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1. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan'ın, Bağ-Kur prim borçlarından do

ğan cezaların affı ve Bağ-Kur'a ilişkin gündem dışı konuşması 
2. — Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç'un, Cezayir'deki son siyasal 

gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması 
3. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın Madrid'te yapılacak AGİK 

Parlamenter Asamlesi Delegasyon Başkanları Toplantısı ve Türkiye'nin bu top
lantıda temsiline ilişkin gündem dışı konuşması 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Malta'ya gidecek olan Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'm dönü

şüne kadar, Kültür Bakanlığına Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/248) 
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2. — İtalya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne ka
dar, Dışişleri Bakanlığına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'
nün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/249) 15 

3.—Almanya'ya gidecek olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönü
şüne kadar, Turizm Bakanlığına Devlet Bakanı Erman Şahin'in vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/250) 15 

4. — Malta'ya giden Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın dönüşüne ka
dar Kültür Bakanlığına vekâlet etmesi uygun görülen Turizm Bakanı Abdulka
dir Ateş aynı tarihte yurt dışında olacağından, Kültür Bakanlığına Adalet Ba
kanı M. Seyfi Oktay'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/251) 15 

5. — Rusya Federasyonuna gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in 
dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Erdal İnönü'nün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/252) 16 

6. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Gökberk 
Ergenekon'un dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına Devlet Bakanı Akın Gönen'in 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/253) 16 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 16 

1. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gür kan ve 12 arkadaşının, TRT yöneti
minin 2954 sayılı Kanun Hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulama
lar sonucu haksız ödemeler yaptığı iddialarını.açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin özeti (10/16) 16,73:75 

2. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de 
devlet ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/17) 17:19 

3. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de 
konuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araş
tırılması, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini 
tehdit eder mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu ko
nularda alınması gereken tedbirlerin tespiti için Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/18) 19:21 

V. — ÖNERİLER " 21 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 21 
1. — Genel Kurulun 22.1.1992 Çarşamba günkü birleşiminde gündemdeki 

sözlü soruların diğer konulardan önce görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu 
önerisi 21 
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VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 22 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 22 
1. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 15 arkadaşının, bürokratik 

yapılanmadaki mevcut problemleri tespit etmek ve devletin bürokratik yapılan
masının yeniden düzenlenmesini sağlamak amacıyla Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/7)22:51 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 52 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 52 
1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Sekreteri ile ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanının yazılı cevabı (7/14) 52:54 

2. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, İstanbul Küçükbakkalköy'-
de yapılması planlanan Uydukent için Emlakbank tarafından hangi firmalara 
ne kadar avans ödendiğine ve Emlakbankın 1989 yılında satın aldığı ticaret ve 
turizm merkezine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Erman Şahin'-
in yazılı cevabı (7/15) 54:68 

3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Konut Fonu uygulamasına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Erman Şahin'in yazılı cevabi (7/20) 68:72 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi, son günlerde yoğunlaştığı iddia olunan, aile hayatı ve 
genel ahlakı tahrip edici müstehcen yayınlara, 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Millet Meclisi eski binasının Ankara Büyükşehir Be
lediyesine, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere devredilmesi çalışmalarına, 

istanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, Cezayir'deki son siyasal gelişmelere, İlişkin gündem 
dışı birer konuşma yaptılar. 

Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlakî çöküntünün bo
yutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/15) Genel Kurulun biglisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı 
ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 25 arkadaşının, ülkemizin halen sahip olduğu 
çevre değerlerini korumak, çevre sorunlarının sebep ve sonuçları ile bu konuda alınması gerek
li tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/6), ya
pılan öngörüşmelerderi sonra, kabul edildiği açıklandı. 

Kurulacak komisyonun : 
11 üyeden teşekkül etmesi, 
Çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden itibaren 3 ay olması, 
Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması, 
Kabul edildi. 
21 Ocak 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18:01'de son verildi. 

Fehmi Işıklar 
Başkanvekili 

Lütfi Esengün 
' -• Erzurum 

Kâtip Üye 

Ali Günaydın 
Konya 

Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

17 . 1 . 1992 Cuma 

Kanun Hükmünde Kararname 

1. —'T. C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname (1/324) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.1.1992) 

Tasarılar . 

1. — 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/325) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi : 16.1.1992) 

2. — Katma Bütçeli İdareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/326) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.1.1992) 

Teklifler 

1. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in; 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasına Geçici Bir Mad
de Eklenmesine Dair Yasa Teklifi (2/100) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi :"13.1.1992) 

2. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın; İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim 
Tarifesinin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/101) (Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.1.1992) 

3. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in; 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanat
kârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa İki Ek Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/102) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 13.1.1992) 

4. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın; 506 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde. İlâvesine Dair Ka
nun Teklifi (2/103) (Sağlık ve Sosyal İşleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.1.1992) 

5. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in; 25.10.1983 Tarihli ve 2935 Numaralı Olağa
nüstü Hal Kanunu ile Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Tedbirler Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Ka
nun Teklifi (2/104) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.1.1992) . 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in; 17.7.1964 Tarih ve 506 Numaralı Sosyal Sigor
talar Kanununun Ek 5 inci Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/105) 
(Sağlık ve Sosal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihî : 13.1.1992) 

7. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in; Belediyelerin ve Belediyelere Bağlı Müessese 
ve İşletmelerin Borçlarının Hazinece Terkin ve Tahkimi Hakkında Kanun Teklifi (2/106) (İçiş
leri ve Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.1.1992) 

8. — İçel Milletvekili İstemihan Talay'ın; Vergi Cezalarının Affına İlişkin Kanun Teklifi 
(2/107) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.1.1992) 

9. — İçel Milletvekili İstemihan Talay'ın; 2559 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesiyle 5434 
Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Eklenen Ek Geçici 2 nci Maddenin Kal
dırılması ve 5434 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/108) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.1.1992) 

— 5 — 
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10. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın; Öğrenci Affı ile İlgili Kanun Teklifi (2/109) (Millî 
Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.1.1992) 

11. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın; 
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi 
(2/110) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.1.1992) 

12. — İçel Milletvekili İstemihan Talay'ın; 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi (2/111) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.1.1992) 

13. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un; Türk Vatandaşlığı Kanununa Ek Kanun Teklifi 
(2/112) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.1.1992) 

14. — İçel Milletvekili İstemihan Talay'ın; 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine İlişkin 
Kanun Teklifi (2/113) (İçişleri Komisyonu) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.1.1992) 

15. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in; 22.11.1984 Tarih ve 3083 Sayılı Sulama Alan
larında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/114) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.1.1992) 

16. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın; 22.4.1983 Tarihli ve 2820 Sayılı Siyasî Par
tiler Kanununun 14 üncü Maddesinin 6 ncı Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/115) 
(Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.1.1992) 

17. -— Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in; Uluderbent Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkın
da Kanun Teklifi (2/116) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 14.1.1992) 

.18. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gürpınar'ın; İki İlçe ve Siverek Adı ile Bir İl 
Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/117) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 14.1.1992) 

19. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının; 14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanununun "Tesis Edilen Hizmetler Başlıklı 36 ncı Maddesine "Spor Hiz
metleri Sınıfı" nın Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/118) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 15.1.1992) 

20. — Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ve 156 Arkadaşının; 7.11.1982 Tarih ve 2709 Sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67 nci Maddesinin Değişik 3 üncü Fıkrasının Değiştirilme
si Hakkında Kanun Teklifi (2/119) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.1.1992) 

20 . 1 . 1992 Pazartesi 

Tasarı 

1. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı (1/327) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.1992) 
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Teklif 

1. — Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 54 Arkadaşının; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayı
lı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/120) (Millî Eğitim ve Plan ve Büt
çe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.1.1992) 

Raporlar 

1. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un; 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin Ödeneği Hakkında Kanunun 2 
nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Plan veTiütçe Kom-
siyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 17.1.1992) 

2. — İstanbul Milletvekili B. Doğancan Akyürek ve 12 Arkadaşının; Millet Meclisi İçtü
züğünün 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/63) (S. Sayısı : 13) (Dağıtma tarihi : 17.1.1992) (GÜNDEME) 

21 . 1 . 1992 Sah 

ihsan 

1. — İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağ
lanması Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Kanun Tasarısı (1/328) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.1.1992) 

Teklifler 

1. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin ve 15 Arkadaşının; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/121) (Millî Eğitim Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.1.1992) 

2. — Kars Milletvekili Sabri Güner'in; 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Ku
rumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
ne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Elenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/122) (Millî 
Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.1.1992) 

3. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
202 nci Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/123) (Plan ve 
Bütçe komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.1.1992) 

4. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli , 
Sandığı Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/124) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.1.1992) < 

5. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in; 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulu
nanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Derişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/125) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 16.1.1992) 

6. — Giresun Milletvekili Yavuz Köymen'ih; Şebinkarhisar Adı ile Yeni Bir İl Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi (2/126) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 16.1.1992) 
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7. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 23 Arkadaşının; insan Haklarını Koruma 
Kanunu Teklifi (2/127) (Anayasa veı Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.1992) 

8. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 23 Arkadaşının; Faiz Giderlerinin Masra
fa Yazılmamasına Ait Kanun Teklifi (2/128) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 16.1.1992) 

,9. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un; Bir ti ve Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi (2/129) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.1.1992) 

• • - - ) ' . . . ' 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — İzmir Milletvekili Timur Demir'ın; İzmir Büyükşehir Belediyesince işten çıkartılan 

işçilerin yaptıkları yürüyüşe ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü'soru öner
gesi (6/53) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.1.1992) 

2. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İmar Bankasının mudilerine ödemede sıkıntı çektiği 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/54) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.1.1992) 

3. — İstanbul Milletvekili osman Ceylan'ın, Çekiç Güç'e bağlı helikopterlerin bölücü te
rör örgütüne havadan destek sağlayıp sağlamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/55) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.1.1992) 

4. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün* günlük gazetede yayınlanan "Ana. P.'a Büyük 
Ambargo" başlıklr habere ilişkili Başbakandan sözlü soru önergesi (6/56) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 16.1.1992) 

5.— Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, son bir yılda kaçırılan çocuklara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/57) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.1.1992) 

6. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bazı kurum ve kuruluşlarda çalışan memur 
ve işçilerin toplu halde işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/58) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 20.1.1992) 

7. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bağ-Kur üyesi vatandaşların sağlık sorun
larına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/59) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 16.1.1992) v 

Yaztlı Soru Önergesi 
1. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli.İlinde Jel Dağı bölgesinde 

havadan bombalanma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/31) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 17.1.1992) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 2954 sayılı 

Kanun Hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu haksız ödemeler yaptı
ğı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 16.1.1992) 
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2. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet ve millet 
hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) (Başkanlığa geliş târihi : 16.1.1992) 

3. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de konuşlandırı
lan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, bu gücün Türkiye'
nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder mahiyet taşıyıp taşımadığı hu
suslarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınması gereken tedbirlerin tespit için Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/18) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.1.1992) 

e 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin Hatipoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Işılay Saygın (İzmir), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28 inci Birleşimini açıyorum. 

I I I .— YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Salonda hazır bulunan sayın 
.üyelerin, yüksek sesle işaret vermelerini rica ediyorum. 

(İsparta Milletvekili Mustafa Fikri Çobaner'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz isteyen üç arkadaşımız vardır; kendilerine söz vereceğim. 
Gündem dışı konuşmalar beş dakikadır. Konuşmacı arkadaşlarımızın buna riayet etmele

rini özellikle rica ediyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

I. — izmir Milletvekili Cemal Tercan'ın, Bağ-Kur prim borçlarından doğan cezaların affı ve 
Bağ-Kur'a ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Bağ-Kur prim borçlarından doğan cezaların affıyla ilgili olarak, İzmir Mil
letvekili Sayın Cemal Tercan gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

CEMAL TERCAN (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bağ-Kur Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısıyla, Bağ-Kur Kanununun Bazı maddeleri
ni değiştiren kanun teklifimiz hakkında görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu 
vesileyle, Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekillerimiz, seçimlerden önce, hemen hemen bütün siyasî partilerimiz Bağ- * 
Kur olayıyla tanımışlar, sözcüler, adaylar ve partilerin liderleri, gittikleri hemen her yerde, Bağ-
Kur'un ıslah edileceğine dair vaatlerde bulunmuşlardır. Bu vaatler sonucudur ki, Hükümet bir 
maddelik bir kanun tasarısıyla Meclise gelmiştir ve bu tasarıyla bugün 2.5 trilyona varan Bağ-
Kur prim borçlarından doğan gecikme zammının affını öngörmüştür. Hükümet tasarısı ilgili 
komisyondan (Sağlık ve Sosyal işler Komisyonundan) geçmiştir. Tahmin ediyoruz önümüzde
ki hafta içinde de Yüce Meclisimize gelecek, geldiği gibi de geçecektir. 

Geçmiş yıllara bakılırsa, Bağ-Kur primlerinin, prim asıllarıyla, bunlardan doğan cezalar 
üzerinde yıllar itibariyle epey birikimler olmuştur. Devrin hükümetleri bu yığıntıları tasfiye 
etmek, kurumun parasal sorunlarını çözmek için muhtelif defalar kanun kuvvetinde kararna
melerle, kanun teklifleriyle bu yola başvurmuştur. Bütün bu başvurular sonucunda görülmüş
tür ki, Bağ-Kur'un gerek prim asıllarının gerekse aslından doğan cezaların ödenmesinde bek--
lenenlere bir türlü varılamamıştır. O zaman, hastalık bir başka yerdedir. 
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Değerli milletvekilleri, bugün Türkiye'de çoğunluğunu esnaf ve sanatkârların teşkil ettiği 
Bağ-Kurlular, evvela, Bağ-Kur'a güvenmemekteler; çünkü, Bağ-Kur'dan beklentilerinin karşı
lığını bulamamışlardır. O itibarladır ki, Bağ-Kurlu olmak onlara güvence vermediği gibi, prim 
ödeme de bir angarya durumundadır. Bizce, Bağ-Kurlular böyle düşünmekte haklıdırlar. Bağ-
Kur'un özündeki ve aslındaki sıkıntıları izale etmeden, Bağ-Kur'u, Bağ-Kurluyla buluşturup, 
sevdirmeden Bağ-Kur'dan yarar beklemek mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Tercan, bir dakikanızı rica edebilir miyim? 
Sayın üyeler, gündem dışı konuşma yapan çok değerli üye arkadaşımız, esnaf teşkilatla

rında uzun süre hizmet vermiş, emek vermiş bir arkadaşımızdır. Konuyla ilgili, hepimizin ya
rarlanabileceği çok değerli fikirler ileri sürdüğü mutlak ve muhakkaktır. Ricam odur ki, sükû
netle dinleyelim. Elbette, sayın üyelerimizin... 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkan, Hükümet dinlesin efendim. Sohbet ediyorlar 
orada... 

BAŞKAN — Efendim, müsaade eder misiniz; onu anlatmaya çalışıyorum. Sayın Yürür, 
müsaade eder misiniz? 

Değerli arkadaşlarım, aranızda, çok acil bir konuyu görüşmesi lazım gelen iki sayın üye 
arkadaşımız olabilir; kulisler bunun için ihdas edilmiştir. Rica ediyorum, hatibi sükûnetle din
leyelim. Değerlendirme, elbette ki, sizlere aittir. 

Teşekkür ediyorum. 
Buyurun Sayın Tercan, devam edin. 
CEMAL TERCAN (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, Bağ-Kur'un sıkıntılarını süratle halletmek mecburiyetindeyiz. Sıkın

tılar halledildiği zaman, Bağ-Kur'a yeni bir yapılaşma sağlandığı zaman, Bağ-Kur bir dina
mizme kavuştuğu zaman Bağ-Kur'dan beklentilere süratle ve kısa sürede sahip olacağımız ka
naatindeyiz. 

Evvela, Bağ-Kurlu Bağ-Kur'a niçin soğuk bakmaktadır, bunun üzerinde durmak istiyo
rum; 

6 ncı basamaktan emekli olan Bağ-Kurlunun eline ayda 220-230 bin lira gibi son derece 
gülünç bir para geçmektedir. Halbuki, Sosyal Sigortalara tabi bir kişi, asgarî ücretten emekli 
olduğu takdirde, eline 800 bin liranın üzerinde bir para geçmektedir. Sigorta müesseseleri ara
sındaki hakkaniyet esaslarına aykırı düşen bu tutumun izalesi lazımdır. Yani, Bağ-Kurdan emekli 
olan kişilerin ödedikleri prim karşılığı alacakları emekli maaşlarına norm birliği kazandırmak 
şartı vardır. Ayrıca, Bağ-Kur sigortalısı, sağlık itibariyle diğer sigortalıların var olan imkânla
rından mahrumdur. Şöyle ki, Bağ-Kurlu sadece devlet hastanelerinin imkânlarından faydala-
nabilmekte, protez ve buna mümasil diğer imkânlardan istifade edememektedir. Bağ-Kurlu, 
sağlık içinde prim ödemiş olmasına rağmen, karşlığı olan hizmeti alamamaktadır. 

Ayrıca, Bağ-Kurlu, istediği halde basamak atlayamamaktadır ve bu itibarla da küskündür. 
Bütün bunlar izale edildiği zaman görülecektir ki, Bağ-kur da, diğer sigorta müesseseleri 

gibi, itibarlı bir pozisyona .gelecektir. 
Şimdi, Bağ-kur'un bu dertleri dururken ve bu dertler komisyona getirilmişken, komisyon, 

bir türlü, bizim bu teklifimizi gündemine alıp müzakere etmemektedir. Anlaşılıyor ki, Anaya
sa açısından da çok az bir süre kalmıştır. Biz teklif sahipleri olarak diliyoruz ki, bu konu 
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komisyonda ariz amik müzakere edilsin ve bütün düşüncelerin katılımı ile Bağ*Kur olgusu kö
künden halledilsin, bu hususa, siyasî parti düşünceleri ötesinde, bütün partilerin katılımı ile 
gerçekçi bir çözüm bulunsun. Bu teklif süresi içerisinde komisyonda görüşülmediği takdirde, 
mecburen, Umumî Heyete gelecek, Umumî Heyette de tabiî ki çoğunluk oylarıyla reddedilirse, 
çok şey kaybedeceğimiz kanaatindeyim. 

Bu itibarla, ricamız.komisyonda bütün düşüncelerin katılımı ile Bağ-Kur ıslah edilmeli
dir. Bilahara, burada kanunlaştıktan sonra görülecektir ki, Bağ-Kurlu da Bağ-Kur'a prim bor
cunu süresi içerisinde ödeyecek ve Bağ-Kur, sıkıntılarından kurtulmuş olacaktır. Ben bunu şahsen 
istirham ediyorum. Bunu siyasî bir oyun haline getirmeye hiç lüzum yok. Bütün siyasî partiler 
bu konuya angajedir; angaje olduğu içindir ki, evvela konunun özüne inilmeli, yasal düzenle
meler yapılmalı ve sonunda Bağ-Kur yeniden yapılaştıktan sonra, kazandığı dinamizmle, Türk 
sosyal sigorta hayatında yerini almaladır. Bunu sağlayacak bütün oylara, bütün Bağ-Kurlular 
müteşekkir olacaktır. v 

Arz ediyor, saygılarımı sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tercan. 
2. — Batman Milletvekili Nizamettin Tbğuç'un, Cezayir'deki son siyasal gelişmelere ilişkin gün

dem dışı konuşması 
BAŞKAN — Şimdi, Cezayir'deki son gelişmeler hakkında Batamn Milletvekili Sayın Ni

zamettin Toğuç söz istemişlerdir. 
Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
NİZAMETTİN TOĞUÇ (Batman) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yüce Meclisi 

saygıyla selamlıyorum. 
Barış, demokrasi ve insan hakları söylevlerinin en çok duyulduğu son günlerde, halkların 

kendi özgür iradeleriyle gelişmelerini engellemek için, seçimle işbaşına gelen partileri askerî 
darbelerle iktidardan düşürme çabaları da yaşanıyor. Bunun en çarpıcı örneği Cezayir'de ya
şanıyor. Halkın seçimle işbaşına getirdiği Islamî Selamet Cephesi, ordu tarafından yönetime 
el konularak engellendi. 

Demokrasi ve özgürlük anlayışının temel yapı taşlarından birisi, halk iradesidir. Halkın 
iradesine, militarist yollarla karşı konması hiçbir suretle kabul edilmemeli ve her ülke, her ku
ruluş ve tüm toplumsal dinamikler tarafından reddedilmelidir. (SHP, DYP ve RP sıralarından 
alkışlar) 

Bizim benimsemediğimiz düşünce veya partiler bile seçimle işbaşına gelebiliyorlarsa ve o 
halk o düşünceyi benimsiyorsa, o düşünce iktidara gelmeli ve o ülkede, o süreç yaşanmalıdır. 
Eğer, demokratik kurallar işletilirse, ö benimsemediğimiz düşünceyi savunma partiler, ileriki 
seçimlerde halkın iradesiyle yönetimden düşürülebilir. Yoksa, bizim savunmadığımız düşünce
lere militarist yollarla yaşam hakkını tanımamamız, bir başka zaman diğerleri tarafından da 
bizlere uygulanabilir. Demokrasilerde çifte standart uygulanamaz. Kendimize yapılmasını iste
mediğimiz bir davranışın başkalarına yapılmasını da istememeliyiz. Askerî darbelerin çözüm 
olmadığı, denenerek yaşandı ve görüldü ki, bu tür diktatörlükler hiçbir sorunu çözmediği gi
bi, sorunları derinleştirir ve ağırlaştırır. 

özgürlük ve demokrasi havarilerinin bir varil petrol için dünyayı kana bulayanların ve her 
fırsatta insan haklarından söz edenlerin suskunluğunu yadırgıyoruz. Ortadoğu halklarıyla ne
den bu kadar oynanıyor?.. Bu halkların kendi iç dinamikleriyle, gelişmeleri engellenmemelidir; 
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ama, emperyalizm Ortadoğu'da halkların gelişimini engellemek için her fırsatı değerlendirmekte 
ve militarizmi körürlemektedir. Ortadoğu halklarının hem kendi aralarındaki ilişkileri hem de 
diğer dünya halklarıyla ilişkileri, önümüzdeki sürece damgasını vuracaktır. Dünyanın bu stra
tejik bölgesindeki Arap, Kürt, Fars ve Türk halklarının kendi sorunlarına kendilerinin çözüm 
bulma yollan açılmıştır; bunun önüne hiçbir güç ve bu arada askerî otoriteler de geçemeyecektir. 

Evet, Cezayir'de tslamî Cephenin demokratik yollarla iktidara gelmesinin önünün askerî 
darbe ile tıkanmasını şiddetle kınarken, herkesi askerî darbelere karşı duyarlı olmaya çağırıyor 
ve Yüce Meclisi saygıyla.selamlıyorum. (SHP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Toğuç, teşekkür ederiz. 

3. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürhan'ın Madrid'le yapılacak AGİK Parlamenter Asamlesi 
Delegasyon Başkanları Toplantın ve Türkiye'nin bu toplantıda temsiline ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Madrid'te yapılan AGİK Parlamenter Asamblesi Delegasyon Başkanlarının 
toplantısı hakkında, Ankara Milletvekili Sayın Uluç Gürkan söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; kısa adı AGİK olan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı, geleceğin Avrupasının 
biçimlenmesi bakımından ve Türkiye'nin de özel koşulları nedeniyle, bugün için en uygun ulus
lararası forum olarak karşımıza çıkmaktadır. 

AGÎK'e, Avrupa ülkelerinin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın da üye 
olması, bu süreci, Avrupa'nın yeniden biçimlenmesinde uygun bir forum olarak desteklemek
tedir; yanı sıra, Sovyetler Birliği'ndeki, Yugoslavya'daki son gelişmelerden sonra bağımsızlığı
nı kazanan devletlerin üyeliklerinin de ilk olarak açıldığı forum olması, ona bu gücü vermektedir. 

AGİK, Türkiye açısından da, birkaç bakımdan, en önemli uluslararası forum olma özelli
ğini taşımaktadır. AGİK, koalisyon protokolümüzde ve hükümet programında yapılan refe
ransla, Türkiye'ye dünyada ilk kez Paris Şartına atıf yapan bir ülke konumunu kazandırmıştır. 
Bunun, Türkiye'de demokrasinin yeniden yapılanmasında bize rehber olabilme özelliği son derece 
önemlidir. 

Nihayet, AGİK'e, Sovyetler Birliğindeki son gelişmeler üzerine, 5 Türk cumhuriyeti de üye 
olma potasına girmiş durumdadır. Bu olay, Avrupa'nın şekillenmesinde, bundan sonra, Türki
ye'nin etkinliğini ve gücünü artıracak bir öğedir, ancak hiç kuşku yok ki, doğru politikaların 
izlenmesi koşuluyla... 

Türkiye, ilk kez, uluslararası forumlarda Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ya da bir 
başka ülkenin dümensuyunda olmaksızın, kedi gücüyle söz sahibi olabilme Uzelliğini AGİK'te 
elde etme yolundadır. Bu bakımdan, Türkiye, Avrupa'nın şekillenmesinde, AGİK süreci için
de, son derece erdemli; ancak kendi demokratik eksikliklerini de, koalisyon protokolünde be
lirtildiği biçimde hızla tamamlaması kaydıyla, söz sahibi olma özelliğini elde edebilecektir. Bu, 
Türkiye bakımından büyük bir şanstır; ancak, bu sonuca ulaşmak, öyle görünüyor ki, Mad
rid'deki Başkanlar Toplantısında karşı karşıya kaldığımız sorunlar nedeniyle, pek de kolay ol
mayacaktır. 

