dev
rolunan teşkilat .tarafından yürütülmeye devam olu
nur. 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 2. —" Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonu Metninin Geçici 1 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

GBOİCÎ MADDE 3. — Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonu Metninin Geçici 3 üncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Müsteşarlık Merkez, Taş
ra ve Yurt dışı Teşkilatı bu Kanunda belirlenen esas
lara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hiz
metler Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına devrolu
nan teşkilat tarafından yürütülmeye devam olunur. 

Müsteşarlık, teşkilatını ve kadrolarım en geç se
kiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir. Bu süre 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 420) 
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yapısına uygun hale getirmek üzere Başbakanlığın teklifi, Devlet Personel Dairesi ile Maliye ve Gümrük Ba-
toanlığınün görüşleri de abnıaralk kadro ilhıdas ve ip/fcaıl etmeye, mevcut kadrolarda sınıf, unvan ve derece de
ğişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 420) 
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iMüsteşarlıik, teşkilatını ve kadrolarını en geç se
kiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir. Bu süre 
içinde müsteşarlık kadrolarını, bu Kanun ile öngö
rülen teşkilat yapısına uygun hale getirmek üzere 
Başbakanlığın teklifi, Devlet Personel Dairesi ile Ma
liye ve Gümrük Bakanlığının görüşleri de alınarak 
kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolarda sınıf, 
unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

GEÇtC! MADDE 5. — Bu Kanun ile kaldırı
lan birimlerde görevli personel hiçbir işleme gerek 
olmadan kadroları ile birlitke idarî ve Malî İşler Da
iresi Başkanlığına devredilmiş sayılırlar. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Ticaret Bakanlığına ait 
olup 13.12.1983 ğiin ve 185 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin geçici maddeleri gereğince, Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığına devredilen kadrolardan 
«şahsa bağlı kadro» olarak tanımlananlar dışında 
kalan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile müsteşar
lıkça birlikte tespit edilen kadrolar personeli ile bir
likte Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına devre
dilmiştir,;; 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

içinde müsteşarlık kadrolarını, bu Kanun 'İle öngörü
len teşkilat yapısına- uygun hale getirmek üzere Baş
bakanlığın teklifi, Devlet Personel Başkanlığı ile Ma
liye ve Gümrük Bakanlığının görüşleri de alınarak 
kadro ihdas ve iptal etmeye, mevcut kadrolarda sı
nıf, unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonu Metninin Geçici 5 inci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonu Metninin Geçici 6 ncı maddesi 
aynen kabul edilmişıtir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 420) 
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Yürürlük 

MADDE 38. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 39. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Başbakan 
T. Özal 

Milî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

iMaÜiıyö Bakamı 
V. Arıkan 

Ticaret Balkanı 
K. Oksay 

Ulaştırma Bakanı 
K, Atasoy 

Saniaıyi ve Töknioloji Baıkanı 
H. C. Aral 

îmıar ve İskân Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bak. - Baş/bakan Yrd. 
A K. Erdem 

Adalet Bakanı 
Af., N, Eldem 

İçişleri Bakanı 
A., Tanrıyar 

'Millî Eğitim Bialkanıı 
Af. V, Dinçerler 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Baiymldirîık Balkanı 
İ. S. Giray 

Sağlılk ve Sosyal1 Yi'd. Balkanı 
Af. Ayam 

Güinurüik ve Tdkd Balkanı 
A. Af. Yılmaz 

Tarıım ve Orman Bakanı 
H. H. Doğan 

Çail'i'şma Balkanı 
Af. Kalemli 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanı 
C. Büyükbaş 

Kültür ve Turizm Bakanı 
Af. Af. Taşçıoğlu 

Köy işleri ve Koop. Bakanı 
/. Özdağlar 

Gençlik ve Spor Balkana 
A. Tenekeci 

iSoisyal Güvenflıik Balkanı 
A. üT.ı Alptemoçin 
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Yürürlük 

MADDE 37, — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe giren 

Yürütme 

MADDE 38. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 37. — (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Metnimin 37 ncıi maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 38. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Metnlinin 38 inci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayjısı : 420) 
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Müsteşar Müsteşar Yrd. 

Müsteşar Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 

188 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE EKLİ CETVEL 

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Merkez Teşkilatı 

Anahizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri 

1. Dış Ekonomik İlişkiler 
Başkanlığı 

2. Banka ve Kambiyo Başkanlığı 
3. Kamu Finansmanı Başkanlığı 
4. İhracat Başkanlığı 
5. ithalat Başkanlığı 
6. Anlaşmalar Başkanlığı 

1. Bankalar Yeminli Murakıplan 1 
Kurul Başkanlığı 

2. Hukuk Müşavirliği 
3. Müsteşarlık Müşavirliği 
4. Hazine Kontrolörleri 

.S 



SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİÖİ METN 

Müsteşar Müsteşar Yrd. 

Hazine ve Ehşticaret Müsteşarlığı Merkez Teşkilatı 

Anahizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri 

Müsteşar Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 

1. 
• 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Dış Ekonomik İlişkiler Gn. 
Müdürlüğü 
Banka ve Kambiyo Gn. Md. 
Kamu Finansmanı Gn. Md. 
İhracat Gn. Md. 
İthalat Gn. Md. 
Anlaşmalar Gn. Md. 
Değerlendirme Dairesi Bşk. 
Dış Ticarette Standardizasyon 
Dairesi Bşk. 

1. Bankalar Yeminli Murakıpları 
Kurul Başkanlığı 

2. Hukuk Müşavirliği 
3. Müsteşarlık Müşavirliği 
4. Hazine Kontrolörleri 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE EKLİ C 
Hazine ve Dıştkaret Müsteşarbğı Merkez Teşkilatı 

Anahizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Müsteşar Müsteşar Yrd. 

Müsteşar Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 

1. Dış Ekonomik İlişkiler Genel 
Müdürlüğü 

2. Banka ve Kambiyo Genel 
Müdürlüğü 

3. Kamu Finansmanı Genel 
Müdürlüğü 

4. İhracat Genel Müdürlüğü 
5. İthalat Genel Müdürlüğü 
6. Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 
7. Değerlendirme Dairesi 

Başkanlığı 
8. Dış Ticarette Standardizasyon 

Dairesi Başkanüğı 

1. Bankalar Yeminli Murakıpları 
Kurulu Başkanlığı 

2. Hukuk Müşavirliği 
3. Müsteşarlık Müşavirleri 
4. Hazine Kontrolörleri 