— 13 — 



T.B.M.M. .-B : 28 2 1 . 1 . 1 9 9 2 0 : 1 

Türkiye, halen, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki AGİK Grubu olarak, AGIK'te, layık 
olduğu büyüklükte temsil edilememektedir. Genellikle, uluslararası forumlarda, Türkiye'nin 
üye sayısı, sandalye sayısı ispanya ile eşdeğer tutulmasına karşın, maalesef, AGtK'te, geçen 
dönem daha eksik üyeyle temsil konusunda, Türkiye, dış baskılara karşı boyun eğmiş ve kon
sensüse razı omuştur. Madrid'deki toplantıda, yeni devletlere sandalya verilebilmesi bakımın
dan, genel bir üye indirimi gündeme getirildi. Biz, Türkiye'nin zaten AGtK'te düşük düzeyde 
temsil edildiğini, bu haksızlığın bu vesileyle giderilmesi gerektiğini savunarak, bunu reddettik, 
konsensüse katılmadık, görüşlerimizi daha geniş bir boyutta anlatabilmek için, üç haftalık bir 
ek süre istedik. Bu konuda, üye sayılarımızda indirime karşı çıkma konusunda, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin desteğini, AGİK Komisyonu olarak, arkamızda bulacağımıza inanıyo
ruz. Ancak, bunun için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Hükümetimizle birlikte, bir başka 
konuda daha, bize destek olması gerektiğini bilgilerinize sönüyorum : Genellikle uluslararası 
forumlarda ülkelerin üye sayıları, bu kuruluşların masraflarına olan katkı paylarıyla paralel 
bir biçimde belirleniyor. Türkiye, bugüne kadar bu konuda, ne yazık ki ucuzculuğa girerek, 
son derece düşük katkı paylarıyla, bu forumların masraflarına katılma yoluna gitmiş. Onun 
için, AGİK Komisyonu olarak, katkı payımızı da en az ispanya düzeyine çıkarmak için, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin yanı sıra, Hükümete de bir başvurumuz oldu. 

Son olarak, AGİK sürecinde, önümüzdeki günlerde yaşayacağımız toplantılar dizini için
de, Cumhurbaşkanının Anayasa sınırları içine çekilmesi konusunda bize-son derece önemli ve 
büyük bir görev düşüyor. Hepinizin anımsayacağı üzere, geçen yıl, anayasaları ona göre kurul
muş olan Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve benzeri ülkeleri, devlet başkanlarının, diğer, 
parlamenter demokrasiyle yönetilen bize benzer ülkeleri hükümet başkanlarının temsil etmesi 
gereken AGİK Zirvesinde, bizi, ne yazık ki -basında da yoğun biçimde tartışmalarını hepiniz 
anımsayacaksınız-Cumhurbaşkanı Turgut özal temsil etmişti. 

Bu yıl, benzeri yanlışın Temmuz 1992'de AGİK Zirvesinde yaşanmaması için, Komisyo
numuz, Hükümete de resmî bir başvuruda bulunarak, AGlK sürecinde, parlamenter demok
rasinin gereği olarak, resmî davetin yeniden Cumhurbaşkanına değil, Anayasamızın gereği olarak 
Başbakana yapılması yolunda girişimlerini başlatmıştır. Bu konuda da Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin bize gerekli desteği vereceğine inanıyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Gürkan, teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlarım, gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır; okutup bilgilerinize arz edeceğim. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER •-

1. — Malla'ya gidecek olan Kültür Ba/canı Durmuş Fikri Sağlar'in dönüşüne kadar, Kültür Ba
kanlığına Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Öumlmrbaş-
kanlığı tezkeresi (3/248) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini okutuyorum : 

Türkiye Büyük millet Meclisi Başkanlığına 

Avrupa Konseyi Kültürel Mirastan sorumlu Bakanlar Konferansına katılmak üzere, 15 Ocak 
1992 tarihinde Malta'ya gidecek olan Kültür Bakanı D. Fikri Sağlar'ın dönüşüne kadar; Kültür 
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Bakanlığına, Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri-
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — italya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlı
ğına devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü 'nün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
CumJmrbaşkanlığı tezkeresi (3/249) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Ocak 1992 tarihinde İtalya'ya gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Erdal inönü'nün vekillik etmesinin, başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Almanya'ya gidecek olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne kadar, Turizm ba
kanlığına Devlet Bakanı Erman Şahin'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin CumJmrbaşkanlığı 
tezkeresi (3/250) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Ocak 1992 tarihinde Almanya'ya gidecek olan Turizm 
Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, devlet Bakanı Erman Şa
hin'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Malta 'ya giden Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar 'in dönüşüne Jcadar Kültür Bakanlığına 
vekâlet etmesi uygun görülen Turizm Bakam Abdulkadir Ateş aynı tarihte yurt dışında olacağından, Kül
tür Bakanlığına Adalet Bakanı Al. Seyfi Oktay'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı' tezkeresi (3/251) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 13 Ocak 1992 gün ve Kan. Kar: 39-06-5-92-29 sayılı yazınız. 
Avrupa Konseyi Kültürel Mirastan Sorumlu Bakanlar Konferansına katılmak üzere, 15 Ocak 

1992 tarihinde Malta'ya giden Kültür Bakanı D. Fikri Sağlar'ın dönüşüne kadar; Kültür Ba
kanlığına, Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in vekillik etmesi ilgi yazımızla uygun görülmüştü. 
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Ancak, Turizm Bakam Abdulkadir Ateş, 17 Ocak 1992 tarihinde yurt dışında olacağın
dan, Kültür Bakanlığına, Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Rusya Federasyonuna gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışiş
leri Bakanlığına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü'nün vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/252) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Ocak 1992 tarihinde Rusya Federasyonuna gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon'un dönüşüne 

kadar, Devlet Bakanltğtna Devlet Bakanı Akın Gönen'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/253) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bağımsız Devletler Topluluğuna Yardım Konulu Konferansa katılmak üzere, 19 Ocak 1992 
tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gideceek olan Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon'un 
dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ ' 

1. —Ankara Milletvekili H, Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 2954 saydı 
Kanun Hükümlerine ayktrı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu haksız ödemeler yaptığı iddiaları
nı açıklığa kavuşturmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin özeti (10/16) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, üç adet Meclis araştırması önergesi vardır; ayrı ayrı 
okutup, bilgilerinize sunacağım : • 

(1) (10/16) numaralı önergenin aslı tutanağın sonundadır. 
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Ankara Milletvekili Sayın Uluç Gürkan ve aradaşalarınm Meclis araştırması önergesi 500 
kelimeden fazla olduğu için, önergenin özetini okutuyorum. 

Buyurun efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ÖZET : TRT, yasal konumu itibariyle Özerk olması ve tarafsız davranması gerektiği hal
de, Genel Müdür Kerim Aydın Erdem'in yönetiminde bu tarafısızlığmı korumamış ve yayın 
politikasını, kendisini göreve getiren tek bir siyasal parti lehine biçimlemiştir. Yanı sıra, yayın 
politikasını toplumun yalnızca belli bir kesiminin tanıtımına dönük olarak sürdürmüştür. 

TRT yönetimi, elinde bulunan kanalları belli kuruluşlara kiralama girişimlerinde de, ya
salara aykırı olarak kapalı kapılar ardında kararlar almaya yönelmiştir. 

Kurumun Türk filmi alımları ve dışarıya hazırlattığı programlar yüzlerce milyar liralık haksız 
ödemeye konu olurken, çalışan personelin büyük bölümü "istisna akdi" uygulamasıyla sosyal 
güvenceden yoksun tutulmuştur. 

Bu arada, yayınına son verilmesine karşın "32 nci Gün" Programı konusunda TRT yöne
timinin gösterdiği basiretsizlik, TRT'nin yolsuz biçimde milyarlarca liralık zararına konu ol
muştur. 

Nihayet, bütün bu olayların sorumlusu durumundaki TRT Genel Müdürü Kerim Aydın 
Erdem, TBMM'yi aşağılayıcı yaklaşımlarını, kendisi ziyarete giden bakanların yanında dahi 
ifade etmekten çekinmemiştir. 

TRT yönetiminin bu yanlış uygulamalarının ve bu uygulamalar sonucu doğan haksız öde
melerinin açığa çıkarılması; yanlı ve taraflı yayın yaparak, 2954 sayılı Yasa hükümlerini ihlal 
ederek belirli çevreleri koruyup korumadığı konularının incelenmesi amacıyla Anayasanın 98 
inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

H. Uluç Gürkan 
Ankara 

Salman Kaya 
Ankara 

Mustafa Yılmaz 
Malatya 

Muzaffer Demir 
Muş 

Ali İbrahim Tutu 
Erzincan 

Vahdet Sinan Yerİikaya 
Tunceli 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Mehmet Adnan Erkmen 
Batman 

Fahri Gündüz 
Uşak 

Sırrı Sakık 
Muş 

Ali Yiğit 
Mardin 

Bahattin Alagöz 
Gaziantep 

Cemal Şahin 
Çorum 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 

2. —Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet ve millet haya
tındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması açûmastna ilişkin önergesi (10/17) 
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BAŞKAN — İkinci araştırma önergesini okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye'de devlet ve millet hayatında israfın önlenmesi, bütçe açıklarını zam yaparak de
ğil israfı önleyerek kapatmak için alınacak tedbirleri tespit etmek maksadıyla bir Meclis araş
tırması açılmasını Anayasının 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince saygayla 
arz ve talep ederiz. 

Necmettin Erbakan 
Konya 

Ahmet Remzi Hatip 
Konya 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Lütfi Doğan 
Gümüşhane 

Musa Demirci 
Sivas 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Fethullah Erbaş 
Van 

İbrahim Halil Çelik 
Şanlıurfa 

. Abdulillah Fırat 
Erzurum 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Bahattin Elçi 
Bayburt 

Şinasi Yavuz -
Erzurum 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Abdullatif Şener 
Sivas 

Ahmet Cemil Tunç 
Elâzığ 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

t. Melih Gökçek 
Ankara 

Türkiye, gerek uygulanan ekonomik politikalar ve gerekse reklamların ve yayınların tesi
riyle, her geçen gün ürettiğinden ve kazandığından çok daha fazlasını tüketen bir toplum ol
muştur. Sadece tüketen değil, tüketileni israf yapan bir toplumdur. Türkiye, bir israf ülkesidir. 
En başta devletten başlayarak evlerimize kadar pek çok şey heba edilmekte, millî servet ve im
kânlarımız çarçur olmaktadır. 

Senelerdir enflasyonun başlıca sebebi bütçe açkıları gösterilmiştir. Halen söylenen de bu
dur; ama, bu açığn temelinde başta KİT'ler olmak üzere bütün kamu kuruluşlarındaki israf
tan kimse söz etmemektedir. Belli zamanlarda yayınlanan ve birkaç kalem teferruatı muhtevi 
tasarruf genelgeleri ile mesele geçiştirilmektedir. Devlet, açıkları kapatmak için, önce kendin
den başlamak üzere, çok ciddî tasarruf tedbirleri alarak işe koyulmak yerine, zam yaparak fa
kir ve fukarayı perişan eden, bir yolu tercih etmektedir. Vatandaş, devletteki israftan çok ra
hatsızdır. Sahiller, içinde eğitim öğretim yapılamayan ve yalnızca üç aylık kısa bir dönem için 
kullanılan eğitim tesisleri ile doludur. Bu tesislerin yıllık masrafları, yapılan zamlara eşit bir 
israfın kaynağıdır. Günde azamî bir saatlik mesai için, alt kademedeki görevlilere kadar tahsis 
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edilen araba saltanatı; borca batık kamu kuruluşlarının yıldönümü kutlamaları, yemekler, re
sepsiyonlar, Paristen yılbaşı eğlence programlan, 30 milyona mal olan 1 derslikli bir okulun 
açılışı için milyonu aşan davetiye ve telgraf masrafları, anlamsız açılış törenleri, bu törenler 
için harcanan onca zaman, imkân ve personel israfı, özellikle yatılı okullarda, hastanelerde, 
yurtlarda vesair kuruluşlarda çöpe dökülen yiyecek içecek artıkları, proje israfı ya da projenin 
yanlış-seçilmesinden dolayı devletin uğradığı bunca kayıp... 

Bütün bu ve benzeri sayısız israfdan dolayı devamlı açık veren bütçeyi denkleştirmek, KİT 
zararlarını kapatmak için arkası bir türlü kesilmeyecek olan insafsız zamlar... Devlette başlı-
yan israf, bir salgın hastalık gibi bütün milleti sarmış durumdadır. Aileler geçim sıkıntısı çeki
yor, yoksulluk artıyor, dayanışma azalıyor. Bir tarafta yokluk, açlık, işsizlik, zam, zulüm; öbür 
tarafta israf edilen, insan, imkân ve zaman.. Milletçe ve devletçe bu hayatî meseleyi ciddiye 
almalıyız. Milleti kalkındıracak, açıklan kapatacak, devletin iki yakasını bir araya getirecek 
yeni bir yol bulmalıyız. Bu yol tasarruftur, israfın önlenmesidir. 

Yüce Meclisin, bu konuyu bir araştırma konusu yaparak, uygulamalara esas olacak ve 
konuyu her yönüyle ele alıp ortaya koyacak bir çalışma yapmasında millî bir zaruret vardır. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki ön

görü şme, sırasında yapılacaktır. 

3. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de konuşlandırılan "Çe
kiş Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, 
toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder mahiyet taşıyıp taşımadığı husulannın ortaya çıkartılması 
ile bu konularda alınması gereken tedbirlerin tespiti için Medis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

BAŞKAN — Üçüncü önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye'de faaliyet gösteren "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araş
tırılması; bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığını, toprak bütünlüğü ve millet birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı ve başkaca hususların ortaya çıkartılması ile bu konularda alınması 
gereken tedbirlerin tespiti için, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gere
ğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ediyoruz. 

Saygılarımızla. 
Muharrem Şemşek tsmet Gür 

Çorum Aksaray 
Seyfi Şahin Mustafa Dağcı 

Kayseri Kayseri 
Musa Erarıcı Yaşar Erbaz 

Konya Yozgat 
Koray Aydın Muhsin Yazıcıoğlu 

Trabzon Sivas 
Rıza Müftüoğlu Osman Develioğlu 

Erzurum Kayseri 
Oktay Öztürk Ahmet Özdemir 

Erzurum Tokat 
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GEREKÇE : 
1990 Ağustosunda Irak'ın Kuveyt'i işgali, bilahara da ilhak etmesi üzerine, baş gösteren 

Körfez bunalımı ve Savaşı öncesinde, savaş sırasında ve sonrasında ciddî, tutarlı ve millî bir 
politika oluşturularak uygulanamadığından, savaş sonrasında geçen bunca zamana ve savaşa 
fiilen girilmemiş olmasına rağmen, Türkiye hâlâ savaş sancılarını çeken bir ülke durumundadır. 

Savaş sonrasında, Irak Hükümetinin baskısından kaçarak, sınırımızda toplanan beşyüz 
bin kadar Iraklının ülkemize geçici bir süre için alınması, bilahara bu göçmenlerin ülkelerine 
geri dönüşülerinin sağlanması sırasında, bu insanlara insanî yardım sağlamak ve Irak Hükü
metinin, bu insanlara yeni bir askerî harekâta girişmesine engel olmak için caydırıcılık yapmak 
hedef, yetki ve sorumluluğu ile ülkemize Temmuz 1991 tarihinden itibaren "Çekiç Güç" adı 
verilen, ABD, Fransız, îngiliz, Hollanda ve İtalyan askerlerinden meydana gelen yabancı bir 
askerî birlik, ülkemizin Silopi, incirlik ve Pirinçlik mıntıkalalarında konuşlandırılmıştır. 

Çekiç Güç'ün Türkiye'ye yerleştirilmesi kararını veren zamanın İktidarı, BM Güvenlik Kon
seyinin 5 Nisan 1991 tarihli 688 sayılı Kararını gerekçe göstererek, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinden 17 Ocak 1991 tarih ve 126 sayılı Kararla aldığı yetkiye binaen, TBMM'ye danışmadan, 
12 Temmuz 1991 tarihli Kararı ile bu yabancı askerî birliği Türkiye'ye getirtmiştir. 

Çekiç Güç'ün Türkiye'de kalış süresi, Bakanlar Kurulunca, önce 30 Aralık 1991'e kadar 
uzatılmış, 20 Ekim 1991 Seçimleri sonrasında kurulan ve yine TBMM'den güvenoyu alan mev
cut Hükümet de, bu gücün görev süresini 20 Aralık 1991 tarihli Kararı ile 30 Haziran 1992 
Sarihine kadar uzatmıştır. 

Çekiç Güç askerî birliğinin tam.sayısını bilen olmamakla birlikte, genel olarak üçbin kişi 
civarında bir personelin halen ülkemiz topraklarında; ancak başka bir ülkenin hududları için-. 
deki işlerle ilgili olmak üzere bulunduğu bilinmektedir. 

Bugün ülkemizde Çekiç Güç meselesi; Türkiye'nin bağımsızlığını ilgilendiren toprak bü
tünlüğünü, millî birliğini, hatta devlet varlığını tehdit eden bir unsur haline gelmiş olarak ülke 
gündeminin başında yer almaktadır. 

Çekiç Güç'ün ülkemizde yerleştiği günden itibaren kamuoyumuz ve özellikle TBMM ye
terli ve gerçek bilgilendirilmemiş, belli ölçüde de dışlanmış, bilahara da, -bu konu da dahil 
olmak üzere- Çekiç Güç konusunda aydınlarımız, basınımız va halkımız arasında çok yönlü 
tartışmalar olmuş, tez, görüş ve düşünceler ortaya atılmıştır. 

Çekiç Güç meselesi ile ilgili efkârı umumiyede: 
1. Çekiç Güç Irak'ta güvenliği sağlamak ve Irak vatandaşlarına insanî yardım yapmak gö

revi ile görevli olduğuna göre, niçin Irak topraklarında görevlendirilmemiştir? 
2. Çekiç Güç'ün yapacağı insanî yardım ve güvenlik hizmetlerini niçin Türk Silahlı Kuv

vetleri yapmamıştır? Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Birleşmiş Milletler kararı ile bu görevi yapa
maz mıydı? 

3. Çekiç Güç'ün varlığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde halkımız aleyhine bir 
durum teşkil etmekte midir? Bunun yanında bölücü terör örgütü PKK lehinde, kontrol dışı 
faaliyetleri var mıdır? 

4. Çekiç Güç'ün, Türkiye'nin bağımsızlığı, hükümranlık haklan ve devlet varlığını tehdit 
eder mahiyet arz eden durunıu var mıdır? 
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5. Çekiç Güç'ün, ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Bölgesinin Türkiye'den koparılması için 
ve ülkenin üniter yapısının ortadan kaldırılması için öncü kuvvet görevi yaptığı, 

6. Çekiç Güç'ün, bölücü eşkıya çetesi PKK'ya lojistik destek sağladığı; silah, mühimmat, 
yiyecek ve istihbarat temin ettiği, Çekiç Gücün, bu bölgede yürütülen emniyet ve güvenlik hiz
metlerini aksattığı, 

7. Çekiç Güç'ün, Anayasa ve yasalarımıza göre durumu nedir? Bu birliğin ülkemiz top
raklarında bulundurulmasının Anayasaya aykırı olduğu görüşü doğru mudur? 

Gibi görüş ve düşünceler Türk kamuoyumuzu meşgul etmekte ve Türk Milletinin huzuru
nu kaçırmaktadır. Burada özellikle belirtmek gerekir ki, "Çekiç Güç" adı verilen bu uluslara
rası gücün, bir kısmı zaman zaman basınımıza da intikal eden faaliyetleri ile bu görüşlere hak
lılık kazandırmaktadır. 

Yukarıdan beri azr etmeye çalıştığımız konuların ve başkaca hususların aydınlatılması ve 
alınması gereken tedbirlerin neler olabileceğinin tespiti için, Anayasamızın 98, İçtüzüğün 102 
ve 103 ncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını Türkiye Büyük Millet Mecli
simiz için varlık sebebi ve Türk Milletine karşı aslî vazifesi olduğuna olan inancımızı belirtir, 
gereğini Yüce Meclise saygı ile arz ederiz. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

V. — ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. — Genel Kurulun 22.1.1992 Çarşamba günkü birleşiminde gündemdeki sözlü soruların diğer 
konulardan önce görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Kurulunun bir önerisi var; okutup, oylarınıza su
nacağım: 

Danışma Kurulu önerisi 

No: 11 Tarihi : 20.1.1992 

Genel Kurulun 22.1.1992 Çarşamba günkü birleşiminde, gündemdeki sözlü soruların di
ğer konulardan önce görüşülmesinin Genel Kurula önerilmesi Danışma Kurulunca uygun gö
rülmüştür. 

Hüsamettin Cindoruk 
. Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Güneş Müftüoğlu " Ülkü Güney 

SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 
Aydın Güven Gürkan Oğuzhan Asiltürk 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Öneri, kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; gündemin "Sunuşlar" bölümü tamamlanmıştır. 
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Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs
mına geçiyoruz. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. —• Erzurum Milletvekili Rıza Mûftüoğlu ve 15 arkadaşının, bürokratik yapılanmadaki mevcut 

problemleri tespit etmek ve devletin bürokratik yapılanmasının yeniden düzenlenmesini sağlamak amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 

BAŞKAN — Birinci sıradaki, Erzurum Milletvekili Rıza Mûftüoğlu ve 15 arkadaşının, 
bürokratik yapılanmadaki mevcut problemleri tespit etmek ve devletin bürokratik yapılanma
sının yeniden düzenlenmesini sağlamak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmesine 
başlıyoruz. ' 

Sayın Hükümet?.. Burada. 
önergeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugün ülkemizde devlet ve bürokrasi yapısını düzenleyen mevzuat ve tatbikatlar, gelişen 

ve değişen şartlara cevap verememektedir. Aynı şekilde söz konusu mevzuat üzerine yapılan 
değişiklikler belirli bir sistematiğe dayanamadığı için, devlet yapısı içinde bir kaos ve karmaşa
ya yol açmaktadır. • . 

Böylesi bir yapılanma içinde idarî istikrardan da söz etmek mümkün değildir. Bir ülkenin 
istikrarından söz edilirken sadece siyasî ve iktisadî istikrar yeterli değildir. İstikrarı belirleyen 
en önemli hususlardan biri de idarî istikrardır. İdarî istikrarın sağlanamadığı bir yerde siyasî 
ve iktisadî istikrarın tam anlamıyla varlığı da mümkün değildir. 

Türkiye, yıllardır böyle bir idarî istikrarsızlığı yaşamaktadır. Her iktidar değişikliğinde bütün 
kadrolar değiştirilmekte, idarî yapılanmalar altüst olmaktadır. Böyle bir süreç, devlet kadrola
rında insanların belirli konularda yetişmesini ve uzmanlaşmasını engellediği gibi, yetişmiş ve 
uzmanlaşmış kadrolardan yeteri kadar yararlanılmasını da engellemektedir. 

öte yandan, devlet kadrolarıyla sık sık oynanması, bu kadrolara getirilecek kişilerde uz
manlık, liyakat ve tecrübe gibi vasıflar geri plana atarak, en alt düzeydeki memuru bile, geliş
miş, çağdaş toplumlarda görülmedik biçimde politize etmektedir. Ülkemizde işe giriş dahil, 
atama, terfi ve yer değişikliklerinde politize olma eğilimi adeta genel geçer bir kural haline 
gelmiştir. Liyakat ve performansın yerini, kaynakları siyasî olan referanslar almaktadır. İkti
dar değişikliklerinde ise bütün kadrolarda bir panik başlamakta, devlet kadrolarında bulunan 
insanlar kendi başlarının çaresine bakmak için uğraşmaktadırlar. Bu sebeple, iktidar değişikli
ği dönemlerinde, devlet işlerinin yürümesinde çeşitli aksaklıklar meydana gelmektedir. 

Her iktidar değişikliğinde iktidara gelenler elbette daha iyi anlaşabilecekleri, kendi prog
ramlarına uygun kadrolarla çalışacaklardır. Böyle bir tutum rasyoneldir; fakat, bu kadrolar 
daha çok kurmay kadroları kapsayıcı nitelikte olmalıdır. Her iktidar değişikliğinde bir kadro 
operasyonu yapılacağı imajı'yaratılmamalıdır; fakat, görülüyor ki, yıllardır Türkiye'de üst kad-
rolarındışında, en alt kadrolara kadar değişikliğe gidilmekte, devlet memurlarının paniğe sevk 
edilmelerinin yanı sıra politize olmalarına da zemin hazırlanmaktadır. 
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Devlet kadrolarının sık sık değişikliğe uğraması, ilgili kadrolara yeni gelen kişilerin inti
baklarını güçleştirmekte ve icradan yeterli verimliliğin alınmasını engellemektedir. Ayrıca, devlet 
geleneğimizin en somut göstergelerinden olan devlette süreklilik ilkesi uygulanamaz hale gel
mektedir. Bir kurumda genel müdür değişikliğinde dahi sanki rejim değişikliği gibi duygular 
yaşanmaktadır. 

Bu tür hızlı değişiklikler istikrarsızlık yarattığı gibi, halkta da güvensizliğe sebep olmak
tadır. Dolayısıyla, yeni bir yapılanmayla referansın değil de liyakatin, performansın esas alın
dığı rasyonel ve gerçekçi bir düzenlemeye gidilmesi zaruridir. Sonuçta hem idarî istikrar sağ
lanmış olacak, hem de liyakat ve performansın esas alındığı bir bürokratik yapılanma, ülkemi
zin daha hızlı gelişmesine yol açacaktır. Devletin yeniden yapılanmasında, bürokrasi için, me
muriyet öncesi eğitim dahil ayrı bir sistemin ortaya çıkmasını sağlayacak yeni yapılanmaya gi
dilmelidir. Devlette istikrarı sağlayacak, siyasî iktidarlarla belli bir düzeyi aşmayacak gerekli 
ilişkileri de içine alacak yeni bir yapılanma şarttır. 

Devletin bürokratik yapılanmasının yeniden düzenlenmesini ve mevcut problemlerin tes
piti için, Anasaya ve İçtüzüğün ilgili maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını öne
riyoruz. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
Rıza Müftüoğlu 

Erzurum 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sıra
sıyla, Hükümete, siyasî parti gruplarına, önergede imzası bulunan birinci imza sahibi sayın 
üyeye ya da birinci imza sahibi sayın üyenin göstereceği bir başka sayın üyeye söz vereceğim. 

Sayın Hükümetin ve sayın grup temsilcilerinin söz süreleri 20'şer, sayın imza sahibi üye
nin söz süresi 10 dakikadır. 

Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Ercan; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Er
zurum Milletvekili Sayın Rıza Müftüoğlu ve 15 arkadaşı tarafından verilen, devletin bürokra
tik yapılanmasının yeniden düzenlenmesi ve mevcut problemlerin tespiti için Meclis araştırma
sı açılmasına dair önerge üzerinde Hükümetimizin görüşlerine açıklamak için söz almış bulu
nuyorum. Sözlerime başlamadan önce, Yüce Meclisin değerli üyelerine saygılarımı sunuyorum. 

Sayın Müftüoğlu ve arkadaşları, önergelerinde, ülkenin siyasî ve ekonomik istikrarı ya
nında idarî istikrarının da önem taşıdığını, iktidar değişikliklerinin idarede büyük değişiklik
lere yol açmaması gerektiğini ve bu açıdan devletin bürokratik yapılanmasının yeniden düzen
lenmesinin zorunlu olduğunu belirterek, Meclis araştırması açılmasını istemektedirler. 

Bu önergeye ilişkin olarak, önce, Hükümetimizin yaptığı üst düzey yönetici atamaları ko
nusunda bilgi vermek, daha sonrada devletin bürokratik yapılanmasına ilişkin olarak almayı 
düşündüğümüz tedbirler üzerinde durmak istiyorum. 

Hükümetimiz göreve geleli tam iki ay olmuştur. Bu zaman zarfındaki üst düzey memur 
tayinlerimize bakıldığında, idarede istikrarsızlık yaratacak büyük değişikliklere gidilmemiş ol
duğu açıklıkla görülmektedir. Hatırlanacağı üzere, Yüce Mecliste, 9 Ocak 1992 günü yapılan 
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bir gündem dışı konuşmada, buna benzer bir konudan bahsedilmiş ve ben de hükümet adına 
, verdiğim cevapta, Hükümetimizin ilk elli günlük icraatında, müşterek kararname ile atanan 

personel sayısının sadece 75 olduğunu, buna mukabil bizden önceki Hükümetin işbaşında ol
duğu 23 Haziran 1991 ile 19 Kasım 1991 tarihleri arasındaki yüzelli günlük sûre içinde, müşte
rek kararname ile atanan personel sayısının 2 221 olduğunu belirtmiştim. Bu hatırlatmada bu
lunmamın nedeni, Hükümetimizin, bürokratik istikrarı bozacak şekilde kapsamlı bir tayin yap
mamış olduğunu bir defa daha vurgulamaktır. 

İkinci olarak vurgulamak istediğim husus, devletin bürokratik yapılanmasının yeniden göz
den geçirilmesi ve.personel rejiminden yapılacak reform ile ilgilidir. Bilindiği gibi, devlet per
sonel rejimi, kamu hizmetlerini yerine getirecek kişilerde ne gibi şartlar aranılacağını bunların 
nasıl işe alınacağını; aylık ve diğer özlük haklarının nasıl tespit edileceğini; hak, görev, yetki 
ve sorumluluklarının neler olacağını ve emeklilik şartlarını belirleyen kapsamlı bir mevzuat 
demetidir. 

Yaklaşık yirmi yıllık geçmişi bulunan yürürlükteki personel rejimi, son yıllarda çıkarılan 
çok sayıda kanun hükmünde kararname ile tamamen değiştirilmiş ve içinden çıkılmaz hale ge
linmiştir. Hükümet, programında, devlet personel rejimine özel bir önem atfedilmiş ve kap
samlı bir devlet personel reformu yapılacağı ifade edilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetimizi, devlet personel rejimi alanında reform 
yapmaya iten önemli nedenlerden birisi de, kamu personelnin göreve alınmasında ve işe girdik
ten sonra yükselmesinde ne gibi şartlar aranılacağının belirlenmemiş olmasıdır. 

Kamu personel rejiminin ve kamu yönetiminin iyileştirilebilmesi için, her şeyden önce, dev
lette bulunan kadroların görev tanımlarının yapılması, yani o kadronun görev, yetki ve sorum
luluklarıyla, o kadroya atanmak için sahip olunması gereken niteliklerin belirlenmesi gerek
mektedir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun en önemli eksikliği, kadroların görev tanımları
nın yapılmasını gerçekleştirememiş olmasıdır. Devlete giriş ve devlette yükselme şartlarının ob
jektif olarak tespiti yapılmadığı sürece, sadece ücret artışları sağlanması yoluyla kamu perso
nel rejimini ve kamu yönetimini iyileştirmek mümkün değildir. Personel rejimini sadece bir 
ücret meselesi olarak görmek yanlıştır. Devlet memuriyetine girişin, devlet memuriyetine gir
dikten sonra yükselmenin objektif şartlarının belirlenmesi zorunludur. Bu nedenle, hükümet 
programında, personel meselesi sadece bir ücret rejimi olarak ele alınmamış, bütün boyutla
rıyla birlikte değerlendirilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; hükümet programında, devlet porsonel rejiminde yapılacak 
reformun, kamu personelinin istihdam şekillerini, işe alınmalarını, hizmet içi eğitimlerini, yük
selmelerini, hak, ödev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen personel rejimini, kamu persone
linin aylık ve diğer özlük haklarını düzenleyen ücret rejimini, kamu personelinin sosyal güven
liğini sağlayan emeklilik rejimini, kamu personeline sağlanan sosyal hak ve yardımları kapsa
yacak şekilde geniş ve kapsamlı bir reform olacağı açıklanmıştır. Görüldüğü üzere, öngörülen 
reform, sadece kamu personelinin ücretlerinin düzenlenmesine yönelik değildir; yapılacak per
sonel reformunda, kamu personelinin işe alınmalarının, hizmet içi eğitimlerinin ve yükselme
lerinin yeniden düzenleneceği çok açık bir şekilde ifade edilmiştir. 
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Hükümet programında açıklandığı şekilde, devlet personel reformunu gerçekleştirmek ama
cıyla, gerekli hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir. Çeşitli kamu idareleri ve sınıfların temsil
cilerinden oluşan bir hazırlık komisyonu teşkil edilmektedir. Hükümet olarak, devletin bürok
ratik yapılanmasının yeniden düzenlenmesi, kamu yönetiminin iyileştirilmesi ve modernleşti
rilmesi için, devlet personel reformu çalışmalarında, kamu personelinin ücret, emeklilik ve sosyal 
hak ve yardımlarına ilişkin tedbirler yanında, aşağıdaki tedbirlerin de alınmasını zorunlu gör
mekteyiz: 

Bu çerçevede, devlette kamu görevlerine girişte, tamamen objektif olan, fırsat eşitliğini 
gözeten ve devlete daha kaliteli personel gelmesini sağlayacak düzenleme yapılacaktır. 

Kamu personelinin terfilerinde kariyer ve liyakat esas alınacaktır. Liyakatin objektif usul
lerle tespiti sağlanacak, sicil sistemi d,aha objektif ve çağdaş gelişmelere uyumlu olarak yeni
den düzenlenecektir. 

Şube müdürü ve şef gibi idarî görevlere yükselmede, kurumlar tarafından yeniden düzen
lenecek hizmet içi eğitimlerinde başarılı olma şartı getirilecektir. Ayrıca, hizmet içi eğitimle
rinde başarılı olanlara, ilave bir ödeme imkânı da getirilmek suretiyle, eğitim, hem teşvik edi
lecek hem de belirli görevlere gelmede zorunlu hale getirilecektir. Hangi göreve gelecek perso
nelin hangi eğitimi bitirmesi gerektiği,"görev tanımlarıyla tespit edilecektir. 

Üst kademe yönetici görevlere personel yetiştirilmesi amacıyla, kamuya ait mevcut eğitim 
kuruluşlarında düzenlemeye gidilecek ve bir kamu yönetimi okulu açılacaktır. Belirli bir za
man dilimi içinde, üst kademe yönetici görevlere geleceklerin bu eğitimlerinden geçmesi zo
runluluğu, tedrici bir şekilde getirilecektir. 

Kamu görevlilerinin yurt dışında yetiştirilmeleri konusu yeniden ele alınacak, üst düzey 
yönetici görevlere hazırlanan personelin yurt dışı eğitimlere katılmalarına imkân tanınacaktır. 

Devletin ve bürokrasinin her seviyede ve her alandaki denetiminin düzenli ve etkili bir şe
kilde yapılması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. . 

Ücret rejimi, kamu personelinin verimliliğini, başarısını ve niteliğini yükseltecek şekilde 
düzenlenecektir. Daha nitelikli personelin daha yüksek ücret alması sağlanarak, personelin, 
niteliklerini artırması teşvik edilecektir. 

Memur kadrolarının görev tanımlarının yapılması suretiyle, hangi kadrolara atanacaklar
da hangi şartların aranılacağı belirlenecek ve böylece, kamu görevlerine nitelikli personelin gi
rişi sağlanacaktır. 

Hükümet olarak, devlete alınacak personelin kalitesinin yükseltilmesinin, halka götürü
lecek hizmetin kalitesinin yükseltilmesinin ön şartı olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, dev
let personel reformunu, sadece kamu personelinin durumlarının iyileştirilmesi açısından değil; 
fakat kamu yönetiminin iyileştirilmesi açısından da gerekli görmekteyiz. Çünkü, kamu hiz
metlerini vatandaşa götürecek olan, kamu personelidir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları
nın, ihtiyaçlarının üzerinde kadro kullanmalarının önlenmesi için, kamu kurum ve kuruluşla
rının standart kadroları belirlenecek ve bu suretle, adama iş yerine, işe adam ilkesine hayatiyet 
kazandırılacaktır. 

Devlet personel reformu, gerçekleştirilmesi çok zor bir reformdur. Tüm kamu personeli
nin durumlarını ve kamu yönetimini iyileştirecek bu reformun, mümkün olan en kısa süre içinde 
ve en mükemmel şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir. 
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Sayın Başkan, sayın üyeler; arz ettiğim bu açıklamaların muvacehesinde, bir yarar sağla-̂  
yacağına inanmadığımız söz konusu önergenin reddi yolunda oy kullanılmasını Hükümet ola
rak talep ediyor ve Yüce Meclise en derin saygılarımı sunuyorum, (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederiz. 
Siyasî parti gruplarından, Anavatan Partisi Grubu adına, Muğla Milletvekili Sayın Nev-

şat özer; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; sözlerime başlamadan önce, 19 uncu Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarının 
ve yeni yılın hayırlı olmasını dilerken, Anavatan Partisi Grubumuz ve şahsım adına hepinize 
en derin saygılarımı sunarım. 

Değerli arkadaşlarım, devletin bürokratik yapılanmasının yeniden düzenlenmesi Ve mev
cut problemlerin tespiti için Anayasa ve içtüzüğün ilgili maddelerince Meclis araştırması iste
yen Erzurum Milletvekilimiz Sayın Rıza Müftüoğlu'na ve değerli arkadaşlarına saygılarımla 
teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Bugün, ülkemizde, devlet ve bürokrasi yapısını düzenleyen mevzuat ve uygulamaların de
ğişen ve gelişen çağımıza uymadığı ve yeterli olmadığı konusundaki araştırma önergesi, Ana
vatan Partisi Grubumuzca da olumlu karşılanmıştır. Ancak, zamanın elverdiği nispette bu ko
nuda Grubumuzun görüşlerini sizlere arz etmeye gayret edeceğim. 

Değerli milletvekilleri, devlette ve devlet hizmetinde süreklilik, hızlı, etkili ve verimli gö
rev anlayışı, daima göz önünde bulundurulması gereken ana, temel ilkelerden olması lazım gelir. 

Kamu yönetiminde yeniden düzenlemeyi zorunlu kılan çok etken vardır. Bunların en önem
lileri, değişen ve gelişen şartlarla, idarî yapının uyarlı duruma getirilmesidir. Sistemin verimli
liği açışından, teşkilatların büyüklüğü de çok önemli etkenlerdendir. Yeniden yapılanma ihti
yacının doğmasında, yeni teknolojilerin kazanılması, teknoloji kullanımındaki sorunlar, devlet-
halk ilişkilerindeki değişmeler, kamu yönetimi ile sosyo ekonomik yapı ve siyasal düzen ilişki
lerindeki uyumsuzlukları ve benzeri diğer hususları belirtmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri* idarî reformda temel ilke, reformun, var olan,sorunları giderici 
ve teşkilata canlılık ve dinamizm getirerek onu yeni atılımlara hazırlayıcı nitelikte olmasıdır. 
Bunu sağlamanın yolu da, kamu yönetimini ve onun işleyişini, bilimsel yollarla araştırmak ol
malıdır. Bu anlamda ilk çalışma, 1960'lı yılların ilk yarısında, Merkezî Hükümet Teşkilatı Araş
tırma Projesi, bir başka adıyla MEHTAP Projesi üretilmiş ve kısmen de uygulanagelmiştir. 

Daha sonraki yıllarda* 1971'de, yönetimi düzenleme konusunda İdarî Reform Danışma 
Kurulu adında bir kurul oluşturulmuş ve bu kurul bir rapor hazırlamıştır. 12 Eylül 1980'den 
sonra, Ulusu Hükümeti döneminde de bu kurulun raporuna benzeyen bir çalışma yapılmış; 
ancak bunların uygulamaya aktarılma gücü, çoğunlukla yetersiz kalarak, belli bir çerçeveyi aşa
mamıştır. 

Değerli milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatınca, 1988 yılında, Türkiye Orta Doğu Am
me İdaresi Enstitüsünden, Altıncı .Beş Yıllık Kalkınma Planı ve yıllık program uygulamalarına 
ışık tutacak biçimde idarî sistemin işleyişi üzerindeki etkilerini değerlendirme, yaşanan hızlı 
toplumsal gelişmeler ve değişmelere sistemin ne denli uyabildiğini belirleme gereği, aksaklıkla
rı, darboğazları açıklığa kavuşturmak ve Avrupa Topluluğuna katılma kararı alan ülkemizin, 
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Avrupa Topluluğu ile yönetim uyumunda neler yapabileceği konusunda bir araştırma istenmiş 
ve böylece, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünce Kamu Yönetimini Araştırma Pro
jesi, yani KAYA Projesi husule getirilmiş bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, KAYA Raporunun girişinde sekiz yıllık iktidarımız dönemi için "1983 
yılında işbaşına gelen siyasal yönetim, kamu yönetimine yönelik yaklaşımının bir gereği ola
rak, hizmetlerin daha düzenli, hızlı, etkili ve ekonomik biçimde yerine getirilmesini sağlamak 
düşüncesiyle, benzeri nitelikte hizmetlerin tek bir bakanlık çatısı altında yürütülmesini karar
laştırarak, bu ve buna benzer alanda köklü düzenlemelere girmiş ve başarmıştır" denilmektedir. 

Saygıdeğer,milletvekilleri, Anavatan Partisi olarak, 20 Ekim 1991 milletvekili genel seçim
lerinde açıkladığımız seçim beyannamemizde, devlet-vatandaş ilişkileri temel hedefimiz olup, 
"Devlet, vatandaşın efendisi değil; devlet, vatandaşın hizmetkârı olmalıdır" felsefesi, Anava
tan Partisince benimsenmiştir. 

21 inci yüzyıla girerken, devlet-vatandaş ilişkilerinin getirdiği düzenin verimliliğinin ve et
kinliğinin kurulmasında, Anavatan Partisinin sekiz yıllık iktidarında, büyük mesafeler alın
mıştır. Bu olumlu gelişmeler içinde en önemlisi, kamu yönetimine getirdiğimiz demokrasi an
layışı ve onun uygulamasıdır. 

Muhterem milletvekilleri, "devlet, millet için vardır" ilkesinden hareket eden İktidarımız 
döneminde, çağdaş ve demokratik bir yönetim sisteminin kurulması, bunun için de, otoriter 
devlet yerine, vatandaşın demokratik katılımına önem veren bir devlet anlayışının hâkim kılın
ması başlıca amacımız olmuştur. 

Kamu yönetiminde, devletin memuruna, memurun vatandaşına güveni esas olmalıdır. Devlet 
- vatandaş ilişkilerinde, Anavatan Partisi olarak, güven esası alınmıştır ancak, şüphe, istisna 
edilmiştir. 

İktidarımız döneminde, kamu yönetimi, bütün unsurlarıyla gözden geçirilmiş, demokra
tik işlemler, hem genelde hem kurum bazında asgariye indirilmeye çalışılmıştır. İlgisi olan ar
kadaşlara arz etmek istiyorum; bu konuda, Başbakanlık İdareyi Geliştirme Dairesi Başkanlığı
nın 1989 ve 1991 yıllarında yayınladığı "İdarî Reform" kitapları vardır. 

Değerli milletvekilleri, cumhuriyet tarihinde ilk defa, Anavatan Partisi İktidarı tarafın
dan, idarî sistemin verimli ve etkili çalışması için, yönetimde aşırı merkezîleşme önlenmiş, gö
rev ve yetkilerin bir bölümü taşra teşkilatına bırakılmış veya yerel yönetimlere devredilmiş, hi-
yerarşik kademeler azaltılmıştır. Kamu yönetiminde kadro reformu yapılmış, çok sayıda il ve 
ilçeler kurularak, hizmet arzında ve dağılımında kolaylıklar sağlanmış bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Partimizin Programında tıpkı seçim beyannamemizde 
olduğu gibi, vatandaş-devlet ilişkilerinde, idarî reform ve insan unsuru esas alınmıştır. Nite
kim, 19 Aralık 1983 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde okunan Birinci Turgut özal 
Hükümeti Programında, bürokrasi, büyük önem ve ağırlık verilmesi gereken, gayret ve kay
nakların, üzerinde teksif edilmesi zorunlu görülen altı temel meseleden birisi olarak kabul edilmiş 
ve 1983 Hükümet Programımızda, 1987 Hükümet Programımızda, 1989 Hükümet Programı
mızda, seçim beyannamemizde ve Anavatan Partisi Programında olduğu gibi, gerçek yerini 
almış ve idarî reform, izah edegeldiğimiz üzere, başarıyla yapılmıştır. 

Gerçekleştirilen bu idarî reformlardan kısaca örnekler arz etmek istiyorum; Ekonomik 
ve malî konularda yapılan değişiklikler, mahallî yönetimlere sağlanan yetki devrileri, İş ye 
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tşçi Bulma Kurumunda, Sosyal Sigortalar Kurumunda, emekli dul ve yetimlerin aylıklarının 
ödenmesinde, nüfus işlemlerinde, trafik ve emniyet hizmetlerinde, pasaport işlemlerinde, tapu 
işlemlerinde, askerlik hizmetlerinde, adalet hizmetlerinde, PTT hizmetlerinde ve bu ve bunun 
gibi, sayabileceğim pek çok yenilik ve idarî reform yapılagelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, en son 1991 yılı haziran ayında Sayın Genel Başkanımız Mesut Yıl
maz tarafından kurulan 48 inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Programında, seçim beyanna
memiz ve Anavatan Partimiz Programında olduğu gibi, kamu personeli rejiminde temel politi
kamız, çalışanı ödüllendirmek ve korumak olmuştur. Çalışanla çalışmayanı; sicili iyi olanla 
olmayanı, vatandaşa iyi muamele edenle etmeyeni; kıdemliyle kıdemsizi; eğitimliyle eğitimsizi 
ayırt edecek ve teşvik edecek bir personel rejimi amaç edinilerek uygulanagelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, daha önce de arz ettiğim gibi etkili, hızlı, ekonomik ve verimli kamu 
hizmeti yürütebilmek için, kamunun küçültülmesi de amaçlarımızdan biri olmalıdır. Bunun 
en güzel örneği, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin özelleştirilmesidir. Böylece hem idarî reforma 
ve hem de ülke ekonomisine önemli faydalar sağlanacaktır. 

Değerli milletvekilleri, devlet yönetiminde, yetki ve sorumluluğun ahenkli bir şekilde pay
laşıldığı bir karar ve uygulama sistemi içerisinde ancak başarılı olunabilir. Kararların, daima 
en üst noktalarda teşekkül ettiği bir sevk ve idare sisteminin verimli olması kesenkes düşünüle
mez. Bu esaslar çerçevesinde, kıdem, liyakat ve kariyer sistemi, devlet sisteminde ana ilke ol
malıdır. Sürekliliğin ve verimliliğin sağlanmasında, ast-üst ilişkileri daima göz önüntie bulun
durulmalıdır. Avrupa Topluluğuna tam üyelik için müracaat ettiğimiz bu aşamada, uzmanlaş
ma, lisan eğitimi, hizmet içi eğitim, buna dair organizasyon gibi önemli ve güncel konulara 
iktidarımız döneminde önem verilmiştir. Bu konuda daha da ileri gitme hamleleri sürdürül
melidir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bugün, dünyada, devletler, demokrasilerle, totaliter ve otoriter 
rejimlerle, yönetilmektedir. Çağdaş ve çoğulcu demokrasilerde, siyasî partiler, rejimin vazge
çilmez unsurlarıdır. Bu rejimde, kamu görevlilerinin, her vatandaş gibi, siyasî hakları da bu
lunmaktadır. Kamu görevlileri, siyasî haklarında, kanaatlerinden dolayı kesenkes cezalandırıl
mamalıdırlar. 

Değerli arkadaşlarım, otoriter ve totaliter rejimlerde, devlet personeli, iktidarın emrinde 
ve partinin hizmetindedir. Kamu görevlileri, partiden gelen emirleri uygulayan kişi konumun
dadırlar. Bir başka ifadeyle, devlet teşkilatının bütün kademeleri, partinin ve iktidarın gerisin
de olup, parti teşkilatınca verilen direktifleri yapmak zorundadır. 

Değerli milletvekilleri, kolektivist veya faşist rejimlerde, bu tür uygulamaları her an gör
mek mümkündür. Bu rejimlerde, kamu hizmetleri ve milletin talebi, parti aracılığıyla intikal 
eder; milletin işi durabilir, partinin ve iktidarın işi hiç durmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, çağdaş ve çoğulcu demokrasilerde, kamu görevlilerinin seçme 
ve seçilme hakları vardır; ancak, kamu görevini yaparken, siyasî partilere karşı tarafsız olmak 
durumundadırlar. Bu rejimde, millet, devletle olan ilişkilerini hiçbir partiyi aracı etmeden, doğ
rudan doğruya kamu görevlilerine intikal ettirir, hukuk ve mevzuat dahilinde, hizmetlerini alır. 
Çokpartili çağdaş ve çoğulcu demokrasilerde, siyasî partiler, kamu yönetiminin üzerinde kont
rol ye murakabe vazifelerini, iktidarda iseler hükümetleriyle; muhalefette iseler parlamenterle
riyle yaparlar ve aksayan yönleri denetleyebilirler. Şüphesiz ki, çoğulcu demokrasilerde, siyasî 
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partiler, vazgeçilmez unsurlardır, tdari katlarda görev âlân kamu görevlileri siyasî partileri bir 
baskı grubu olarak değerlendirir ve onlardan gelecek talebe özel önem atfederek davaranırlar. 
Çoğulcu demokrasilerde, siyasî partilerin, kamu yönetimi üzerinde doğrudan kontrol, mura
kabe ve müdahele yetkileri yoktur. Bu sebeple, demokrasilerde, genelde veya büyük bir çoğun
lukla, personel rejiminde, kıdem, liyakat ve kariyer sistemi benimsenmiş bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, kamu görevinde, işe belirli mevzuatlardan ve işlemlerden geçilerek, 
bir kademeden başlanır. Yıllar içinde, tecrübe, ehliyet ve liyakat kazanılarak, en üst noktalara 
kadar gelinir. Kamu görevlileri, bir suçu veya kusuru olmaksızın, özlük haklarına, siyasî ikti
darın zarar veremeyeceği bir statüye zaten kavuşturulmuştur. Kaldı ki, kamu görevlileri, görev
leri anında ve görevlerinden dolayı işledikleri suçlarda, Memurin Muhakemat Kanununa göre 
yargılanmaya tabidirler. 

Değerli rnilletvekilleri, bütün bunlar, çağdaş demokrasinin ve hukuk devletinin uygulan
dığı ülkelerde vazgeçilmeyecek temel ilkelerdir. Modern ve çağdaş bir devlet, kamu çalışanları 
için, kendilerinden önceki iktidarın atadığına bakarak değil, kıdem, liyakat ve kariyerine göre 
tasarruf etmesi gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, devletin hiyerarşik katları içerisinde, müsteşarlar, genel müdürler, 
valiler ve diğer kamu birimleri, millete ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine hizmet etme yerleri
dir. Buralarda çalışanlar, devletin emrinde, milletin hizmetkârıdırlar. Eski tabiriyle, vatî-i dev
let hademe-i millettir; yani, vali, devletin hizmetkârıdır. Müsteşarlar, genel müdürler, valiler 
ve kamu görevlileri, siyasî partilerin teşkilatlarının bir parçası gibi düşünülemezler. Bilahassa, 
devletimizde yüksek düzeydeki bu mevkiler, paylaşılması icap eden bir ganimet, seçimleri ka
zanan partilerin de bu ganimetleri paylaşmak en tabiî hakkıymış gibi, kesenkes telakki edilemez. 

Değerli arkaaşlarım, çağdaş demokrasilerde, kayırma sistemine dayalı bir personel rejimi 
asla düşünülemez. Böyle bir uygulama, çağdaşlıktan, uygarlıktan ve demokrasiden uzaklaşma 
olur. Amerika Birleşik Devletleri 1890'lı yıllarda bu uygulamayı (kayırma uygulamasını) bı
raktı. Zannediyorum ve gözlüyoruz ki, bu Hükümetimiz bu demode sistemi, halen daha, gün
celleştirmekten kendini alıkoyamıyor. • 

Saygıdeğer milletvekilleri, Anavatan Partisi olarak, her iktidarın, iyi anlaşabileceği, kendi 
programına uygun kadrolarla çalışmasını, kıdem, liyakat ve kariyer sistemi içerisinde elbette 
uygun buluyoruz; ancak, bahsettiğim idarî sistemden uzaklaşıldığı takdirde, bütün kamu gö
revlilerinin, ikbal sahibi olabilmek için politizasyona -dikkatlerinizi çekiyorum sayın 
milletvekilleri- gireceği gözden kaçırılmamalıdır. Nitekim, bugünün personel rejiminde görü
len en büyük aksaklık ve yanlışlık bu noktada temerküz etmektedir. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Sizin gibi... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Sayın Tayan, bize de geleceğim merak etme... 
Muhterem milletvekilleri, Anavatan Partisi iktidarları döneminde, daha önceki yıllara göre, 

kamu görevlilerinin siyasî haklarında ciddi iyileştirmeler yapılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
çatısı altında, devletten yetişen kişilere de çok ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Ancak, konuşma
mın başından beri izaha çalıştığım gibi, bunun mutlaka bir ölçüsünün ve ilkesinin olması la
zım gelmektedir. Nitekim, şahsen ben, yirmiyedi yıllık devlet hayatımda bütün kademeleri adım 
adım geçerek, en son, genel müdürlük görevinden, yüce milletimizin izniyle, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine intisap ettim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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İktidarımız döneminde, politikayla ilgilenen arkadaşlarımızdan çok azının devlet görevinde 
yetkili noktada olduğu görülecektir. Açıktır devlet arşivleri, elinizdedir. Bu hususta dikkatli 
davranılmadığı zaman -dikkatinizi çekiyorum Yüce Meclisin değerli milletvekilleri- devletimizde 
yetişkin eleman temini -kaynak kuruyor- her gün biraz daha güçleşecek ve devletimiz erozyona 
uğrayacaktır. * • 

Değerli milletvekilleri, son günlerde -çok yakın takip edemiyorum; ama göstermeden de , 
geçemeyeceğim- SHP Grubunun, DYP Grubundan valilikler istediğini gözlüyoruz gazetelerde. 
Şayet doğruysa, devleti tahrip etmekten ve idareyi erozyona uğratmaktan başka hiçbir şey de
ğildir bu yapılan. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel)--Anlamadık?.. 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Bir daha tekrar ediyorum: 
SHP Grubunun, DYP Grubundan, valiliklerde, vali atamalarında kontenjan istediğini göz

lüyoruz. -

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Hükümet ortağıyız... Öyle bir şey yok. 

AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Günaydın!.. Sekiz senede şu memleketi mahvettiniz, 
hâlâ konuşabiliyorsunuz!.. 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Teşekkür ederim... Good-morning!.. 
Değerli milletvekilleri, şayet bu tutum doğruysa, devleti tahrip etmekten ve idareyi eroz

yona uğratmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Böyle bir yönetimden, istikrar, verimlilik, başarı, 
sağduyu, hatta objektivite beklenebilir mi değerli arkadaşlarım? İki vilayet yanyana, birisi, bi
risinin siyasî vesayitinde; öbürü, birisinin siyasî vesayetinde... 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi toparlamak istiyorum. Bu Hükümet kurulduktan sonra 
atadığı müsteşarları, genel müdürleri bir gözden geçirelim. 

Değerli Bakanım, her ne kadar, bu meseleyi, sayısal olarak "sizin döneminizde 2 150 ka
dar oldu, biz 75 tane yaptık bu işi..." 

HALİL DEMİR (Aksaray) — 2 25i... 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) — 2 250 de olabilir, 2 300 de olabilir;.. 

HALİL DEMİR (Aksaray) — Dikkat et!.. 

NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Dolayısıyla, ben, meselenin sayısal özelliğinde değilim; si
yasal nitelik ve özelliğindeyim. Bu itibarla, değerli arkadaşlarım, Resmî Gazetenin yalan söyle
meyeceğini sizler de herhalde takdir edersiniz; dileyen arkadaşlarıma verebilirim, hediye edebi
lirim. Resmî Gazeteye bir göz atalım: İsimleri kullanmak istemiyorum; kurumlan ve isimleri 
incitmek istemiyorum. Devlet Planlama Teşiklatı, Turizm Bakanlığı Müsteşarı, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Diyanet İşlerinde bizim bir ho
camız vardı, yerine Çankaya İlçemizin Müftüsü bakmaktadır, Sağlık Bakanlığı Müsteşarımız, 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, bilhassa Petrol Ofisi Genel Müdürlü
ğü... Bu arkadaşlarımızın tamamının siyasî kaynaktan geldikleri vakıadır. Bunlar ve bunlara 
benzer birçok örneği, gazetelerde ve son 15 günlük Resmî Gazetelerde görmek mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım, üzüntü ile ifade ediyorum ki, bu örnekleri vermekteki amacım, ki
şileri ve kurumlan incitmek için değildir. Temas etmek istediğim ana konu, 1980 öncesinde 
partizanlığı doğurduğunuz gibi, kıdem, liyakat ve kariyer prensibini kaybetmenizdir. Bu 
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gidişatımızla, bazı kamu görevlileri şimdilik sizden görünürler, görevlerini ihmal ederler, acısı
nı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile aziz milletimiz çeker. Bunu gözden kaçırmamanızı bilhassa 
istirham ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, son günlerde gerek taşradan gerek merkezden aldığımız haber
lere göre, taşranın en alt biriminden merkezdeki müsteşara kadar, bütün kamu birimleri için, 
koalisyon siyasî partilerinin teşkilatlarının kararlar aldığı duyulmakta ve bu karda, bu kışta, 
kamu personelinin, çocukları ve eşleriyle birlikte tedirgin edildiği gözlenmektedir. Hazindir, 
günahtır, yazıktır. Lütfen dikkat ediniz değerli arkadaşlar. 

Saygıdeğer milletvekilleri, konuşmanı özetlemek istiyorum: Anavatan Partisi olarak biz, 
iktidarların, izaha çalıştığım kamu yönetimi ilkelerini .zedelemeden devamlılığını ve verimlili
ğini inkıtaa uğratmayacak tarzda, kendileri ile uyum sağlayacak bir kadro ile çalışmalarına 
olumlu gözle bakabiliriz; ancak, bunun bir ölçüsü ve kamu yönetimi ilkeleri içerisinde olması 
lazım gelir. Ayrıca, idarî reform -ki Rıza Müftüoğlu ve değerli arkadaşlarına teşekkür ettim-
değişen ye gelişen toplumda ve dünyada devamlı ihtiyaç duyulan bir husustur. Bu itibarladır 
ki, Anavatan Partisi Grubu olarak bu konuda Meclis araştırması önergesine olumlu oy vereceğiz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — ANAP Grubu adına konuşan Sayın özer'e teşekkür ediyoruz. 
Gruplar adına başkaca söz talebi yoksa, olmayacaksa... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Biraz ciddiyet... Bu işlerde biraz ciddiyet sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz Sayın Kalemli? Müsaade buyurun lütfen. 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Grup adına konuşacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Melih Gökçek; buyu
run efendim. (RP Sıralarından alkışlar) 

Sayın gruplardan Başkanlığımızın ricası, söz talep edilecekse, zamanında talebinizi yapın 
lütfen. 

RP GRUBU ADINA 1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; sözlerime başlarken, saygılarımı sunuyorum. 

Günümüzde, bürokratik uygulamalarda, her bakanın kendi ekibiyle çalışması, bize göre 
en tabiî hakkıdır. Çünkü, gelen bakanlar, gelen yönetimler başarılı olmak isteyeceklerdir. Bu 
başarılarında da, özellikle kendi frekanslarını tutan, söylediğini anında kavrayan kişilerle be
raber çalışmaları da en doğal haklarıdır. Yalnız bu sadece bürokrasinin üst kademesi için ge
çerli olmalıdır; yani, müsteşar, genel müdür veya genel müdür muavini seviyesinde olmalıdır. 
Eğer bu değişiklikler alt seviyelere düşecek olursa, doğrudan doğruya bürokrasi içinde ciddî 
anlamda tedirginlik başlar. Ancak, görevin yapılmadığı veya baltalandığının tespiti yapılır ise; 
yani, aşağıdaki kişilerin, yukarıdaki kişileri çalıştırmadığı ortaya çıkacak olursa, bu takdirde, 
değişikliklerin yapılması gayet meşru olur. Bir teftiş yapılır, teftişte yolsuzluk ortaya çıkar, ah
lakî bir durum ortaya çıkar, beceriksizlik veya ihmal ortaya çıkar, o takdirde görevden alınma
yı normal karşılamak rahatlıkla mümkündür. Ancak, özellikle Sayın Mesut Yılmaz'ın Başba
kan olduğu dönemden itibaren başlayan, hiçbir tetkike bağlı olmaksızın yapılan ciddî anlam
da bürokrasi kıyımı söz konusudur. Sayın Bakan da demin rakam verdiler, 23 Haziran 1991'den 
10.9.1991 tarihine kadar, yüzelli günde, Anavatan İktidarı, 2 221 üst kademe yöneticisini değiş
tirmiş, sanki iktidar değişmişcesine... 
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MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Bu kadar üst kademe yöneticisi yoktur. Bunu siz de 
biliyorsunuz. Onlar öyle söylüyorlar; ama, o dönemde genel müdürlük yaptınız, siz de öyle 
söylerseniz olmaz yanlış olur, 

BAŞKAN — Sayın Kalemli, lütfen... 

I. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Efendim, üst kademe deyince, daire başkanlarını da 
kastediyorlar, benim anladığım o. özellikle, bu kadar insanın değiştirilmesinde, başta Sayın 
Kalemli'nin bakanlığını yaptığı İçişleri Bakanlığında olmak üzere, buradaki değiştirilen kişile
rin tek suçu, inanç sahibi olması, Müslüman olmasıydı. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hiç de öyle değil, onun cevabını verdim; sen de bili
yorsun... 

1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Evet, öyledir Sayın Bakanım, öyledir... 

Bakınız, şu kadarını söyleyeyim; Müslümandan hiç kimseye zarar gelmez, korkmanıza hiç 
gerek yok. Çünkü, biz, herhangi bir şekilde zulüm yaptığımız takdirde, mutlaka bunun bir he
sabını vereceğimize inanırız; insanlara değil, doğrudan doğruya ahrete inanan bir kişi olarak 
Allah'a hesap vereceğimize inanırız; onun için, korkmaya gerek yoktur... (RP sıralarından al
kışlar) 

Terörist olan kişilerin kimliğine bakınız; çoğu ateisttir. Dikkatlerinizi çekerim. Bu bakım-
- dan, bu yapılmış olan kıyımın neticesinde de, vatandaşımız, Anavatan Partisini bu açıdan de

ğerlendirmiş ve bu seçimlerde, 270 milletvekilliğinden 115'e kadar düşürmüştür. Oy oranı ola
rak da yüzde 36'dan yüzde 24'e düşürmüş ve bir noktada da ciddî olarak cezalandırmıştır. Bu 
bakımdan, bürokrasiyle oynayacak kişilerin, bunun akıbetine katlanacaklarını da unutmama
ları gerekir. 

ABBAS INCEAYAN (Bolu) — Çocuk Esirgeme Kurumunda kaç kişi değişti? 

1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Evet, Çocuk Esirgeme Kurumunda bir hayli kişi de
ğişti. Çocuk Esirgeme Kurumunda değiştirmiş olduğum kişilerin hiçbir tanesini, teftiş yapma
dan, denetim yapmadan değiştirmemeyi kendime prensip edindim. 

Arkadaşımız sorduğu için özellikle ifade etmek isterim. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürü olduğumda, bütün bürokratlarımı topladım ve bana devamlı ola
rak proje getirmelerini, kendilerinin sorumluluklarında olan bütün bölümlerle ilgili her türlü 
inisiyatifleri özellikle kullanmalarını istedim. Tam üç sefer toplantı yaptım; yapmış olduğum 
toplantılara rağmen, dörtbuçuk ay zarfında -ki, bana göre, üst bürokrat sayılan 51 kişi vardı 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda- tek bir proje gelmedi. Ondan sonra bu ar
kadaşlara dedim ki, "bizi sabote ediyorsanız lütfen ayrılın, çekilin; yerinize, çalışacak insanlar 
getirelim." Onların içerisinden 20 kadar arkadaşımızın yerine değişik arkadaşlar atadık. Yap
mış olduğumuz hadise budur. Onun haricinde de, almış olduğumuz kişilere bakacak olursanız... 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Mahkeme kararıyla, hepsi geri döndü. 
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t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Hepsi dönmedi, onu yanlış biliyorsunuz. Dikkatli olarak 
gidip inceleyin. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Şu andaki iki tane genel müdür muavini?.. 

t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Dönenlerden size örnek vereyim biraz sonra. 

Bir küçük çocuğun başında piposunu kıran bir müdürü görevden almaz mısınız? 900 kü
sur tane elbiseyi yok eden, iç eden, 11 tane sobayı iç eden bir müdürü görevden almaz mısınız? 
Biz rahip yetiştirmiyoruz diyerek, çocukların porno film seyretmesini uygun gören müdürü gö
revden almaz mısınız? Evine ekmek almaya gitmediği için çocukları döven müdürü görevden 
almaz mısınız? Çocuklar üç öğün, üç kap yemek yiyorlar. Üç öğünde üç kap yemeği ikiye dü
şürüp, ikiye düşürdükten sonra da bunların miktarlarını yarıya düşüren bir il müdürünü gö
revden almaz mısınız? Döner sermayede 70'in üzerinde elbise takımını, arkadaşlarına, eşine 
dostuna bedava peşkeş çeken, bîr kısmının karşılığında da para alan müdürü görevden almaz 
mısınız? Kendi müdür olduğu yurdu senede'iki defa üç defa gezen bir müdürü görevden almaz 
mısınız? İl müdürü olduğu halde, kendi ilindeki yurtları ayda bir defa gezmeyen, hatta yılda 
iki defa zor gezen müdürü görevden almaz mısınız? Yurdunda içilen ilacı ve tuzruhunu aynı 
dolaba koyacak derecede kendisinden yoksun olan müdürü görevden almaz mısınız?.. Ben bun
ların hepsini görevden aldım. Bunların misallerini çoğaltmak mümkün. Otururuz, sohbetle, 
yer ve isim zikrederek de değerli milletvekili arkadaşlarıma bunu rahatlıkla söylerim. 

TUNCA TOSKAY (İstanbul) — O insanlar burada değil, dosyalar da burada yok.. 

İ. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Dosyaları da özel olarak size gösteririm. 

TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Göstermenize gerek yok, çünkü o insanlar burada yok. 

İ. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Sual sordunuz, cevap verdim. O zaman, oradan laf 
atmayın... Laf atıp gol yemeyin... 

BAŞKAN — Sayın Gökçek, müsaade buyurur musunuz?... 

Sayın üye, hatibi dinleyelim. Grupları adına söz alacak olan arkadaşlarımız var. Grupları 
adına söz alacak olan arkadaşlarımız, gerekli cevabı verir. Sayın hatibin, isimden bahsettiğini 
ben tespit edemedim. O bakımdan, hatibe itiraz etmenin anlamını da görmüyorum. Rica edi
yorum, hatibi dinleyelim. 

Buyurun. 

I. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, bugün yapılan tatbikatlar maalesef böyle değildir. Tanınmayan, bi

linmeyen, daha ne oldukları sınanmayan bir yığın bürokratımızın, belli birtakım bakanlıklar
da kıyımına başlanmiştır. özellikle şunun için üzülüyorum: Bir insanın yeteneksiz olduğu, hır
sız olduğu vesaire durumu tespit edilir, görevden alınır, gayet doğal; ama, sırf, geçen dönede 
göreve getirildiği için, tek suçu bu olan insanları görevden almak son derece yanlıştır. 

Genel Müdürlüğünü yaptığım Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundaki bugünkü 
tatbikatlardan müşahhas örnekler vermek suretiyle, haksızlığı ortaya koymak istiyorum: Bir 
yurt düşünün ki, pislikten geçilmiyor ve çocuklar devamlı olarak dayak yiyor... Bunlar, teftiş 
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raporları ile orada sabittir. O müdürü görevden alıyoruz. Görevden aldıktan sonra -değerli par
lamenterin de ifade ettiği gibi- "Bu müdür, idarî ceza almıştır, ayrıca görevinden alınmasına 
gerek yoktur" tarzında bir idarî mahkeme kararı ile karşılaşıyoruz ve bunun neticesinde mec
buren görevine iade ediyoruz. Yeniden yapılan teftişte -ki teftişi bizatihi kendim yapmışımdır-
inanınız, çarşafların yüzü kirden gözükmüyor, yemekler yere dökülmüş, çocuklar pislik içeri
sinde dolaşıyor, merdivenler, tabiri caizse, kirden bir tabaka tutmuş, bu kişiye, "seni tekrar 
görevden alacağım" deyince, "peki efendim, İstanbul'da bir başka greve geçeyim" diyor ve 
bana dilekçe veriyor. Bu kişiyi, bugün, sırf biz geçmiş dönemde iki defa görevden aldık diye, 
İstanbul sosyal Hizmetler İl Müdürü yapıyorlar... Bu, olmaz; çünkü, bunlar teftişle sabit... 

İkinci bir örnek : Şu anda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü
ğü Personel Daire Başkanlığına, Sayın Bakan eşinin kardeşini atıyor. Akraba olmasını kınamı
yorum; çok kabiliyetli bir kişidir, rahatlıkla görev verilir ve onun kabiliyetinden faydalanılır, 
önemli değil... Ancak, Personel Müdürünün, oradaki personele söylediği ifadeleri aynen akta
rıyorum; "Ben bu işlerden pek anlamam. Zaten, burayı, geçiş yeri olsun diye, yengem istedi. 
ben, size, şunu yapalım derim, siz de onu yaparsınız. Ben bir süre sonra gideceğim." 

ZEKİ NACİTARHAN (Kars)— Dedikoduya yer, yok... 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Dedikodu olup olmadığını tetkik edersiniz. 
ZEKİ NACİTARHAN (Kars) — Tahakkuk etsin de ondan sonra. 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — öyle zannediyorum ki, bunu kime söylediğini de üç 

gün içerisinde öğrenir, onu da görevden alırsınız. 
Bir yurt düşünün ki, camı çerçevesi kırık, tuvaletlerinde bile lamba yok... Yurttaki bir öğ

retmen, çocuklara aynen şöyle diyor : "Bana porno film getirin, karate filmi seyretmenize mü
saade edeyim." Bunlar teftiş raporları ile sabit... Zamanında bu yurdun müdürlüğünü yapan 
ve bu konuda tedbir almayan kişi, bugün Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun 
Genel Müdürvekili. 

Buraya kadar şunu ifade etmek istedim : Her türlü iş olabilir; ayrı; fakat, layık mı değil-
mi, lütfen bunlara bakalım ve ona göre göreve atayalım. Sırf, filanca kişi bunu görevden aldı 
diye, gereksiz bürokratik kıyımlara başvurmayalım. 

Dördüncü olarak, hepinizin bildiği canlı bir örneği vermek istiyorum : Uğur Dündar Be
yin, televizyon programında iki defa yer verdiği Yeldeğirmeni Çocuk Misafirhanesi var. Bu ço
cuk misafirhanesinde son derece başarılı olan karı koca müdür vardı. Bunların ikisi de sosyal-
demokrattır Söylediğim gibi, çok da başarılıdırlar ve benden ayrıca ödül almışlardır. Bu kişi
ler, sırf, gazetelere konu olduğu için, televizyona konu olduğu için görevden alındılar ve yerine 
yeni bir müdür tayin edildi. Göreve getirilen müdür, yine benim zamanımda değişik şekillerde 
teftiş geçirdiğinden dolayı görevden aldığım bir kişi ve ertesi hafta, tekrar, ikinci defa, bu mü
dürün, çocukları pavyona götürdüğü, ondan sonra tecavüze yeltendiği, televizyondan naklen 
yayınlandı... 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Yapma Allahaşkına!.. Yapma!.. 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Yani, ölçüyü koymak istiyorum ortaya. Dikkat eder

seniz, göreve getirilen insanların, sırf, geçen dönemde görevden alınmış olması kâfi... Tetkik 
edilmiyor... Yazıktır... 
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Değerli arkadaşlar, bugün, üzülerek duyuyoruz ki, birçok bakanlıkta kıyım hazırlıkları var. 
SHP'li bakanların bazılarının, bu pazar günü yapılacak kongremizi bekleyin. Önümüzdeki haf
tadan itibaren toplu tayinler başlıyor diye seçmenlerine mesaj verdiklerini borçok yerden işiti
yoruz. İnşallah yalandır, özellikle, şu anda Vakıflar Bankasında, Kültür Bakanlığında, SHÇEK'te 
ve Bayındırlık Bakanlığında başlayan kıyımlar inşallah durur diyoruz. 

İl başkanlarının yer yer kendi vilayetleri için liste hazırlamalarını yanlış buluyoruz. Biz
den olsun, isterse taş olsun zihniyetinin yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Özellikle belediyeler
de, son derece yanlış tutum olarak değerlendirdiğimiz ayırımların seslerini, devlet dairelerinde 
de yavaş yavaş duyuyor olmak bizleri ziyadesiyle üzüyor. 

Belediyelerdeki kıyımlar da aynen devam ediyor. Bakınız, İstanbul'da belediyeden atılan 
birçok kişi, sayın bakanın gayretleriyle tekrar işe alındı. Ankara Keçiören Belediyesinde de 94 
işçi aynı nedenden dolayı -hiçbir farklılık yok- işten atıldı. Bu kişiler, sırf, SHP'nin görüşüne 
sahip olmadığı için affa uğramadı. SHP'nin çifte standart anlayışını da bu açıdan protesto 
ediyoruz. x 

CENGİZ BULUT (tzmir) — İzmir'de de... 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — İzmir'de de aynı. 

Burada, özellikle bir başka hususa değinmek istiyorum : Bürokrasideki ayırım, maalesef, 
İktidar tarafından, belediyede seçilmiş olan kişiler üzerinde de uygulanıyor. "Belediyeler ara
sında, iktidar - muhalefet partilerine mensup belediyeler diye bir ayırım yapmacağız" diyen 
Sayın Demirel, Urfa ve Van Belediye başkanlıkları seçimleri için, maalesef, çifte standart uy
guluyor. Bakınız, Türkiye Büyük Millet Meclisinden, bizim yasama dönemimizde geçen 2 Ocak 
1992 tarihli 3766 sayılı Kanunla şu hüküm geldi : "Yeni başkanın göreve başlamasına kadar 
geçecek süre içinde başkanlık görevini yürütmek üzere belediye meclisi üyeleri arasından biri
sini başkanvekili olarak seçer. Belediye meclisi, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en çok 
on gün içinde başkanvekilini seçmek için vali tarafından toplantıya çağrılır." Fakat, üzülerek 
ifade ediyoruz; ne Van Valisi, ne Şanlıurfa Valisi, toplantıya çağırmak bir tarafa özellikle bir 
yazıyla sorduk; şimdikiler geri gidecek mi gitmeyecek mi, onu bekliyoruz diyorlar; toplantıya 
da şubat ayı içerisinde çağırıyorlar. Yani, kanuna rağmen, alenî olarak suç işliyorlar. 

Ben, burada özellikle şunu sormak isterim : Acaba, sayın Doğru Yol Partisi ve SHP yetki
lileri, yani İktidar yetkilileri ve Sayın Bakan, görevini kötüye kullanan bu valiler hakkında her
hangi bir muamele yapacak mıdır? Bu arada şunu da ifade etmek istiyorum : Bakınız, dün, 
Anavatan Partisi, iktidardan hiç düşmeyecekmiş gibi, birtakım kanunlar çıkardı ve şimdi acısı
nı bazı konularda çekiyor. Siz de, şimdi, bazı tatbikatları, hiç iktidardan düşmeyecekmiş gibi 
yapmaya başladınız. Yarın iktidardan düşerseniz, size bu tip muameleler yapılırsa hoş karşılar 
mısınız bilemiyorum. İnsanların, kendi yaptıkları icraata göre, kendilerini, şimdiden yarına ha
zırlaması lazımdır diye düşünüyorum. Böyle çifte standart olmaz. Yani, Refah Partili belediye 
başkanı olmasından başka suçu olmayan bir bölgede, sırf, arada geçecek olan zamanı değer
lendirip, acaba bir iki kişinin kafasını çelip de bizim tarafa oy kullandırır mıyız diye, zaman 
kazanmak maksadıyla, İktidarın kendisinin, kanunu çiğnemesini, Refah Grubu olarak hoş kar
şılamıyoruz. 

Bu arada bir hususa daha değinmek istiyorum : Bakınız, Genel Kurulda, öyle zannediyo
rum, 70-80 kişi oturuyor. Maalesef, Mecliste, genelde kendi kendimize konuşup, kendi kendimize 
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dinliyoruz. Basın locasına bakıyorum, 4-5 kişi var. Yani, gerçekten, yapılan görüşmeler, Mec
lis için aslında iç açıcı değil. Sayın Demirel burada ilk defa kürsüye çıktığında, "biz şeffaf ola-
cağız. TRT'nin bir kanalını buraya tahsis edeceğiz; vatandaş ne yaptığımızı yakınen takip edecek" 
demişti ve bize bir müjdeli söz vermişti. O gün, bir milletvekili arkadaşım bana dedi ki, ger
çekten güzel bir uygulama olacak bu. Ben de onun üzerine cevap verdim; kendisine, siz, Sayın 
Süleyman Beyin bu sözlerine bakmayın; iki ay sonra Hükümetin afları ortaya çıkmaya başla
yınca, muhalefetin sesini nasıl kısacağız diye, bizzat Sayın Demirel düşünüp, birtakım tedbîr
ler almak ister. Bu, sadece seçmene selam konuşmasıdır dedim. Bu arada, arkadaşım, yahu, 
olurmu, o zaman, Sayın Demirel bu durumu kamuoyuna nasıl izah eder deyince, ben de, dün 
dündür, bugün bugündür der, geçiştiriverir demiştim. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar, DYP 
sıralarından gürültüler). Nitekim, aradan üçbuçuk ay geçti, üçbuçuk aydan beri, sözü edilen 
bu konuda, en ufak bir adım atılmadı. İstediğiniz vakit seçimden kaçmak için, bir hafta içeri-
•sinde Seçim Kanununu iki defa-Meclise getirebiliyorsunuz; lütfediniz de, üçbuçuk ay geçti, üç
buçuk ay önce vermiş olduğunuz sözü de kanun teklifi olarak buraya getiriniz, birgünde bu 
da geçer. ' 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Önergeyle ne ilgisi var? ! 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Konuyla ne ilgisi var bunun? Eski alışkanlarınızı de

vam ettiriyorsunuz. j 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Bu, temennidir, temenni...; 
RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Hır, çıkarmak için söylüyorsun. 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Bir temenninin hır çıkarmakla alakası ne değerli ar

kadaşlar, sizin, hır çıkarma anlayışınız da değişik yani... (RP sıralarından alkışlar, DYP ve SHP 
sıralarından gürültüler) Demek ki, haklı bir konu söylendiği zaman, hemen, hır çıkarmak oluyor. 

Değerli kardeşlerim, değerli milletvekili arkadaşlarım; netice itibariyle şunları ifade etmek 
istiyorum : Bürokraside üst kademe hariç, memur ve işçi olarak çalışanları lütfen tedirgin et
meyiniz, böyle bir uygulamayla kişileri birbirine düşman hale getirmeyiniz, yerini muhafaza 
kaygısına düşen memuru, geçmiş yönetimler aleyhinde konuşmaya teşvik etmeyiniz. Unutma
yınız ki, yarın da bu kişiler, sizin arkanızdan, aynrşeyleri yeni gelenlere söyleyecektir. Koalis
yon döneminin açılmış olması dolayısıyla, iktidarların şık sık değişmesi, bundan sonra kaçı
nılmaz bir gerçektir, öyle zannediyorum ki, bir haftaya kadar böyle bir durum ortaya çıkacak 
gibi gözüküyor o halde, lütfen, geleceğinizi düşünerek hareket ediniz. 

Dördüncüsü, bürokraside devamlılık ilkesi yıkıldığı takdirde başarılı olmak mümkün de
ğildir. Sırf, adamım olsun zihniyetiyle bunlar yapıldığı takdirde,' ehliyetsiz kişiler sizi de başa-
rısizlığa götürecektir. SHP'nin belediyelerdeki bu tip uygulamasına bakınız... Bunun netice
sinde, SHP'nin son geçimlerde başına neler gelmiştir bunlardan ders almamız lazım. Lütfen, 
ehliyetli elleri harcamayınız. 

•I . • 

Jîütün bu ikazlara rağmen, kıyım sürdürüldüğü takdirde, Refah Partisi olarak bu tutu
mun takipçisi olacağımızı, saygıylar Meclisin değerli üyelerine sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar). v 
' . HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Cehenneme kadar... 

1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Kürsüde konuşan bir hatibe "cehenneme kadar" de
mek son derece büyük bir saygısızlık. Burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunuyorsu
nuz, sizi saygıya davet ediyorum, edebe davet ediyorum... 

— 36 — 



T.B.M.M. B : 28 21 .1 .1992 0 : 1 

MUSTAFA DURSUN YANGIN (Ankara) — Sen de saygılı ol. 
. BAŞKAN — Sayın Gökçek, teşekkür ederim efendim. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, Sayın Gökçek, konuşmalarında adım
dan bahsederek, bakanlığım dönemiyle ilgili yanlış bir beyanda bulundu. İçtüzüğün 70 inci 
maddesine göre, açıklama yapma hakkım doğmuştur; takdirlerinize arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, 70 inci madde sataşmayla ilgili. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Efendim, hangi sözlerle sataştı? -
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — İçişleri Bakanlığı yaptığım dönemde, emniyette ya

pılan bazı tayinleri bazı fikirlerle yaptığım gibi, yanlış beyanda bulundu; bunu^arz etmek isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, siz de çok iyi biliyorsunuz. İçtüzüğün 70 inci maddesi, size ait ol
mayan bir sözün size atfedilmesi ya da sizi derinden yaralayıcı bir elfazın burada kullanılmış 
olması ile ilgilidir. Biz, bu konuşmada bu iki hususun da var olduğu kanaatinde değiliz. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya).— Sayın Başkan, dinî konularda bir ölçü getirerek, ta
yin ettiğim kişilerin İslam olupa olmadığına baktığım yolunda bir ifade sarf ettiler; bu, beni 
derinden yaralamıştır, dolayısıyla, açıklama yapma hakkım doğmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Kalemli, müsaade eder misiniz? Zabıtları getirip bir bakalım efendim. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Tabiî, efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Zabıtlara bir bakalım efendim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Halil Demir; buyurun efendim. (DYP sıralarından 

alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA HALİL DEMlR (Aksaray) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

bugün, devletin yeniden yapılanması üzerinde konuşmak için, Grubum adına söz almış bulu
nuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Devlet kademelerinde ondokuz yıla yakın çeşitli hizmetlerde bulundum; ilk işim daktilog-
raflıktı, Bilahara memurluk, uzmanlık, müdür yardımcılığı ve müdürlük görevlerinde bulun
duktan sonra, takdiri ilahî ile buraya geldim. 

Sayın üyeler, partimizin seçim beyannamesinde ve DYP-SHP ortaklık protokolünde be
lirtildiği üzere, devlet personel rejimi hakkında şöyle denmektedir : "Hükümet, 1991 Türkiye-
sinin devlet personel rejiminin tamamen yozlaştırıldığının, içinden çıkılmaz bir hale sokuldu
ğunun bilincindedir. Bu nedenle, Hükümet, memurların hayat standardını düzeltici, dengeli, 
adil ve memura onurlu yaşam olanağı ve moral ortamı sağlayacak, çağdaş bir devlet personel 
reformu gerçekleştirecektir. 

Kamu çalışanlarının ekonomik ve sosyal sorunlarını çözecek olan personel reformu; per
sonel rejimini, ücret rejimini, sosyal güvenlik rejimini, sosyal yardım düzeni projesini ve ve
rimlilik ilkesini kapsayacaktır. Hükümet, devletin, yetişkin, dürüst, ehliyetli, aktif ve objektif 
kalmış bürokratik kadrolarını desteklemeye ve onları maddeten ve manen özendirmeye karar
lıdır." Hükümetin bu kararlılığını DYP Grubu olarak biz de destekliyoruz. 

Mevcut Hükümet, bürokrasideki yöneticileri, ehliyetlerine, dürüstlüklerine ve objektif dav
ranışlarına göre değerlendirmeye tabi tuttuğu için iddia edildiği gibi, süratli bir tayin kampan
yasına başlamamıştır; mevcut yöneticileri, bu hasletlerine göre değerlendirmeye tabi tutmuştur. 
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Bizim Hükümetimiz ile ANAP Hükümetleri arasında bir mukayese yapacak olursak, Sa
yın Süleyman Demirel Hükümeti işbaşına geldikten bugüne kadar, yani 20 Kasım 1991 - 21 
Ocak 1992 tarihleri arasında çıkan toplam karar sayısı 127, görevden alma 45 tayin sayısı ise 
168'dir. Buna mukabil, bizden önceki ANAP İktidarları döneminde, iktidarın sadece liderleri 
değiştikçe ve bakan değişikliklerinde partizanlığın daniskası yapılarak, kesif bir şekilde tayin 
kampanyası başlatılmıştır. 

Şimdi, bunun örneklerini sıralayalım : 
Sayın Yıldırım Akbulut Hükümeti zamanında Kültür Bakanlığına yapılan tayinler : Karar 

sayısı 72, görevden alma 7, tayin sayısı ise 69 dur. 
Sayın Mesut Yılmaz Hükümeti zamanında Kültür Bakanlığına yapılan tayinler :'Karar sa

yısı 15, görevden alma 3, tayin sayısı ise 12'dir. 
Sayın Yıldırım Akbulut ve Sayın Mesut Yılmaz Hükümetleri zamanında Kültür Bakanlı

ğına yapılan toplam tayinler : Karar sayısrS7, görevden alma 10, tayin sayısı ise 81'dir. 
Sayın Süleyman Demirel Hükümeti zamanında Kültür Bakanlığına yapılan tayinler : Ka

rar sayısı 13, görevden alma 4, tayin sayısı ise 10'dur. 
Genel duruma bakılınca : Sayın Yıldırım Akbulut Hükümeti zamanında, 9.11.1989 ilâ 

23.6.1991 tarihleri arasında, yani 19,5 ay gibi bir sürede, yani 585 günde çıkarılan kararname 
sayısı 1 858, görevden alma sayısı 784 ve tayin sayısı 5 502; yani, günde 10 kişidir. • 

Sayın Mesut Yılmaz Hükümeti zamanında -ki, demin 1 500 kişi olarak belirtildi; onu 
düzeltiyoruz- 23 Haziran 1991 ilâ 19 Kasım 1991 tarihleri arasında, yani 5 ayda, yani 150 günde 
çıkarılan kararname sayısı 516, görevden alma 88 ve tayin sayısı 2 221'dir. 

Bütün bunlara karşın, Sayın Süleyman Demirel'in kurduğu Hükümetin 20 Kasım 1991 
ilâ 21 Ocak 1992 tarihleri arasında -ki, göreve başladığı tarihi alıyoruz, güvenoyunu aldığı tari
hi değil- yani 2 ayda, yani 60 günde sunduğu kararname sayısı 127, görevden alma sayısı 45 
ve tayin sayısı ise, sizin belirttiğiniz gibi kesif değil, sadece 168'dir. 

ANAP döneminde atanan kişiler -demin belirttiğim sözcüye atfen söylüyorum- tamamen 
partizanca getirilmiştir; hatta bakan değiştiğinde kişiye özel tayinler yapılmıştır. Bunun birçok 
örnekleri vardır. Siz, bakan olarak bulunduğunuz makamda, yerel yönetimlere karşı partizan
ca tutum takınmışsınızdır; bunu inkâr edemezsiniz,.bunlar ispatlı şeylerdir. Aksaray'ın Orta-
köy Belediye Başkanı, 16 milyon lirayı yatırdığı halde neden traktörünü vermediniz? Çünkü, 
o belediye başkanı Doğru Yol Partisine mensuptu, o yüzden vermediniz; ama, bunun yanında 
ANAP'Iı belediye başkanlarına 265 veya 285 MF'yi verdiniz; Doğru Yol Partili Ortaköy Bele
diye Başkanına Steyr traktörü bile vermediniz ve 16 milyon lirası da şu anda Sayın Bakanımın 
inisiyatifini bekliyor. Ortaköy Belediye Başkanı, ilgili bakandan traktörünü istediği zaman, Sayın 
Vehbi Dinçerler acaba ne dedi?.. "Milletvekili getir" dedi. Bunun üzerine, o zamanın Doğru 
Yol Partisi Milletvekili Sayın Mahmut Öztürk ile birlikte gittiği zaman da, ben bunu isteme
dim, Raşit DaldaPı getir dedi mi, demedi mi?.. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Yanlış, yanlış... Mahmut söyledi... Verdik! 
HALİL DEMİR (Devamla) — Bunu dediniz mi demediniz mi? Ben size soruyorum. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Hayır, yanlış söylüyorsun. Mahmut Beye sor, doğ

ruyu söyler... 
HALİL DEMİR (Devamla) — İşte siz particiliği bakanlık düzeyinden başlattınız, getirdi

ğiniz adamlarda değil. 
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M. VEHBt DtNÇERLER (Ankara) — Yanhş söylüyorsun, bak çıkıp konuşurum orada, 
sonra mahcup olursun. 

BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen efendim... 

M. VEHBt DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, yanlış şeyler söylüyor... Çıkıp ko
nuşurum orada!.. 

BAŞKAN — Sayın Dinçerler, Sayın Demir, lütfen efendim... 

M. VEHBÎ DtNÇERLER (Ankara) — Efendim, lütfen dikkat edin, şahsımla ilgili ko
nuşuyor. 

BAŞKAN — Sayın Dinçerler, lütfen efendim... 
HALİL DEMİR (Devamla) — DYP Grubu olarak... 

BAŞKAN — Sayın Demir, bir dakikanızı rica ediyorum... Rica ediyorum, konu üzerinde 
konuşalım. 

M. VEHBİ DtNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, şahsımla ilgili konuşuyor, eğer laf 
atarsa çıkar orada konuşurum. 

BAŞKAN — Sayın Dinçerler, rica ediyorum sizden... 
Buyurun Sayın Demir. 

HALİL DEMİR (Devamla) — DYP Grubu olarak, ehliyetli kişilerin görevden alınmaları
na ve tayinlerin alt kadrolara kadar inmesine taraftar değiliz, bundan emin olun; çünkü, ben 
de ondokuz yıl alt kademelerde çalışmış olarak buraya geldim. Alt kademelerdeki disiplinli 
ve halisane çalışan devlet memurlarının görevden alınmasına veyahut da tayinlerinin yapılma
sına karşıyız; Grubumuzun kararı bu yöndedir. Yalnız, hükümetlerin görevlerini yapabilmeleri 
için, anlaşabilecekleri ve kendi programlarını rahatça uygulayabilecekleri teknokrat ve bürok
rat kadrolarını kurmalarının taraftarıyız. Yapılacak tayinlerin partizanca değil, kişilerin ehli
yetlerine göre yapılması taraftarıyız. Hükümetin ve devletin başarısı için, böyle olması gerekti
ği kanısındayız. 

Devlet kadrolarında bulunan memurların, hükümetlerin değil, devletin memurları oldu
ğunu unutmadan görev yapmaları taraftarıyız. Halen, geçmiş İktidarın etkisinden kurtulama
yan ve seçimlerde sanki partilerin adayları gibi çalışan veyahut da bulundukları makamı parti 
seçim bürosu gibi çalıştırarak, fiilen propaganda faaliyetlerinde bulunan memurlar hakkında 
da yasal işlemlerin yapılması taraftarıyız. 

Bu konuda en güzel örneklere, Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında rastlanmış
tır. Cami imamları, dinî, vaızlar yerine, seçim dönemlerinde, sanki siyasî parti temsilcisi gibi 
propaganda yapmayı görev saymışlardır. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) İmam
ların bu tür davranışların müftüler ya seyirci kalmışlardır ya da desteklemişlerdir. İşte biz, dev
let kadrolarının böyle felç olmasına karşıyız, devlet kadrolarında" böyle çalışan memurlara kar
şıyız; ama, alt kadroda olsun, üst kadroda olsun, dürüst, halisane, devlet duygularıyla çalışan 
memurların görevden alınmasına veyahut da tayinlerinin başka yerlere çıkarılmasına taraftar 
değiliz. . 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; devlet kadrolarında bulunan, adları çeşitli yolsuzluk 
ve suiistimallere karışmış ve yapılan teftişler sonucu yolsuzlukları belgelenmiş olan amir veya 
memurlar hakkında yasal işlemlerin yapılmasını arzuluyoruz; şimdiye kadar yapılamayan ya
sal işlemler bu İktidar döneminde yapılmalıdır diyoruz. Bu da partizanhksa.o sizin görüşü-
nüzdür. 
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Hükümetin yeniden yapacağı personel reformunda, devlet kadrolarına hangi eğitimi biti
renlerin getirileceğini, terfi ve yükselmelerin hangi esaslara göre yapılacağını daha objektif bir 
şekilde tespit etmesini, DYP Grubu olarak bekliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugünkü Meclis araştırmasının konusu keşke tayinler 
değil de, devlet daireleri yönetim kurulu üyeliklerinin ilkokul mezunlarına dahi ulufe olarak 
nasıl dağıtıldığının, danışma kurulları denilen arpalıkların nasıl oluşturulduğunun, ve kimlere 
verildiğinin, genel müdürlüklere atanan kişilerin kaç yıl devlet hizmetinde çalıştıklarının araş
tırılması olsaydı; devlet memurlarının durumlarının nasıl düzeltileceği konusunda olsaydı; teknik 
eleman ile idarî eleman arasındaki, kadrolu sözleşmeli ile kadrosuz sözleşmeli eleman arasın
daki, sözleşmeli ile 657 sayılı Kanuna göre genel idarî hizmetler ile yardımcı hizmetler sınıfın
da çalışan elemanlar arasındaki farklılıkları ortaya koyabilecek yönde olsaydı; keşke böyle bir 
Meclis araştırması önergesi olsaydı. 

Bakın, bu konuda, belki de çok bir şey tutmuyor diyeceksiniz; ama, 657'ye göre çalışan 
devlet memurlarının sayısını vereyim : Kadro toplamı 1 723 941, dolu kadro 1 471 298; sözleş
meli personel sayısı toplam 323 265 kadro, 262 134'ü dolu kadro; sürekli işçi kadrosu 672 840, 
çalışan sürekli işçi 569 386; geçici işçi kadro toplamı 1 699 316, çalışan işçi sayısı 781 672. îşte, 
bunların hepsi, birbirinden farklı, maaş düzeyinde çalışıyorlar. Bir işçi, başındaki amirinden 
fazla para alıyor. Bunların durumlarının düzeltilmesi konusu gündeme getirilseydi keşke. Mil
yarlara imza atarak sorumluluk yüklenen bir muhasebe müdürünün, sanat okulu mezunun
dan nasıl olup da az maaş aldığı gündeme getirilseydi, tnsan sağlığının garantisi olan doktor
larımızın, hastaneleri neden terk eder duruma düşürüldükleri gündeme getirilseydi keşke, öğ
retmenler arasında, teknik lise öğretmeni, ticaret lisesi öğretmeni, klasik lise öğretmeni, mes
lek lisesi öğretmeni gibi ayırımların ve getirdiği maaş farklılıklarının nasıl asgariye indirildiği 
gündeme getirilseydi. Bunlar, zaten göreve başlarken bir derece farklı olarak başlıyorlardı; ama, 
o da aynı saatini harcıyor, o da aynı saatini... Eşit harcanan saatlerde değişik ücretler alınıyor. 
Bunların çalışma ortamları da değişik. Keşke, bu konular gündeme gelseydi. 

1970'li yıllarda aldığı maaşla rahatça geçinen bir memurun, emekli olduğu zaman bir ara
ba veya ev alabildiği durumu bilinirken, 1980'Ii yıllardan sonra, nedense, bu memurlar tek ma
aşla geçinemez duruma düştükleri gibi, emekli ikramiyeleriyle de bir kümes dahi alamaz duru
ma düşürülmüşlerdir. Bunların nedenleri keşke ortaya getirilseydi; ama, bunlar getirilememiş, 
sadece tayinler konusu getirilmiş. 

i 
Mevcut Meclis araştırması önergesine göre ise, iş yapmayan, ehliyetsiz, adı yolsuzluklara 

da karışmış, partizanlığı devam eden görevliler geçmiş hükümete çalışmaya devam etmelidir 
gibi bir sonuç çıkıyor. 

Bu sonuca dayanarak ve başka bir somut öneri de olmadığı için, biz, Meclis araştırması 
önergesinin reddi yönünde oy kullanacağız diyoruz. 

Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —- Sayın Demir, teşekkür ediyorum. 
SHP Grubu adına, Uşak Milletvekili Sayın Ural Köklü. 
Sayın Köklü, buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
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SHP GRUBU ADINA URAL KÖKLÜ (Uşak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Er
zurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 15 arkadaşı tarafından verilen; devletin bürokratik ya
pılanmadaki mevcut problemlerini tespit etmek ve devletin bürokratik yapılanmasının yeniden 
düzenlenmesini sağlamak amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri üzerin
de, SHP Grubu adına görüşlerimizi sunmaya çalışacağım. 

Bürokrasi, karar verme, planlama, örgütlenme, eşgüdüm ve denetim gibi, yönetim süreci
ni Oluşturan tüm işlevleri içermektedir. Bu işlevlerin yerine getirilebilmesi ise, insan kaynağının 
en etkili bir biçimde kullanılmasına bağlıdır, tnsan kaynağının en verimli bir biçimde sağlan
ması, kullanılması ve geliştirilmesi yol ve yöntemlerini gösteren disiplin dalı ise, personel yöne
timidir; yani, personel yönetimi, insan kaynağının yönetimidir. Bu kaynağın iyi kullanılması, 
kamu yönetiminin varlığını sürdürmesini ve geliştirmesini sağlar. 

Kamu kesiminde sosyal devlet anlayışı, devletin görev ve sorumluluklarındaki artışı hız
landırmıştır. Hızlı kalkınmanın önkoşulu olarak, kamu kesiminde güçlü bir yönetime gerek
sinme de ön plana çıkmıştır. Hükümetlerin biçimi ne olursa olsun, halka dayanmak zorunlu
luğu, bürokrasinin halka karşı sorumluluğunu da artırmıştır. Ekonomik ye sosyal koşulların 
hızlı değiştiği dönemlerde, siyasal açıdan da sık sık dalgalanmalara rastlanır. Bu dalgalanma
ların yarattığı kararsızlığın, kamu yönetimi alanında sağlanacak istikrarla giderilmesi zorun
luluğu, bürokrasi sorununu ön plana çıkarmıştır. Bu nedenledir ki, özellikle gelişmesini ta
mamlamamış ülkelerde kamu yönetimi ön plana çıkmıştır. 

Toplumun siyasal ve sosyal yapısı, kamu yönetimini geniş ölçüde etkilemektedir. Bugün, 
Türkiye'de de, halk, kendisine en iyi biçimde hizmet veren bir yönetim istemektedir; sorumlu
luğunun bilincinde, hızla işleyen, hukuka saygılı ve israfa boğulmamış bir yönetim özleminde-
dir. Böyle bir yönetime sahip olmanın önkoşulu, kamu hizmetlerini yürütmek üzere, en ehil 
elemanları almak ve bunları en etkin bir biçimde kullanmaktır. Oysa, geçen sekiz dokuz yıl 
boyunca insan kaynağının en verimsiz bir biçimde kullanıldığına ve savurganlığın akıl almaz 
boyutlara ulaştığına tanık olduk. 

Bürokrasinin odak noktasını oluşturan personel rejimi, içinden çıkılmaz bir hale getiril
miştir; kimliğini, ilkelerini, tutarlılığını ve işlerliğini yitirmiştir. Zorunluluk olmadığı halde, sık 
sık kanun hükmünde kararname yoluna başvurulduğundan, sistem daha da kötüleşmiş ve sis
tem olmaktan çıkmıştır; kurcaladıkça daha çok batağa saplanmaktadır. Kanun hükmünde ka
rarnamelerle yapılan düzenlemeler, günübirlik düzenlemeler olmuş ve münferit çözümler geti
rilmiştir. Sonuçta, çeşitli personel kategorileri arasında, objektif ölçülere dayanmayan yapay 
yarışmalara neden olmuştur, öyle ki, kamu kesiminde herkes, kimin ne kadar ek gösterge, yan 
ödeme ve tazminat alacağını tartışır hale gelmiştir. Herkes kendi durumunu kurtarmaya bak
maktadır. Askerî personel, hâkimler, üniversite personeli, üst kademe yöneticileri, sözleşmeli 
personel ve diğer gruplar birbirinden daha fazla ücret alma çabasına girmişlerdir. Personel re
jimi, sonu gelmeyen bir yarışma ortamına itilmiş ve ana hedef gözden kaçırılmıştır. Nitekim, 
personel rejiminin yetersizliği ve düzeltilmeye muhtaçJbir duruma geldiği, geçmiş dönemin Baş
bakanı Sayın Mesut Yılmaz tarafından şöyle ifade edilmektedir : "Devlet personel rejiminin, 
bölük pörçük düzenlemelerle değil esasta çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Şimdi size, Os
manlı ve Cumhuriyet tarihimizin en köklü personel rejimi reformunu yapacağımızı müjdeliyo
rum. önümüzdeki dönemde personel alımı, yılda bir kere yapılacak merkezî sınav sonuçlarına 
göre düzenlenecektir. Bu suretle, personel alımında, biz siyasîlerin veya diğer nüfuzlu çevre-
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lerin müdahalesi asgarîye indirilecek, bilgi, beceri ve tecrübe esas olacaktır. Bundan böyle, devlete 
çalışmak isteyen insanımız, torpil bulmak veya yakışıksız işler peşinde koşmak gibi, onur kırı
cı davranışlara girmekten kurtulacaktır. Devlet memuriyetini ulufe dağıtımı olmaktan kesin 
olarak kurtaracağız. Ücretler ve terfiler rasyonal temele oturtulacaktır." (Milliyet Gazetesi; 
26.6.1991) 

Görülüyor ki, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde temel tercih ve öncelikleri saptayan si
yasal karar organı, bu temel kararları uygulama durumunda olan bürokratik mekanizmayı da 
siyasîleştirme yoluna gitmiştir. 

Bürokrasi, her ne kadar, niteliği itibariyle teknik ise de, ülkenin içinde bulunduğu ekono
mik, sosyal, siyasal ve kültürel koşullardan soyutlanamadığından, özellikle üst yönetim kade
melerinde idare ile siyaset iç içe sokulmuş ve partizanlık aşırı boyutlara ulaştırılmıştır. İdare
nin istikran ve sürekliliği, ülke çıkarları, ehliyet ve liyakat gibi, personel rejiminin en temel 
ilkeleri bir kenara itilerek, sadece siyasal iktidara ve onun programına bağlı bir idare ve üst 
yönetim bürokrasisi yaratılmıştır. Ücret sistemi bile, bu partizanlığa uygun olarak düzenlen
miş, üst yönetim görevlilerine, maaşlarına ilave olarak, akıl almaz ek olanaklar sağlanmıştır. 

Memuriyete girişlerde partiden kartvizit getirme esası, hükümet kademelerinde bile telaf
fuz edilir hale gelmiştir. 

Bürokrasi, partizanlık ölçüsüne varacak şekilde siyasîleştiğinden, yönetim kademelerinde 
olanlar tarafsızlıklarını yitirmişler ve devletin memuru olduklarını unutarak, partinin memu
ru olma durumuna düşmüşlerdir. 

Burada, şunu vurgulamadan geçemeyeceğim : Geçmiş sekiz dokuz yıllık dönemde, mev
cut bürokratlarımızı siyasîleştirme, taşra değil, ta köylerimize kadar götürülmüş, iktidara oy 
vermeyen köylerimiz veya muhtarlarımız, hizmet götürülmemekle cezalandırılmışlardır. Aynı 
şekilde, belediyelerimiz de cezalandırılmıştır. Polis olmak isteyen, öğretmen olmak isteyen, devlet 
kapısında iş bulmak isteyen bir kısım -mevcut iktidara oy vermeyen- ailelerin çocuklarına da 
kesinlikle devlet kapıları kilitlenmiştir. Daha da ileri gideceğim : Millî Eğitim kadrolarındaki 
mevcut, siyasîleşmiş idareciler, 13 -14 yaşlarındaki ortaokul çocuklarının istikballeriyle oyna
mışlar; bu çocukların meslek liselerine, sağlık meslek liselerine alınmaları yolunda, o zamanki 
mevcut iktidarın milletvekillerinin verdiği listeler geçerli olmuştur. O, mevcut iktidara oy ver
meyen ailelerin çocukları, inanın ki, o okullara alınmamıştır; onların dahi hakkı yenmiştir. 
(DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, ANAP sıralarından gürültüler) Bunları yaşadığı
mız için söylüyorum; herhalde romantik bir şey değil. 

Devletin merkezî yapılanması içinde önemli bir işlevi olan bürokratlar, bugüne değin, si
yasal iktidarların değişimiyle birlikte, bulundukları yönetim görevlerinden ya alınmışlar ya da 
genel deyimiyle, etkisiz ve yetkisiz görevlere kaydırılmışlardır. Aynı anlayış, taşra örgütlerine 
kadar yansımış, il ve ilçe düzeyinde, yönetim birimlerindeki yöneticiler de bu uygulamadan 
nasiplerini almışlardır. 

Bu uygulamaların sonucunda üç tip bürokrat ortaya çıkmıştır : Birincisi, bulundukları 
görevin gereklerini yerine getiren, politikacının olur olmaz isteklerine boyun eğmeyen ve so
nuçta harcanan bürokratlar; ikincisi, politikacının her isteğini yerine getiren, onun emrindeki 
bir yönetici kimliğine bürünen bürokratlar; üçüncüsü, suya sabuna dokunmayan, kişiliksiz, 
gelene ağam gidene paşam diyen bir anlayıştaki bürokratlar. Ülkemizde en çok olan bu üçün
cü tipler, hizmet üretimini engelleyen, kırtasiyeciliği artıran yapılarıyla devleti hantallaştıran 
bir sonucu sağlamaktadırlar. 
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Yerel politikacılar ise, yerel yönetim birimlerindeki yöneticiler üzerinde baskı unsuru ola
rak,'âdeta, onların sorumsuz amirleri durumuna gelmişlerdir. Böylece, memur, bu tür uygula
malardan dolayı amirinin kim olduğunu anlayamamaktadır. Sonuçta, yapılması gereken işler
de, siyasal kayırma, rüşvet ve yolsuzluk artmakta; sırtını böyle bir yerel politikacıya dayayan 
memur, denetimden de kurtulabilmektedir. Özellikle 12 Eylül rejimi ve onun devamındaki si
yasal iktidarlar döneminde, kendi çalışma alanlarında yeterliliklerini çalışmalarıyla kanıtlamış 
yetkin, üretken ve yaptığı işten sorumlu olan bürokratlar, farklı siyasal düşünceye sahip olma
ları nedeniyle de görevlerinden alınmışlardır. Böylece, kamu yararı ve hizmetin verimliliği ilke
si gözardı edilmiş, alanında yetişmiş insangücü savurganlığı büyük boyutlara vardırılmıştır. Bu 
uygulama ile de halk zarara uğratılmıştır. 

Burada çözümü, demokrasiye yatkın bir yapılanma şeklinde aramalıyız. En basit ve anla
şılır bir ifade ile, demokrasi, halkın kendi kendisini yönetmesi anlayışı ve bu anlayışın ötesin
de, aş ve ekmek kadar elzem olan bir yaşam biçimidir. O zaman, halkımızın, bir yaşam biçimi 
olan bu yönetime bizzat katılma olgusunu, seçimlere beş yılda bir katılmakla gerçekleştirdiği
ni söylemek mümkün değildir. Demokrasi, yılın 365 günü yaşanması gereken bir olguyla müm
kündür. 

Bütün yetkiler merkezi otoritede toplanmıştır. Merkezi otorite, sistemine dayalı olan bü
rokratik yapılanmalarda halk, idareye katkıda bulunamaz ve bürokrasiyi de denetleyemez hale 
gelmiştir. Neticede, halktan kopuk olarak yapılanmış olan bürokratlar, siyasilerin ve egemen 
çevrelerin güdümüne girmişlerdir. Dolayısıyle, bağımlı, liyakatsiz, beceriksiz ve halka dönük 
hizmet üretmeyen bir kişiliğe bürünmek zorunda kalmışlardır. Artık, beklenilen hizmetler üre-
tilmemekte, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma oluşturulmamakta, israf ve kırtasiyecilik 
önlenememektedir. Vatandaş, en küçük bir hizmetini karşılayabilmek için bile -gerek yetkileri
nin sınırlılığından, gerekse siyasîlerin ve egemen çevrelerin güdümüne girdiğinden dolayı- taş
ra teşkilatlarındaki yöneticilere dertlerini anlatamaz olmuşlardır. Bu vatandaşlardan maddî ola
nakları olanlar veya olmayanlar, zar zor, şartlarını seferber ederek Ankara'nın yolunu tutmak
tadırlar. Hepimizin her gün karşılaştığı manzara ortadadır. Yüzlerce insan, milletvekillerinin, 
binlerce insan da bakanlıkların kapısına dikilmektedirler. 

Vatandaş, sorunlarının çözümünü merkezde aramaktadır. Çünkü, taşra teşkilatlarımız, ye
rinde çözüm üretememektedirler. Yetkilerinin sınırlı olmasından dolayı, taşra teşkilatlarımız, 
anında karar veremez, yetkilerini kullanamaz olmuşlardır, vurdumduymaz olmuşlardır, siyasî-
leşmelerinden dolayı yan tutmaya başlamışlardır. Çalışanlarla çalışmayanların, liyakatli olan
larla liyakatsiz olanların, becerikliyle beceriksizin ayırt edilmediği bir ortamda bürokratlar, idarei 
maslahatçı olmuşlardır; bugün git yarın gel, demeye başlamışlardır. 

Neticede, hizmet üretmeyen hantal bir devlet yapısına ulaşmış bulunuyoruz. Bütçemizin 
yarısını, bu şekilde yapılanmış bir bürokrasiye harcamak zorunda kalıyoruz. Görülüyor ki, bu
günkü merkezî bürokratik idarî yapı, sosyal ve ekonomik kalkınmanın en büyük engeli olup, 
katılımsız, halksız, heyecansız, statik, insan haklarına ve çağın gelişmelerine cevap vermekten 
uzaktır. 

Demokratik toplumlarda ise, "yaşadığım yer evimdir, evimin içini ben yönetirim" felsefe
si, aynı şekilde "Hükümet uzaktan, yönetim yerinden olur" prensibi geçerlidir. Her şeyden 
önce, merkezî bürokratik idarî otoritenin, yurt sathında yerel yönetimlere önem vererek yaygın-
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laştırılması gerekmektedir. Yerel yönetimlerde, halkın yönetime direkt katkılarıyla, halkın ya
ratıcı gücü hayata geçirilecektir. Buna dayalı olarak, kalkınmamız hızlanacak, israf önlenecek 
ve idarenin halk tarafından denetlenmesiyle otokontrol sistemi gelişecek, demokratik yaşam 
daha gerçeklik kazanmış duruma gelecektir. Devlet; bürokratik, halktan kopuk, hantal bir devlet 
olmaktan kurtulup, bizzat halkın içine girmiş, halklaşmış, halkın direkt katılımıyla dinamik-
leşmiş, üretken, güçlü ve saygın bir devlet olacaktır. 

Şu halde, bürokraside yeniden yapılanmanın oluşturulmasında, ilkeler, devletin küçültül
mesi, demokratikleştirilmesi, kamu çalışanlarının örgütlenmesi doğrultusunda bir yapılanma 
biçiminde "merkezî yönetim" "yerel yönetim" şeklinde gerçekleştirilmelidir. 

Üniter devlet yapısına uygun olarak, merkezî yönetim, ülkenin genel ekonomik planlama
larını, buna ilişkin projeleri üreten; eğitim, kültür, sağlık, ulaştırma, adalet ve güvenlik gibi 
genel konularda politika ve proje üreten bir yapılanmaya sahip olmalıdır. Bu temel ilkeden yo
la çıkılarak, devletin merkezdeki yapısı olabildiğince küçültülmeli; bu yapıda görevlendirile
cek bürokratlar, konularında yeterli eğitim görmüş uzman kişilerden oluşmalıdır. Bu bürok
ratların görev ve yetkileriyle ilgili her türlü işlemler, idarî yargının doğrudan denetimine açık 
tutulmalı, yargılanmaları idarenin iznine tabi bırakılmamalıdır. Ayrıca, mesleğe kabul etme, 
atama, nakletme, geçici yetki verme, yükselme, birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte 
kalmaları uygun görülmeyenter hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzak
laştırma işlemleri, kendi meslek mensupları içinden seçecekleri kurullar eliyle yapılmalıdır. Bu 
kurulların işlemleri Hâkimler ve Savcılar Kurulu örneğinde olduğu gibi, yargı denetimine açık 
olmalıdır. Böylece, bürokratlar, politikacıların vesayetinden kurtulmuş olacaktır. 

Yerel yönetim, il ve ilçe yönetimleri, yerel parlamentolarca oluşturulacak yönetim kurul
larına terk edilmelidir. Ülke parlamentosunu seçebilen halk, kendi kendini yerinden yönetecek 
yerel parlamentoları seçmelidir. Yerel yönetimlerde gereksinim duyulan bürokratlar ve diğer 
uzman kadrolar, bu alanda meslekî öğretimini tamamlamış.elemanlardan sözleşmeli olarak gö
revlendirilmelidir. 

Vali ve kaymakamlar geçiş süreci içinde merkezden atanabilirler; ancak, süreç içerisinde, 
bu görevliler de seçimle işbaşına getirilmelidir. Böyle bir yapılanma, yönetimi, politikacıların 
vesayetinden kurtaracaktır. Yerel politikacı da, seçimle geldiği yerel parlamentoda hem sorum
luluk alacak hem de gerektiğinde yönetim kuruluna seçilerek yetkilendirilecektir. Yerel yöne
timlerin yerinden yönetim ilkesi doğrultusunda yapacakları yatırım ve hizmet için gereksinim 
duydukları finansman dâ, toplanan vergilerin yüzde 50'sinin bu yerel hükümetlere devri; ile 
gerçekleşecektir. Bu tür bir yönetim anlayışı, kaynak ve insangücü savurganlığını da önleyece
ğinden, bu alanda tasarruf edilen gelirler, o alanda daha verimli yatırımlara aktarılacaktır. 

Şu anki mevcut yapılanma içinde çözüm önerilerimiz : 
Bürokrasinin görevi, siyasal iktidarların halka hizmet götürmek için çeşitli alanlardaki prog

ramlarını yürütmek ve uygulamak olduğundan, yönetimin bir ölçüde siyasal iktidarın progra
mına yatkın olması doğaldır. Diğer bir ifadeyle, siyasal iktidarların kendi programlarına yat
kın kadrolarla çalışması, başarıları için şarttır; ancak, bunun ehliyet ve liyakat ölçüleri içinde 
yapılması temel tercihimizdir. Bunun için de, idarenin, ölçüsüzce yapılmış partizan atamalar
dan arındırılması, yönetimin işler hale getirilmesi ve ehliyetli, liyakatli kadrolarla desteklene
rek güçlendirilmesi zorunludur. Toplumsal katılımın sağlandığı, insan unsurunun gözardı edil
mediği, liyakat, kariyer ve başarıya dayalı bir yönetim sisteminin oluşturulması partimizin temel 
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tercihidir. Yetenekli, demokratik değerlere saygılı, halka karşı sorumluluk bilincinde, yasal gü
vencelerle donatılmış bir memuriyet sistemi gerçekleştirilmelidir. 

Kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasi için; devlet -kamu hizmeti- kamu 
görevlisi üçgenindeki dengenin iyi kurulması gerekmektedir. Bu da bilinçli ve tutarlı politika? 
larla, günübirlik çözümler yerine, köklü düzenlemelerle sağlanabilir. 

Kamu personeline, çağdaş normlara uygun yetkilerle donatılmış örgütlenme hakkı tanın
malı ve sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalıdır. Kamu görevlilerine, kendileriyle il
gili düzenlemelerde söz hakkı sağlayan ve yönetim temsilcileriyle personel temsilcilerinin bir 
araya geldiği mekanizmalar oluşturulmalıdır. 

Sonuç olarak : Asırlardır ülke halkına çok görülen kendi kendini yönetme ve kamu hiz
metlerine katılma hakkı, yerel yönetimler reformu ile sağlandığında, halen, ağır aksak, israfçı, 
hasta, hantal ve soğuk devlet yapısı, verimli, katılımcı, üretken, canlı, dinamik, rekabetçi, bü
rokrasiden uzak, sıcak hale dönüşecektir. Bana ne hastalığına yakalanan 60 milyon insan, ye
rel platformda da yetkili ve de en önemlisi sorumlu duruma gelecektir. Yabancılaşan, yalnız 
ve sadece seyreden, isteyen, ağlayan, umutsuz hale gelen, her şeyi devlete fatura eden vatanda
şımız, yerel yönetimlere katılmakla, hizmetin sahibi olarak şahsiyet kazanacak, sorumluluk 
duyacak, vatandaş olma sevinç, bilinç, gurur ve güvenini kazanacaktır. «s 

Değerli milletvekilleri, biz, her tür lü so runun bu yüce çatı a l t ında tart ışı larak çözümlen
mes inden yanayiz. Bugüne kadar , b i rçok k o n u d a verilen araş t ı rma önergelerini gö rüş tük ve 
parti olarak kabul oyu kullandık; ancak, görünen odur ki, fizikî bir imkânsızlık söz konusu
dur. Her konuda araştırma komisyonunun kurulması, Parlamentonun yasama çalışmalarını 
aksatacaktır. Hükümetin bu konuda duyarlı olduğuna inanıyoruz. Parti grupları, görüş ve öne
rilerini, değişik denetim yollan ile Hükümete aktararak uygulamaları ve gelişmeleri takip et
me, denetleme imkânına da sahiptirler. Bu nedenle, araştırma komisyonunun kurulmasında 
pratik bir yarar görmüyoruz. 

Saygılarımla. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Köklü, teşekkür ediyorum. 
önergede birinci imza sahibi, Erzurum Milletvekili Sayın Rıza Müftüoğlu; buyurun efen

dim. (MÇP sıralarından alkışlar) 
Sayın Müftüoğlu, süreniz 10 dakikadır. 

RIZA MÜFTÜOĞLU (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bürokratik yapı
lanmaya esas olarak vermiş bulunduğumuz Meclis araştırması önergemizle ilgili olarak huzur
larınıza gelmiş bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Devletimiz, bugün, yaptırım gücü itibariyle oldukça yüksek bir seviyeye ulaşmış; araç, ge
reç ve istihdam ettiği eleman sayısı itibariyle de, geniş bir yapıya kavuşmuştur. Ancak, bürok
ratik yapıda ciddî bir karmaşa gözlenmektedir. Devletimizin bürokratik yapılanmasındaki cid
dî problemleri, sizlere üç ana başlıkta sunmaya çalışacağım; ancak, öncelikle şunu belirtmek 
isterim ki, tespitlerimiz ve tekliflerimize esas olan problemlere, tek başına ne bugünkü iktidar 
hedeftir ne de dünkü iktidarlar; bütün problemler, her iktidarın birlikte sorumlu olduğu, hepi
mizin sorumlu olduğu problemlerdir. 
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Devlet yapısındaki birinci mesele, organizasyon bozuklukları, buna paralel olarak oluşan 
ücret dengesizlikleri ve eleman istihdam usul ve şekilleridir. Bugünkü yapı, değişen ve gelişen 
şartlara uygun bir yapı değildir. Üstelik, müesseselerin gerek kuruluş kanunları, gerekse tüzük 
ve yönetmelikleri, yer yer birbirlerinin kopyasıdır, genel ifadelerle ve teferruatlarla doludur. 
Daha verimli, daha atak, işlemleri az, fakat temel esaslara bağlı bir yetki ve sorumluluğun bi
çimlendiği yeni bir organizasyonun kurulması şarttır. Klasik manada, öteden beri süregelen 
memur, şef yardımcısı, şef, şube müdür yardımcısı, şube müdürü ve nihayet, genel müdüre ka
dar çıkan dikey paraf ve imza yığını bir yapı, artık terk edilmelidir. 

Bu organizasyon bozukluklarına paralel olarak, ücret sisteminde de yeniden düzenleme 
gerekmektedir. Bugün, yetki, sorumluluk, çalışma düzeyi ile ücretler arasında ve ayrıca mes
lekler arasında; yine, işçi, memur arasında dengesizlikler bulunmaktadır. Ayrıca, bazı kesim
lerde çleman fazlalıkları söz konusudur. Serbest piyasa ya da sosyal piyasa ekonomisi, tam an
lamıyla işletilmeli, herkese, rahat iş kurabilme imkânı sağlanmalı, müteşebbislik ruhunu kam
çılayacak önlemler alınmalıdır. Yoksa, herkesin devlet kapısına yığılması ya da bu arzunun çok 
olması ciddî sıkıntıları beraberinde getirmektedir. 

Yine, birkısım bakanlıklarda belli okul mensuplarının, kurul mensuplarının hâkimiyeti 
gözlenmektedir. Bu tür hâkimiyetleri doğuracak sistemsizlikler, ortadan kaldırılmalıdır. 

* » . . . • • 

Yine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu cevaz vermediği halde, bakan olurlarına da
yandırılmak suretiyle, daire başkanı unvanıyla açıktan eleman istihdamına gidilmektedir. Bu
na benzer çok sayıda uygulama mevcuttur. 

Sözleşmeli eleman istihdamında da ciddî bir ölçü ortaya konamamıştır. 
Özetle, organizasyon bozuklukları, karmaşık yapılar ve çok değişik uygulamalar, devlet 

yapımızı sarmış bulunmaktadır. Bu meselelerin süratle çözülmesi gerekmektedir. 

İkinci önemli mesele, devlet memurlarımızda belli bir dünya görüşünün, bir idealin olma
masıdır. Bürokrasi, dünün koyu devletçiliği, 1940'lı yılların jandarma zihniyetiyle, buna bir 
tepki olarak doğmuş bulunan belli kesimlere yönelik aşırı bir serbestiyet arasında, makul bir 
dengeye kavuşamamıştır. Dün, kapıların kapalı olduğundan şikâyet eden vatandaşlarımız, bu
gün; ayrıca bazılarına kapıların çok açık olduğundan da şikâyet eder hale gelmiştir. Bu sebep
le, başta hizmet anlayışını netleştirecek bir dünya görüşünü; millete, eşit, adil, sevgi dolu hiz
meti esas alacak, halkçı ve millî bir dünya görüşünün devlet yapımızda hâkim kılınması zarurîdir. 

Bugün, devleti hangi noktada olursa olsun temsil eden herkesin, görevini yaparken, zengin-
fakir ayırımını, köylü-kentli, partili-partisiz ayırımını yapmadığını, bölge farkı, mezhep ve inanç 
farkı gözetmediğini, herkesi Allah'ın yarattığı en kutsal varlık kabul edip hareket ettiğini, hal
ka hizmet, Hakka hizmettir deyip ona göre icraat yaptığını söyleyebilir miyiz? Devlet memur
larının böyle bir ideali yaşamaları demeçlerle mümkün olmamaktadır. Bunun içindir ki, devlet 
memurlarının işe girişten itibaren sürekli olarak eğitilmeleri şarttır. Hatta, işe girişte bile ciddî 
incelemelerin yapılması lazımdır. 

Sayın milletvekilleri, halkımız, seçtiklerini değiştirebilmektedir. Bizleri, hükümetleri, de
ğiştirebilmektedir; ancak, devlet memurlarını değiştirememektedir. 

Onun içindir ki, devlet memurlarının bir tekinin bile yanlış bir zihniyetle görev yapması 
mümkün olmamalıdır. Bunun için de, devleti temsil edende aranılacak ilk şart, bu idealist yapıda 
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olup olmadığının tespiti olmalıdır. Sicil sisteminin de bu başlığa göre tanzimi ve eksiksiz uygu
lanması sağlanmalıdır. Bugün, memurlarımız için tutulan sicillerin neye yaradığını tespit et
mek gerçekten zordur. Bu noktada, biz siyasîlerin günahı da oldukça çoktur kanaatindeyim. 

Sayın milletvekilleri; idarî istikrar sağlanmadan iktisadî ve siyasî istikrar sağlanamaz. Bizde, 
öteden beri yanlış empoze edilen bir konu vardır : Siyasî istikrar, ancak bir siyasî partinin tek 
başına iktidar olmasıyla sağlanır şeklindeki görüş yanlıştır. Siyasî istikrarda en büyük pay, idarî 
istikrardır. Aslında, siyasî iktidarların böyle bir teklik isteği belki de idarî istikrarsızlığın fazla 
derecede oluşmasındandır. tdarî istikrar, siyasî baskılarla temin edilemez. 

İdarî istikrar konusunda, başta İtalya ve Almanya olmak üzere, Batı ülkelerinde çok gü
zel örnekler vardır. Her fırsatta Batı'dan örnekler verirken, AET'ye girmek için çırpınırken, 
Batı'daki bu güzel örneklerin dikkate alınmaması oldukça düşündürücüdür. 

Bu noktadan, üçüncü meseleye geçiyorum. Bu da bürokrasinin politik baskılardan uzak 
tutulması hadisesidir, önce şunu belirtmek istiyorum : Bir başbakan, nasıl ki istediği bakanla
rı seçebiliyor; bir bakan da, elbette ki müsteşarını ve danışmanlarını istediği şekilde seçecek; 
kurmay heyetini oluşturabilmek için de çeşitli atamaları ve yer değişikliklerini gerçekleştire
cektir. Gerçi, bazı Batı ülkelerinde müsteşarlar bile; memur müsteşar, siyasî müsteşar diye iki
ye ayrılıyor; hükümet değişikliklerinde sadece siyasî müsteşar değişiyorsa da, yine de konu
muz, bunun, bu seviyedeki yönetimin dışındadır. 

Biz şunları sormak durumundayız : Bir ile bir yönetici atanırken, o ilin milletvekillerinin 
onayı alınmış mıdır? Alınmışsa bunun sebebi nedir? Bir ilin milletvekili, bir genel müdür ata
masında, o genel müdür olursa, ileride milletvekilliğine aday olur, istemem şeklinde beyanda 
bulunabiliyorsa, bunun sebebi nedir? O bürokrat, o genel müdürlüğü niçin adaylığı için kulla
nabiliyor; ya da bir milletvekili, böyle bir gerekçe ile karşı çıkabiliyor? Bir hali, durumu ortaya 
koyabilmek için bunları söylüyorum; şahıs olarak asla kimseyi suçlamak amacında değilim. 

Bürokratlar bizden daha mı iyi politikacı olmuştur, yoksa biz siyasîler mi onları bu nok
taya itmişizdir? Memurlarımız her geçen gün, en gelişmiş çağdaş toplumlarda bile görülmedik 
şekilde politize olmaktadır. Bu durumun kesinlikle önlenmesi gerekmektedir. Bu durum ön
lenmeden, sendika kurma hakkının Hükümet tarafından verilmesinden dolayı da ciddî endişe
ler taşımaktayız. 

Şimdi, yine, örnek olarak arz ediyorum : Demir - Çelik İşletmeleri Genel Müdürü neden 
değişir? Bir hastane müdürü, bir emniyet amiri, kaymakam neden değişir? Eğer bunları mev
cut iktidar değiştiriyorsa, önceki iktidar neden bu başarısızlığı tespit etmemiştir? Önceki ikti
dar başarılı bulmuşsa, bugünkü iktidar neden değiştiriyor? Devlet, artık bir sisteme bağlan
malıdır. 

Konuşmamı, içinde bulunduğumuz bir durumu arz ettikten sonra bağlamak istiyorum. 
Bir genel görüşmede, Sayın Aydın Güven Gürkan; Meclise gelen ziyaretçi akımını dile getire
rek, devletin hantallığından bahsetmişlerdi. Ben de bu konu üzerinde durmak istiyorum. 

Bu ziyaretçi akınının yüzde kaçının işe girme, tayin, terfi olduğunu tespite kalkarsak, sa
nırım tablo ürkütücü olur. Bu durum, devlet yapımızın içinde bulunduğu çok ciddî bir proble
mi ortaya koymuyor mu? Şu bilinmelidir ki; halkımız, her şeyin belli prensiplere bağlandığını 
bilse, bunu görse, bizden bu noktada hiçbir şey istemez. Bize, hiç, oğlum yüzbaşı, onu binbaşı 
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yaptırırsın diye gelen oluyor mu?.. Hayır. O zaman, bürokrasiyi de belli bir yapıya oturtmak 
mecburiyetindeyiz. Bizim için, herkese eşit muamele eden, her hastaya yatak bulmaya çalışan, 
tedavisini sağlayan bir yönetici mi önemlidir, yoksa, sadece bir kısmımızın her halükârda iste
ğini yerine getiren bir yönetici mi önemlidir? Açık ve net olmak durumundayız; vatandaşları
mız arasında, Ankara her şeyi yapar görüşü yaygın değil mi? Bu görüş doğrudur ya da değil
dir; ancak, bu görüşün yaygınlığı, ciddî bir hastalığı işaret etmektedir. Bu meseleleri çözmek 
durumundayız, tdarî istikrarı sağlamak mecburiyetindeyiz. Eğer, bu Meclis devletin bürokra
tik yapısının -bütün problemleri dikkate alarak- yeniden düzenlenmesini sağlamış olsaydı, ba
na göre, 19 uncu Dönem, Türk siyasî tarihinde çok önemli bir görevi yerine getirmiş olacaktı. 

önerimizi destekleyen siyasî parti gruplarına teşekkür ediyorum. Meclis araştırması öne
rimizin DYP sözcüsü tarafından iyi anlaşılmamasını ve önerimizin reddi yönündeki eğilimleri 
üzüntü ile karşılıyor ve Devlet Bakanı Sayın Şerif Ercan'a, açıklamalarına esas olan çalışmala
rında başarılar diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, teşekkür ediyorum. 
Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Değerli üyeler, Başkanlık olarak, bu kürsünün tçtüzük çerçevesi içerisinde çok rahatlıkla 

kullanılmasından'yanayız; ancak, hiçbir fikir, üyelerarası saygı çizgisini de zedelemem elidir. 
Bu ifadeden sonra, Sayın Kalemli, İçtüzüğün 70 inci maddesinin diğer fıkralarını çalıştır

madan size söz vereceğim. Yalnız, bir ricam olacak : Takdir buyurursunuz ki, sataşmadan do
ğan hakkınızı kullanırken, vaki olacak sataşmadan da bir başka sayın üyeye aynı hak doğar. 
Yeni bir sataşmaya fırsat vermemek üzere, rica ediyorum... 

Buyurun Sayın Kalemli. ' . -

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Biraz önce gruplar adına yapılan konuşmalarda, Sayın Gökçek, ismimden ve görev yaptı

ğım süreye rastlayan İçişleri Bakanlığımdaki işlemlerimden dolayı bana bir atıfta bulundular. 

İçişleri Bakanlığı görevini iki defa yaptım. Bu görevde, her bakan arkadaşım gibi, gayet 
tabiî benim de tayinlerim ve atamalarım oldu. Sayın Gökçek'in bu kürsüde bahsettiği atama
larla ilgili, ö günlerde bazı çevrelerden ve bazı yayın organlarından yapılan yayınları gayet iyi 
hatırlıyorum, hepsinin maksatlı olduğunu da biliyorum. Bu ifadeyi, şuna dayanarak kullan
dım : İçişleri Bakanlığımın birincisinde, taşradan merkeze getirdiğim ve emniyetin üst kade
mesinde görev verdiğim değerli polisleri, İçişleri Bakanlığımın ikincisinde, yine emniyet teşki
latı içindeki rotasyonlara, teamüllere, usullere ve tüzüğe uygun olarak, bu defa merkezden alıp 
taşrada görevlendirdim. Atadığım kişiler hep aynı kişilerdi; benim getirip merkezde görev ver
diğim ve tekrar merkezden alıp taşrada görev verdiğim değerli polislerdi. Bu atamaları yapar
ken, bir kimsenin kafasının içindeki düşünce şöyledir veya böyledir diye bir saplantı içerisinde 
olmadım;.inancı şöyledir veya böyledir diye bir ayırım içerisinde olmadım, olmam da müm
kün değildir. Benim inanışıma göre, Türk polisi, devletinin ve milletinin yanında, devletinin 
ve milletinin menfaatlarını koruyan bir düşüncededir. Yanlış olan kanı, Sayın Gökçek'in bura
da dile getirdiği, şu düşüncededir veya bu düşüncededir yahut .da şu inançtadır bu inançtadır 
diye Türk polisi arasında ayırım yapmaktır;, yanlış olan düşünce budur. 
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t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Yapan sizsiniz. 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Biz bugüne kadar bunu yaptırmadık, yapanlara da 

müsaade etmedik, bundan böyle de müsaade etmemeye devam edeceğiz. 
Bir gerçek daha... O günlerde, Sayın Gökçek, bizim idaremizde, sevdiğimiz, saydığımız 

bir genel müdürdü. Kendi tasarruflarıyla ilgili işlemleri de, o zamanki muhalefetteki arkadaş
larımız, bu Meclisin kürsüsüne getirdiler. Bağlı olduğu bakan, bu kürsüde kendisini savundu; 
yaptığı işlemlerin, bugün kendisinin ifade ettiği şekliyle tüzüklere, yönetmeliklere, kanunlara 
uygun olduğu gerekçesinden hareketle, kendisini savundu, biz de oylarımızla o gün kendisini 
savunduk, bugün de savunuyoruz. Çizgimizde hiçbir değişiklik yoktur, aynı çizgide devam edi
yoruz. Yanlış olan, o gün benim yaptığım tasarruflarla ilgili olarak Sayın Gökçek'in genel mü
dürlük koltuğunda iken, hiçbir yerde, hiçbir şekliyle beni tenkit etmemiş olmasıdır; ama, bu
gün tenkit ediyorsa, bugün yanlış yaptınız diyorsa, düşüncelerinin değişmiş olduğunu görüyo
rum. Kendisine hiç yakıştırmadığım, yadırgadığım olay da budur. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) . 

BAŞKAN — Sayın Kalemli, teşekkür ediyorum. (DYP sıralarından gürültüler) 
Müsaade buyurur musunuz efendim? Rica ediyorum... 
Sayın Dinçerler, ben zabıtları getirttim. Zabıtlara geçmesi açısından, sataşma konusunu 

yerinizden ifade buyurur musunuz? 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkanım, arkadaşımız, bir belediye başka
nıyla aramızda geçen konuşmayı bir şekliyle izah etti; ayrıca, partizanlık yaptığımız hakkında 
bir iddiada bulundu. Bu, sayın üyelerde çok yanlış izlenimler bırakacağından, konuyu izah et
mem lazım. 

BAŞKAN — Sayın Dinçerler, tekrarı gereksiz; ama, yeni bir sataşmaya mahal vermemek 
üzere, size söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 

ALİ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, acaba, İçtüzük haberimiz olmadan değişti mi 
efendim? 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzük henüz değişmedi, yalnız, parti grup temsilcileri İçtüzük 
taslağı üzerinde çalışıyorlar. Bilgi vermiş olayım. 

Buyurun Sayın Dinçerler. • • 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, sayın üyeler; vaktinizi almayacak, 
çok kısa olarak maruzatta bulunacağım. Arkadaşımızı suçlayıcı şekilde konuşmak da istemi
yorum, hatta oturduğum yerde söz alayım mı diye epeyce düşündüm. 

Konu, memurların tayiniyle ilgili ve memurların tayininde yapılan partizanlık, haksızlık, 
kurallara uygunsuzlukla ilgili -ne dersek diyelim, her neyse- bir araştırma önergesinin görüşül-
mesidir. Bu görüşme sırasında, bir belediyeye verilen veya verilmeyen traktör konusu gündeme 
geliyor. Şimdi, dilimin ucuna geliyor, söylemek istemiyorum; yani, memurların tayiniyle mi 
uğraşıyoruz, traktörlerin tayiniyle mi uğraşıyoruz? Konu o değil bir kere; ama, bunu dahi söy
lemek istemiyorum. (DYP sıralarından "Partizanlık meselesine gel" sesleri) 
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Partizanlık meselesine geleyim. Bir rakam vereceğim; Sayın Topçu da buradalar. Zaman. 
zaman münakaşalarımız olmuştur; o da -çok gerçek söylüyorum- telefonlarda haksızlık yaptı
ğımı söylemiştir; zannediyorum, partizanlık dememiştir de, haksızlık yaptığımı söylemiştir. De
mek ki, biz bu meseleleri yürütürken, traktörleri verirken, her partinin yetkilileriyle konuşma, 
görüşme imkânı buluyorduk ve -şöyle söyleyeyim- en az 10 taleplerinin 7-8'ini yerine getiriyorduk. 

Bahsedilen bu traktör olayı nedir; yeni gelen arkadaşlara bu konuyu bir dakikada arz ede
yim. Bildiğiniz gibi, Çevre Kirliliğini Önleme Fonu vardır ve bu fon yıllardır var. O kadar çok 
sayıda küçük belde belediyesi var ki, elle, zembille, kürekle çöp toplatıyor ve ondan sonra siz 
çevrecilikten bahsediyorsunuz, Avrupa'ya gidip, Türkiye adına nutuk çekiyorsunuz... Biz gö
reve geldiğimiz zaman, bu insanlara hiç olmazsa muharrik bir şey verelim dedik ve bunlara, 
fondan, uzun bir süre -fonun imkânları son derece dardır- bazı imkânları karşılıksız verdik. 
Daha sonra... 

SABRI YAVUZ (Kırşehir) — Bunlar hangi belediyeler? 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Söyleyeceğim efendim, hiç merak etmeyin; bel

geleri var. Tabiî, şu anda böyle bir konuşma yapılacağını bilmediğim için, belgeleri getirme-
dim; ama, çok merak ediyorsunuz, onun için resmî isimleri bastırıp dağıtacağım, zatı âlilerine 
de göndereceğim. İnşallah mahcubiyet konusu olmaz; çünkü -biraz fazla biraz eksik- sanıyo
rum 2 bin civarında belediye var. Bizim o dönemde 350-370 civarında belediyemiz vardı; sanı
yorum bizim iki katımızdan daha fazla, SHP'nin, ve DYP'nin belediyeleri vardı. Şunu söyle
yebilirim : Bizim belediyelerin yüzde kaçına imkân tanıdıysak, diğer partilerin de en az o ka
dar belediyelerine imkân vermişizdir. Bunu da size rakamlarla ifade edeceğim. 

ETHEM KELEKÇÎ (Afyon) — O konuda partizanlık yaptın, ben de belediye başkanlığı 
yaptım, ben de alamadım. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) —Herkese vermedim gayet tabiî. Dikkat edin, onu 
söylemiyorum; bizim de belediyelerimizin hepsine vermedim; ama, şunu söylüyorum : Eğer 
bu Mecliste, geçen dönem milletvekilliği yapan arkadaşlarımız haksızlık etmezler, hakşinaslık 
ederlerse, bu konuda partizanlık yapılmadığını ifade ederler. Bunun bir vakıası, Anayasa Ko
misyonunda, Sayın Topçu'nun da bulunduğu bir toplantıda olmuştur ve Sayın Ertekin Duru-
türk, benim tatbikatımı gıyabımda, benim olmadığım yerde savunmuştur.. Şahitler buradadır
lar, kendisi şu anda burada yok. 

ETHEM KELEKÇİ (Afyon) — Ben, şahsen yaşadım; bana o konuda yardım edilmedi. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Efendim, Ertekin Beyi söylüyorum; o da yaşa

mıştır, keşke burada olsaydı da, konuşsaydı. 
Bakın arkadaşlar, affedersiniz, ben bunlara girmek istemiyorum; ama, sizi de göreceğiz... 

Çok basit söylüyorum; işte, şu anda iktidardasınız, fon emrinizde; buyurun, kendi belediyele
rinize verin, ben razıyım. Yeter ki, fakir fukara belediyelere traktör verin, çöp kamyonu verin, 
temizlik aracı verin, buyurun verin... Veremeyeceksiniz!.. 

Ben Çevre Bakanlığından ayrılalı altı ay oluyor, şu anda da siz iktidardasınız, Ortaköy 
Belediyesi 16 milyon verdiği halde hâlâ traktörünü alamamış. O nasıl oluyor?.. 

Beyler, bunlara girmeyelim. Ben, gerçekten suçlamak için buraya çıkmadım; ben, bu Par
lamentoda yapılan ve herkesin uygun gördüğü, beğendiği bir tatbikat hakkında yanlış izlenim 
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çıkmasın, siz.de o izlenimi dikkat ve rikkat ile devam ettiresiniz ümidiyle geldim, konuşuyo
rum. Savunma olarak da almayın; hata varsa da benimdir; kabul ediyorum, şerefle takabbül 
ediyorum; ama, tabiî sevabını da takabbül ediyorum. Arkadaşlar bana gelip ağlayan belediye 
başkanları vardır bu memlekette ve şöyle demişlerdir : tik defa yürüyen bir arabayla ben va
tandaşın çöpünü topladım. Hatta, yeniden seçilmemi garanti ettim diyen muhalefet belediye 
başkanları vardır; mektupları elimdedir, getirir okurum, mahcup olursunuz. 

Şimdi bakınız, beni sununla tenkit edebilirdiniz : Millî Eğitim Bakanlığı yaptın yüzbinler-
ce öğretmeni naklettin, tayin ettin diyebilirdiniz. 25 bin tane yeni öğretmen aldım; en az 50-60 
bin öğretmenin de nakil ve tayin işini yaptım, tki bine yakın traktör vermişim; iki tane, üç tane 
traktörde yanlışlık olabilir. 

Mahmut Bey keşke burada olsaydı, kendisini davet ederdim ve söylerdi bu kürsüde. Soru
yorum : Acaba, İsparta'da, Giresun'da, Mardin'de, Erzurum'da, Erzincan'da veya herhangi 
bir vilayette traktör almayan belediyelerin alamama sebepleri nedir ve kaç tanedir? 

Arkadaşlar, burada gerçekçi olalım. Bu memleket hepimizindir. Partizanlığın, bugün de 
yarın da hiç kimseye faydası yoktur; ne size faydası vardır, ne de bize. O halde, güzel tatbikatı 
devam ettirmekte memleket için hayır vardır. Yanlışlıklar olabilir, olmuştur; bilgim içerisinde 
olanları düzeltmişimdir; kabul ediyorum. Dikkat ediyorum, 100 bin öğretmenin tayiniyle ilgi
li, Allah'a şükür herhangi bir mesele buraya getirilemiyor; ama bir traktörü vermedik diye ko
nu ediliyor... O günkü konuşmaları da huzurunuza getirip vaktinizi almak istemiyorum. O günkü 
konuşmalara belediye başkanı da, Mahmut Bey de şahittir; en az beş defa karşılıklı oturup 
Meclis'te ve makamda görüşmüşüzdür ve suhuletle, tarafları bir mutabakata, gönül huzuruna 
getirerek meseleyi çözmek istemişizdir. Kabahatimiz budur. 

Saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dinçerler, teşekkür ediyorum. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeyi oylarınıza sunuyorum : Meclis araştırması 

açılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Meclis araştırması önergesi reddedilmiştir. (Ba
ğımsızlar sıralarından alkışlar (!)) 

Sayın üyeler, gündemdeki ikinci maddeyi müzakereye aldığımız takdirde sürenin kafi gel
meyeceği kanaati Başkanlığımızda hâsıl olduğu gibi, sayın grup temsilcilerinin temayülü de 
bu yönde olduğundan ve alınan karar gereğince, sözlü soruları ve gündemdeki diğer konuları 
sırasıyla görüşmek için, 22 Ocak 1992 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.13 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri ile ilgili 
iddialara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının yazılı cevabı (7/14) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başkanlığınızca yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygı ile arz ederim. 

Kamer Genç 
Tunceli 

1. Genel Sekreterliğe atanan Ertan Cireli'nin kendisine, eşine ve sekreterlerine kaç tane 
araba tahsis edilmiştir? Bu şahıslara verilen 06 D 8397 ve 06 ZA 293 plakalı Mercedesler ile 
beyaz plakalı olarak kullanılan Doğan marka arabaların 1990 ve 1991 yıllarındaki aylık ve yıl
lık tamir, tadilat ve akaryakıt masrafları olarak ne kadar para harcanmıştır? Bu arabalarda 
telefon var mıdır? Yine bu yıllarda ödenen telefon ücreti ne kadardır? Genel Sekreterin kaç 
tane özel sekreteri vardır? Bunlardan Nilgün Enercan neden Devlet otomobillerini bir makam 
arabası gibi kullanmaktadır? 

2. Genel Sekreterin evinde olduğu bilinen 231 04 95 ve 231 04 96 nolu telefonların ücret
leri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ödendiği doğru mudur? Bu suretle ödenen para 
miktarı ne kadardır? 

3. Personel alımı yasalar uyarınca imtihanla olması gerektiği bilinmektedir. Buna rağ
men Genel Sekreter Ertan Cireli'nin talimatıyla açıktan veya naklen 300'e yakın kişinin ka
nunlara açıkça aykırı olarak hizmeti, şoför, memur, müdür, daire başkanı, uzman ve müşavir 
kadrolarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine alındığı doğru mudur? Doğru ise yasaya aykırı 
bu işlemlere nasıl bir işlerlik kazandıracaksınız? , 

4. İmtihansız işe alınanlar arasında memuriyet müktesebi 9 uncu derecede olduğu halde 
kendisine 1 inci derece kadro verilen var mıdır? Varsa bunlar kaç kişidir? 

5. Başka bir kamu kuruluşunda çalışırken Türkiye Büyük Millet Meclisine nakledilerek 
Meclis üst düzey çalışanlarına verilen (+ 3 600 yan ödeme) hakkını aldıktan 1-2 ay sonra emekli 
olan Genel Sekreterin ahbapları bürokratlar var mıdır? Varsa kaç kişidir? Ve bu suretle haksız 
emekli maaşını ikiye katlayan bürokratların isimlerini açıklar mısınız? • 

6. Genel Sekreter Ertan Cireli'nin görevi sırasında TBMM'ne kaç kişi müşavir olarak 
atanmıştır? Bunların arasında lise mezunları var mıdır? Varsa kimlerdir? Ve bunlara ne mik
tarda ücret ödenmektedir? 

7. Yeni Yasama Dönemine girilirken TBMM'de yapılan tamirat, boya-badana ve benzeri 
yapımların maliyeti kaç liradır? Bunlar ne suretle yapımcılara ihale edilmiştir? (Hangi usulle). 
ayrıca kulislere yerleştirilen koltuklar kaç liraya malolmuştur ve kimden hangi usulle satınalın-
mışlardır? 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliği 20.1.1992 

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Sayı : A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/14-150/918 

Sayın Kamer Genç 
Tunceli Milletvekili 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri ile ilgili iddialara ilişkin, 12.12.1991 
tarihli yazılı soru önergeniz. 

İlgi önergenizde yeralan sorularınız, aşağıda sırasıyla cevaplandırılmıştır. 
. Bilgilerinize sunarım. 

Saygılarımla. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
I 

Cevap 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Semreteri Ertan Cireli'ye iki araç tahsis 
edilmiş olup, eşine ve sekreterlerine ayrıca araç tahsis edilmemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Sekreterine tahsis edilmiş bulunan araçların yakıt, köprü geçiş, yağ ve yedek parça gi
derleri ilişik cetvelde gösterilmiştir. (Ek : 1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterine tahsis edilen iki araçtan birinde telefon 
vardır. 3.1.1991 tarihinde 06 D 8397 plakalı araca takılan 815 32 04 numaralı telefon, bilahare 
aracın iadesi nedeniyle 06 EDK 92 plakalı araca takılmıştır. Söz konusu araç telefonu için, Ekim 
1991 sonuna kadar 8 201 175 TL. konuşma ücreti ödenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterinin bürosunda bir memur, bir sekreter ol
mak üzere iki personel görev yapmaktadır. 

Cevap 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri Ertan Cireli'nin evinde kullanıl
makta olan 231 04 95 ve 231 04 96 numaralı şahsi telefonlarına 1991 Malî Yılı içinde tahakkuk 
edecek borçların, 1991 Malî Yılı Bütçesinin 300/320 Ulaştırma Giderleri Ayrıntı Kodundan öden
mesi, Başkanlığın 14.2.1991 tarihli ve 631 sayılı Olur'u ile kabul edilmiştir. Ayrıca, 28.8.1991 
tarihli ve 88 sayılı Başkanlık Divanı Kararı ile kabul edilen "Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığı Konut Yönetmeliği"nin 5 inci maddesinin (a) fıkrası uyarınca da, konutta bağlı bulu
nan telefonların giderlerinin Meclis Bütçesinden ödenmesi kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bahis konusu onay ve Başkanlık Divanı Karan gereğince her iki telefona, Ekim 1991 dö
nemi dahil olmak üzere, toplam 3 119 877 TL. lık ödeme yapılmıştır. 

Cevap 3. Genel Sekreter Ertan Cireli'nin talimatıyla kanunlara*aykırı olarak açıktan ve
ya naklen 300'e yakın personel alındığı doğru değildir. Genel Sekreterin göreve başladığı 3.1.1991 
tarihinden 20 Ekim 1991 tarihine kadar muhtelif kadrolara; 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 59, 60 ve 61 inci maddeleri ile 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterli
ği Teşkilat Kanununun 5 inci maddesine uygun olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
nın onayı ile naklen ve açıktan 89 personel ataması (Millî Saraylar Daire Başkanlığı dahil) ya
pılmıştır. . 
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Cevap 4. Müktesebi 9 uncu derece olan Başkanlık Özel Müşaviri olarak (Basın) yalnız 
bir atama yapılmıştır. Atama yasalara uygundur. 

Cevap 5. Başkanlık Makamına danışman olarak atanan personelden; ikisi eski parla
menter olmak üzere, kısa süre hizmet sonunda toplam üç personel isteği ile emekliye ayrılmış
tır. İsimleri; Hasan Altay, Fikret Ertan, Şüheda Müezzinoğlu'dur. . * 

Cevap 6. Genel Sekreter Ertan Cireli'nin göreve başladığı 3.1.1991 tarihinden 20 Ekim 
1991 tarihine kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine açıktan veya naklen 12 müşavir atanmış
tır. Bunlardan bir tanesi lise mezunu olup ismi, Yılmaz Güdenler'dir. 

Bunlara 4 090 800 ile 4 661 200 lira net aylık ödenmektedir. 

Cevap 7. Türkiye Büyük Millet Meclisince 1991 yılında gerçekleştirilen tamirat, boya-
badana ve benzeri yapımlar ile kulislerin dekorasyonu için yapılan harcamalar ve söz konusu 
işlerin hangi usullerle yaptırıldığı ilişik cetvelde gösterilmiştir. (Ek : 2) 

2. —Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'm, istanbul Küçükbakkalköy'deyapılması planlanan 
Uydukent için Emlakbank tarafından hangi firmalara ne kadar avans ödendiğine ve Emlakbankın 1989 

yılında satın aldığı ticaret ve turizm merkezine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Erman 
Şahin'in yazılı cevabı (7/15) 

TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak yanıtlanması 
için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

H. Uluç Gürkan 
Ankara. 

10.12.1991 

Sorular: -
1. İstanbul Kadıköy'de Küçükbakkalköy semtinde yapılması planlanan yaklaşık 22 000 

konutluk UYDUKENT'in 450 hektarlık arazisi, sahipleri Emlakbank ve ESKA Grubu tara
fından 1990 yılı sonunda 900 milyar lira bedelle Toplu Konut idaresine hangi gerekçeyle satıl
mıştır? Bu satış işlemi Emlakbank'ın 1990 yılı bilanço kârının kaçta kaçını karşılamaktadır? 

Bu kâr reel midir, yoksa hayali midir? Emlakbank'ın 1990 yılı faaliyet raporunda "yasa 
gereği" olmasına karşın imzalı bağımsız denetim kuruluşu raporunun yer almaması ile bu ola
yın bir ilgisi var mıdır? 

2. Bu satış işleminden ESKA Grubunun payına kaç lira düşmüştür, bu para ödenmiş 
midir? 

3. UYDUKENT'te okul yapımı için Millî Eğitim Bakanlığına tahsis edilen arazi üzerin
de "papatya" namıyla maruf Türk Kadınını Güçlendirme Vakfına bina kondurma iznini kim 
vermiştir? Emlakbank mı, ESKA mı, Toplu Konut İdaresi mi? 

4. Emlakbank, UYDUKENT'te bugüne değin başta ESKA olmak üzere hangi yüklenici 
firmalara ne kadar avans ödemiştir? Bu ödemeye karşın hangi firmalar üstlendikleri işlere hiç 
başlamamışlardır? Bu koşullarda Emlakbank'dan sıfır faizle yüzlerce milyar lirayı kimlerin kul
lanmasına göz yumulmaktadır? 

5. 1989 yılında Emlakbank tarafından satın alınan Turizm ve Ticaret Merkezi gerçekten 
var mıdır? 
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Adresi Zeytinburnu, İstanbul UTTM olarak verilen bu yatırım araştırıldığında karşımıza 
yalnızca derin bir çukur çıkmaktadır? Bu çukura 35 milyon dolar (yaklaşık 175 milyar lira) 
hangi hesapla ödenmiştir? Kimin inisyatifiyle ve kimin lehine? 

6. UTTM için yapılacak projeyi üstlenen ESKA firmasına Emlakbank 70 milyar liralık 
avansı neye göre ödemiştir? Avans ödenmesine karşın uzun süreden beri hiç bir inşaat faaliye
tine başlanmaması nasıl açıklanabilir? 

T.C. . t 

Devlet Bakanlığı 
Sayı : B.02.0.013/2.02.7415 16.1.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara Milletvekili Sayın Uluç Gürkan tarafından Sayın Başbakanca yanıtlanması isteni
len sorularla ilgili yanıt verme görevi tarafıma verilmiştir. 

10.12.1991 günlü bu soru önergesi ile ilgili olarak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Em
lak Bankası Genel Müdürlüğünden sağlanan yanıtlar ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz olunur. 

Erman Şahin 
Devlet Bakanı 

EK : 1. TKİB'nın 13.1.1992 gün ve 126 sayılı yazısı ve ekleri. 
2. Emlak Bankası Genel Müdürlüğünün 16.1.1992 günlü yazısı. 

T.C. 
Başbakanlık 

Toplu Konut İdaresi " 13.1.1992 
Başkanlığı 
Sayı : 126 

İdaremizin mülkiyetinde bulunan İstanbul - Kadıköy, Küçükbakkalköy Anatepe Uydukent 
projesine ilişkin Ankara Milletvekili Sn. Uluç Gürkan tarafından verilen önergede, İdaremizi 
ilgilendiren sorulara verilecek cevaplara esas olacak hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

1. İstanbul - Anatepe Toplu Konut Projesi kadostral sınırları içerisinde yer alan Kadı
köy, Küçükbakkalköy, Karaman Çiftliği mevkiinde takriben 3 896 162 m2 taşınmazın m2 sinin 
231 000 TL.'den hesaplanarak takriben 900 013 984 000 TL. bedelle Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca satın alınması Yüksek Planlama Kurulunun 4.4.1990 tarih ve 
90/T-23 sayılı Kararı ile kararlaştırılmıştır. Söz konusu karar, İdarenin bu doğrultuda bir istem 
veya önerisi bulunmaksızın Y.P.K.'nun doğrudan kendi işlemi olarak tesis edilmiştir. 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 9.4.1990 tarih, 412 ve 414 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameler hükümleri uyarınca bölünerek, kamu tüzel kişiliğini haiz iki 
ayrı idare oluşturması, eski İdare tarafından yürütülmekte olan görev ve hizmetlerin yeni iki 
İdare arasında paylaştırılması ve 4.4.1990 tarih, 90/T-23 sayılı Y.P.K. Kararının uygulanması
nın hizmetin özelliğine göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı görev alanına girmesi karşısında, 
anılan Kararın uygulanmasına ilişkin olarak İdare ile Türkiye Emlak Bankası arasında bir Söz
leşme düzenlenmiş ve arsaların İdareye satışı bu Sözleşme çerçevesinde Kadıköy 4 üncü Mıntı
ka Tapu Sicil Müdürlüğünün 25.12.1990 tarih ve 7430 sayılı Resmî Senedi ile gerçekleştirilmiştir. 
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2. 25.12.1990 tarih ve 7430 sayılı Resmî Senede göre Okent Ortakları Kenti Yapı ve Tica
ret Â.Ş.'nin maliki bulunduğu ve T. Emlak Bankası tasarrufunda olan 698 588 m2 arsa, T. Em
lak Bankası A.Ş. tarafından İdareye vekil sıfatıyla devredilmiştir. Arsa bütünlüğü içerisinde 
bu paya düşen satış bedeli 160 911 828 000 TL.'dır. 

T. Emlak Bankası A.Ş. tarafından kendi palı için asıl, OKENT A.Ş. payı için vekil sıfatıy
la satışı yapılan arsa bedellerinin ödenmesine ilişkin esas ve usuller Y.P.K.'nun anılan 90/T-23 
sayılı Kararının 2 nci maddesi ile tdare ve Banka arasında düzenlenmiş buluhan Sözleşmenin 
4 üncü maddesinde hükme bağlanmıştır. 

Sözkonusu hükümlerde, arsa satış bedelinin % 10'nun 1990 yılı içinde tamamlanmak üzere 
3 eşit taksitte, bakiye % 90'lık tutarın ise yıllık % 30 faiziyle birlikte ilk 5 yıl içinde yalnızca 
tahakkuk edecek faizin, ikinci 5 yıl zarfında faizle birlikte ana paranın ödenmesi şeklinde tas
fiye edilmesi öngörülmüştür. 

Diğer taraftan, OKENT A.Ş.'nin maliki bulunduğu arsa paylarının İdareye devri karşılı
ğında alınacak bedelin tamamı 4.9.1990 tarihli temlikname uyarınca anılan firma tarafından 
T. Emlak Bankası A.Ş.'ne temlik edilmiştir. 

Arsa satış bedelinin ödenmesi, yukarıda açıklanan çerçevede, tdare tarafından Bankaya 
yapılmakta olup, bugüne kadar arsa satış bedelinin ilk °/o 10'u Bankaya, satışa ilişkin KDV 
tutarı da malikler adına İstanbul/Şişli Vergi Dairesine ödenmiştir. 

3. Önergenin 3 üncü maddesinde belirtilen ve Türk Kadınını Güçlendirme Vakfına bina 
kondurma izni verilen okul alanı, idaremizin mülkiyetindeki proje alanının dışında olup, İda
remiz ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Yiğit Gülöksüz 
Başkan 

Yüksek Planlama Kurulu 

Karar No. : 90/T-23 
Yüksek Planlama Kurulunun 4.4.1990 tarihli toplantısında; 

1. T. Emlak Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan ve Yüksek Planla
ma Kurulunun 30.10.1989 tarih ve 89/T-98 sayılı Kararı ile Sertifika ihraç edilmek suretiyle sa-
tışrkararlaştırılan yaklaşık 24 000 konutluk İstanbul - Anatepe Toplu Konut Projesi kadostral 
sınırları içerisinde yer alan Kadıköy, Küçükbakkalköy, Karaman Çiftliği mevkiinde, Kadıköy 
4 üncü Bölge Tapusunun 1, 2, 3 ve 4 paftalarında kayıtlı 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 30, 
31, 2426, 2429, 2434 parsel numaralı taşınmazların (takriben 3 896 164 m2) Başbakanlık Toplu 
Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca m2,sinin 231 000 TL.'den hesaplanarak satın 
alınmasını (takriben 900 013 884 000 TL.), 

2. Arsa satış bedelinin; °7o 10'nün 1990 yılı içinde tamamlanmak üzere 3 eşit taksitle, 
% 90 tutarındaki bölümün ise 1991 yılında başlamak üzere 10 yıl içinde yıllık % 30 faiziyle, 
ilk beş yıl sadece % 30 faizi, ikinci beş yıl °/o 30 faiziyle birlikte ana paranın, Başbakanlık 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı ile T. Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlü
ğü arasında yapılacak Protokol çerçevesinde ödenmesine, Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı İdaresi Başkanlığının erken ödeme yapabilme haklarının saklı kalmasına, 
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3. I. Etap Uygulaması, T. Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Müteahhitler ara
sında imzalanan sözleşmelerdeki şartlar çerçevesinde T. Emlak Bankası A.Ş. tarafından finan
se edilen konut, sosyal, kültürel ve ticarî tesislerin satışlarından elde edilecek gelirin °/o 20'sinin 
Başbakanlık Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına, % 80'nin ise T. Emlak Bankası 
A.Ş. Genel Müdürlüğüne verilmesine; 

4. I. Etabı takip edecek diğer etaplarda yapılacak inşaatlarla ilgili tüm harcamaların Toplu 
Konut Fonundan karşılanmasına, bu etaplarda gerçekleştirilecek inşaatlar konusunda tasarruf 
yetkisi ile bu etaplardaki satışlardan elde edilecek gelirlerin T.K.K.O.l. Başkanlığına ait olma
sına, karar verilmiştir. 

Başkan 
Yıldırım Akbulut 

Başbakan 

. Üye 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 

Üye 
Güneş Taner 

Devlet Bakanı 

Üye 
Adnan Kahveci 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

Üye 
Cengiz Tuncer 

Ulaştırma Bakanı 

Üye 
Şükrü Yürür 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Üye 
Hüsnü Doğan 
Devlet Bakanı 

Üye 
Işın Çelebi 

Devlet Bakanı 

Üye 
Cengiz Altınkaya 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 

Üye 
Lutfullah Kayalar 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

Üye 
Fahrettin Kurt 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Sözleşme 

Taraflar : 

1. Aşağıda gösterilen taraflar arasında, Yüksek Planlama Kurulunun 30.10.1989 tarih 
ve 89/T-98 sayılı Karanfile 4.4.1990 tarih ve 90/T-23 sayılı Kararlarıyla Toplu Konut projelerin
de devam eden inşaatlar ve/veya ihale edilecek olan inşaatların ihtiyaçlarına göre sertifika uy
gulaması kapsamında satışı kararlaştırılan 24 000 konutluk İstanbul Anatepe Toplu Konut Projesi 
konusunda bir sözleşme yapılmıştır. Bu sözleşmenin tarafları; T.C. Başbakanlık Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı ile Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüdür. 

Kavramlar : 

2. Bu sözleşmede geçen aşağıdaki kavramlar, karşılarında gösterilen anlamları ifade eder : 

2-1. İdare : T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı. 
2-2. Banka : Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi. 
2-3. Anatepe Projesi: Sözleşme konusu Arsalar üzerinde idarece inşa ettirilecek ve satı

lacak olan takriben 24 000 konutluk İstanbul - Anatepe Toplu Konut Projesi. 
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2-4. Arsalar : Anatepe Projesinin üzerinde gerçekleştirileceği, Banka mülkiyetinde ve ta
sarrufunda bulunan ve İdarenin mülkiyetine geçecek olan İstanbul Anatepe Toplu Konut Pro
jesi kadastrol sınırları içerisinde yer alan Kadıköy, Küçükbakkalköy, Karaman Çiftliği Mevki
inde, Kadıköy 4 üncü Bölge tapusunun 1, 2, 3 ve 4 paftalarında kayıtlı 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
14, 17, 18, 30, 31, 2426, 2429, 2434 parsel numaralı taşınmazların (Takriben 3 896 164 m2) 
tamamı. , . 

2-5. Konut: Arsalar üzerine Banka ile müteahhitler arasında yapılmış olan sözleşmeler 
çerçevesinde inşa ettirilecek olan toplu konut pojesine dahil konutlarla sosyal, kültürel ve tica
rî tüm yapı ve tesisler. 

Konu : 
3. Sözleşmenin konusu aşağıdaki hususlardır; 
3-1. Yüksek Planlama Kurulunun 4.4.1990 tarih ve 90/T-23 sayılı 4 maddeden oluşan 

kararında belirtilen Arsaların Banka tarafından İdareye tapuda tüm takyidatlardan arınmış 
olarak devir, temlik ve tescil edilmesi. 

3-2. Arsa üzerine Banka ile müteahhitler arasında daha önce imzalanan sözleşmelerde-
ki şartlar çerçevesinde I. Etap konutlarının inşa ettirilmesi. 

Arsa Satış Bedeli ve İşlemleri : 
4. Arsaların Banka tarafından İdareye satış fiyatı Yüksek Planlama Kurulu Kararında 

belirtildiği üzere 231 000 TL./m* dir. ' 
Ek 1 listede belirtilen Arsaların, devir işlemleri tamamlandıktan sonra satış bedelleriyle 

faizlerin ödenmesinde, aşağıdaki esaslara uyulacaktır. 

4-1. Arsaların tamamının İdareye devir işlemleri tamamlandığında bedelin % 10'u İdare 
s tarafından üç ay içerisinde 3 eşit taksitle faiz uygulanmaksızın Bankaya ödenecektir. Tüm Ar
saların İdareye devir ve tescili yapılıncaya kadar İdarece Bankaya herhangi bir ücret ödenme
yecektir. 

. ' • ' • ' • \ 

4-2. Arsaların satış bedelinin bakiye °/o 90'lık tutarı satış işlemlerinin tamamlanmasını 
izleyen 90'ncı günün sonundan başlayan 5 yıllık ödemesiz dönemi müteakip 5 yıl zarfında ve 
5 eşit taksit halinde Bankaya ödenmek suretiyle tasfiye edilecektir. 

İdarenin erken ödeme yaparak borcunu kısa sürede itfa etmek hakkı saklıdır. 

4-3. Satış bedelinin vadeye bağlanan °/o 90'lık kısmına Banka tarafından yıllık °/o 30 faiz 
- tahakkuk ettirilecek ve yıllık olarak hesaplanacak faiz tutarları, her yıl sonunda hesaplanıp 

dekont edilmek suretiyle İdareden derhal ve nakden tahsil olunacaktır. 
İdarenin temerrüdü halinde de, ana para ve faiz toplamı üzerinden hesaplanmak kaydı 

ile aynı faiz nisbeti geçerlidir. 
İlk beş yıllık ödemesiz dönemde ana para taksidinin ödenmiyecek olması, İdarenin aynı 

yıllarda, o yıllara ait faiz tutarlarını ödememesini gerektiren bir husus değildir. 
5. Sözleşme konusu Arsalar üzerinde halen Bankaca başlanmış olan I. Etap uygulama-

sına.otasdikli projelerine ve daha önce müteahhitlerle imzalanmış olan sözleşmelerle eklerin
deki evsaf ve şartlara uygun olarak devam edilir ve bu etaptaki konutların tamamı, tüm gider
leri kendisi tarafından karşılanmak suretiyle Bankaca tamamlanır. 
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I. Etap; Ek 2 listede ait oldukları ada ve parsellerle adetleri belirtilen konutlardan oluş
maktadır. 

I. Etaba dahil bütün bu konutların üzerinde inşa edildikleri arsalarla birlikte satışı da Banka 
tarafından gerçekleştirilir ve idare, satış için gerekli yetkileri ve belgeleri Bankaya vererek, satış 
işlemlerinin gerçekleşmesine azami ölçüde yardımcı olur. 

Böylece elde edilecek satış hâsılatının % 80'i inşa edilen konutların bedeli olarak Banka
ya ve kalan °/o 20'si de bunların üzerine inşa edildikleri Arsaların bedeli olarak İdareye ait olur 

. ve tahsilat yapıldıkça bu şekilde paylaşılır. 

6. Yüksek Planlama Kurulu Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen I. Etabı takip ede
cek ve tdare tarafından finanse edilecek olan diğer etaplarda yapılacak inşaatların yürütülme
si ile ilgili (Kontrollük, proje yönetimi, pazarlama, satış v.b.) hususlar; arsaların Banka tara
fından İdareye devir işlemlerinin tamamlanmasını müteakip evvelce Banka ve Müteahhitler ara
sında imzalanan sözleşmeler de dikkate alınarak tasarruf hakkı İdarede kalmak koşulu ile, İdare 
ile Banka arasında imzalanacak 2 nci bir sözleşme ile düzenlenir. 

Yazılı Delil Esası: 
7. Bu sözleşmenin uygulanmasında taraflar, yazılı delil esasını kabul etmişlerdir. İhtilaf

larda, tarafların imzalarını taşıyan yazılı belgeler delil olarak kabul edilir. Yazılı belgelerde, ta
rafların yetkileri imza sirküleri ile belirlenen görevlilerinin ve temsilcilerinin imzalarının bu
lunması esastır. 

Uygulamanın Düzenlenmesi ve Bilgi İsteme : 
8. Bu sözleşmenin konusunu teşkil eden işlerin ifasında önceden tarifi mümkün olma

yan iş ve hizmetlerin ortaya çıkması halinde taraflar, Toplu Konut Kanunu, Tüzük ve Uygula
ma Yönetmeliği ile Yüksek Planlama Kurulunun 30.10.1989 gün ve 89/T-98 sayılı Kararı çerçe
vesinde düzenliyecekleri ek protokollerle, bu sözleşmenin ifasını hızlandırıcı, düzenleyici, pro
tokoller yapabilecekleri gibi karşılıklı mutabakat ile sözleşmenin herhangi bir maddesini de 
değiştirebilirler. 

Tasfiye İşlemleri : 
9. Bu sözleşme kapsamına giren işlerin devir ve tasfiyesine ilişkin olarak genel yasa hü

kümleri uygulanır. 

Anlaşmazlıkların Çözümü : 
10. Bu sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıkların çözüm yeri Ankara'dır. Bu Sözleşmeden 

doğan anlaşmazlıklarda tarafların tabi oldukları ilgili yasa hükümleri uygulanır. 

Yürürlük : 
II. Bu sözleşme 11 (Onbir) Maddeden ibaret olup .../.../1990 tarihinde yürürlüğe girer. 

T.C. Başbakanlık Türkiye Emlak Bankası A.Ş. 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Genel Müdürlüğü 
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Ek Sözleşme 

Giriş: 

Yüksek Planlama Kurulunun 4.4.1990 tarih ve 90/T-23 sayılı Kararı ile İstanbul - Anatepe 
Toplu Konut Projesi kadastrol sınırları içerisinde yer alan Kadıköy, Küçükbakkalköy, Karaman 
Çiftliği mevkiinde Kadıköy 4 üncü bölge tapusunun 1, 2, 3 ve 4 paftalarında kayıtlı 3, 5, 6, 

,7, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 30, 31, 2426, 2429, 2434 parsel numaralı taşınmazların (takriben 3 896 
164 m2) T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından mJ'sinin 231 000 TL. be
delle hesaplanarak satın alınmasına (takriben 900 013 384 000 TL.) karar verilmiş ve bu karar 
doğrultusunda T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile T. Emlak Bankası A.Ş. 
arasında Anatepe arsalarının satışına ilişkin sözleşme ("Ana Sözleşme") imzalanmıştır. 

Ancak, yukarıda işaret edilen Yüksek Planlama Kurulu Kararı ve Ana Sözleşme uyarınca 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca satın alınması öngörülen ve Mezkûr ka
rar ve sözleşmede "takriben" 3 896 164 mJ olarak belirtilmiş bulunan alanın (arsaların) 4 385 
974 m2'ye tekabül ettiği görülmüş; diğer taraftan, farkı oluşturan takriben 489 810 m2 alan 
üzerinde değişik kamu kurumlarınca kamulaştırma şerhleri bulunduğu tespit edilmiştir. Bu du
rum karşısında, ilgili Yüksek Planlama Kurulu Kararı ve sözleşmede pafta ve parsel numarala
rı belirlenen taşınmazların, "takriben" 3 896 164 m2 olarak gösterilen yüzölçümleri yerine gerçek 
alanı oluşturan ve ayrılması mümkün bulunmayan 4 385 974 m2 üzerinden satış, devir ve tescil 
işleminin yapılması ve üzerinde kamulaştırma şerhi bulunan alanlara ilişkin olarak T.C. Baş
bakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile T. Emlak Bankası A.Ş. arasındaki ilişkilerin ve 
karşılıklı hak ve borçların düzenlenmesi zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu nedenlerle; T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile T. Emlak Bankası A.Ş. 
arasında Ana Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak ve Ana Sözleşmenin 8 inci mad
desi uyarınca aşağıdaki şart ve hükümlerle işbu Ek Sözleşme tanzim ve imza edilmiştir. 

MADDE 1. — Taraflar. 

Bu Sözleşmenin tarafları, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (bundan böy
le "İdare" olarak anılacaktır) ile T. Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüdür (bundan böyle 
"Banka" olarak anılacaktır.) 

MADDE 2. — Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı. 

İşbu Ek Sözleşmenin konusu, Yüksek Planlama Kurulunun 4.4.1990 tarih ve 90/T-23 sa
yılı Kararında belirtilen taşınmazların, Anatepe arsalarının satışına ilişkin olarak İdare ile Banka 
arasında münakit Ana Sözleşme ve İşbu Ek Sözleşmede derpiş edilen esas, usul, kayıt ve şart
larla İdareye devir ve temlik edilmesi ve İdare adına tescil işleminin yapılmasıdır. 

MADDE 3. — Kamulaştırma Şerhleri ve Sair Takyidatlar. 

Ana Sözleşmenin konusunu teşkil eden taşınmazlardan bir kısmı üzerinde imar planının 
uygulanmasını teminen ilgili kurumlarca resen konulmuş olan aşağıda belirtilen şerhler bulun
maktadır. 

a) 8, 9, 10,"14, 17, 18, "31 nolu parseller üzerinde Karayolları Genel Müdürlüğü lehine 
2942 sayılı Kanun hükümleri gereğince istimlak şerhleri, 

b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü lehine 3, 9, 10, 17 nolu parseller üzerinde istimlak 
şerhi, 
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c) Karayolları Genel Müdürlüğü lehine 5 ve 8 nolu parsellerde 31.12.1992 tarihine kadar 
Taşocağı olarak kullanılmak üzere kira şehri, 

d) Türkiye Elektrik Kurumu lehine Enerji Nakil Hattı nedeniyle irtifak hakkı. 

MADDE 4. — Takyidatlar ve Arsa'ölçümündeki Farklılaşma Nedeniyle Uygulanacak 
Esaslar. 

Satış konusu taşınmazların Banka tarafından İdareye satışında ve bunların idare adına 
kayıt ve tescilinde aşağıdaki esas ve usuller dairesinde işlem yapılacaktır : 

a) İlgili Yüksek Planlama Kurulu Kararı ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü biçimde tak
riben 3 896 164 mJ alan 900 013 884 000 TL. bedel karşılığında ve yukarıda 3-c ve 3-d maddele
rinde belirtilen şerhlerle birlikte İdarece satın alınacak ve İdare adına tescili yapılacaktır. 

b) Yukarıda 3-a ve 3-b maddelerinde belirtilen kamulaştırma şerhlerine konu takriben 
489 910 m2 alan da 231 000 TL./m2 bedel üzerinden İdarece satın alınacak ve.fakat bu alana 
tekabül eden bedeller için Banka, aşağıda 5-b, 5-c ve 5-d maddeleri hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla, herhangi bir ödeme talebinde bulunmayacaktır. 

MADDE 5. —Satış Bedelinin ödenmesi. 
Satış konusu taşınmazların bedeli aşağıdaki şekilde ödenecektir : 
a) İdare ile Banka arasında aktedilen Ana Sözleşme hükümleri uyarınca 3 896 164 m2 

arsanın satış bedeli 900 013 884 000 TL. Ana Sözleşmede belirlenen şartlar ve taraflar arasında 
kabul edilen ödeme planı çerçevesinde Bankaya ödenecektir. 

b) Üzerinde kamulaştırma şerhi bulunan ve İdare tarafından devralınacak takribi 489 810 
m2 alan için bu aşamada herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 489 810 m2 (takribi kamulaştır
ma alanı) alan için ödeme, kamulaştırma işlemlerinin kesinleşmesinden ve kamulaştırma be
dellerinin İdare tarafından tahsil edilmesinden sonra Bankaya kamulaştırılan beher m2 için 
231 000 TL./m2 olarak ödenecektir. Ancak, ilgili kurumlarca takdir edilen kamulaştırma be
delinin 231 000 TL./m2'den daha az olması halinde İdarece Bankaya takdir edilen kamulaştır
ma değeri üzerinden ödeme yapılacak Banka, İdareden bunun üzerinde herhangi bir hak ve 
alacak talebinde bulunmayacaktır. 

c) Yukarıda 5-b bendinde işaret edildiği üzere takdir edilen kamulaştırma bedelinin 231 000 
TL./ m2,den az olması halinde, tezyidi bedel davası açma hakkı münhasıran İdarenin takdiri 
ve yetkisi altındadır. İdare tarafından tezyidi bedel davası açılmasına karar verilir ve dava so
nucunda 231 000 TL./m2 veya daha fazlaya hükmolunursa İdare 5-b'ye göre takdir edilen ka
mulaştırma bedeli sonucu ödemiş olduğu bedeli m2 bedeli 231 000 TL. ya ulaşacak şekilde 
ve hükmolunan farkların ilgili kurumlardan tahsilini müteakiben Bankaya ödeyecektir. 

d) Gerek ilgili kurumlarca takdir edilen kamulaştırma bedeli ve gerekse tezyidi bedel da
vaları sonucu hükmolunan kamulaştırma bedellerinin 231 000 TL./m2,den fazla olması halin
de işbu fazlalıklar İdareye ait olacak, Banka bunlar üzerinde herhangi bir hak ve iddiada bu
lunmayacaktır. 

MADDE 6. t— İşbu Ek Sözleşme 6 (Altı) Maddeden ibaret olup, 25.12.1990 tarihinde im
zalanmıştır. 

İşbu Ek Sözleşme 25.12.1990 tarihinde yürürlüğe girer. 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi T. Emlak Bankası A.Ş. 

Başkanlığı Genel Müdürlüğü 
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Emlak Bankası 

, Konu : Ankara Milletvekili Sayın Uluç Gürkan tarafından T.B.M.M. Başkanlığına verilen 
soru önergesi hk. 

tlgi: Devlet Bakanlığının 31.12.1991 tarih 03-13/2.02.7264 sayılı yazıları. 

Devlet Bakanlığının 31.12.1991 tarih ve 03-13/2.02-7264 sayılı Bankamıza muhatap yazıla
rı ile yanıtlanması istenen soru önergesi ile ilgili olarak bilgi ve görüşlerimiz aşağıda izah edil
miştir. 

1. Yüksek Planlama Kurulunun 4.4.1990 tarihli 90/T-23 sayılı kararında; 
"T. Emlak Bankası A.Ş.'nin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan ve Yüksek Planlama 

Kurulunun 30.10.1989 tarih ve 89/T-98 sayılı Kararı ile sertifika ihraç edilmek suretiyle satışı 
kararlaştırılan yaklaşık 24 000 konutluk İstanbul - Anatepe Toplu Konut Projesi kadastral sı
nırları içerisinde yer alan takriben 3 896 164 m2 yüzölçümlü gayrimenkulun Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına satışına karar verilmiştir. 

Küçükbakkalköy arsalarının İdareye satılma gerekçesi, Y.P.K. Kararında belirtildiği gibi, 
söz konusu arsaların sertifika ihraç edilmek suretiyle satış programına alınmasıdır. 

Yüksek Planlama Kurulunun 4.4.1990 tarih, 90/T-23 sayılı Kararında, takriben 3 896 164 
m2 arsanın Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca m2'si 231 000 TL.'den satın alınması (takribi 
bedel 900 013 884 000 TL.)'na karar vermiştir. 

Toplu Konut İdaresi ile Emlak Bankası arasında 15.8.1990 tarihinde imzalanan sözleşmeyle 
de Y.P.K. Kararının esas olduğu belirtilmiştir. 

Emlak Bankası OKENT Ortaklar Kenti Yapı ve Ticaret A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan 
Küçükbakkalköy arsalarını, OKENT'in vekaletnamesine istinaden, kendi mülkiyetinde bulu
nan arsalarla birlikte İdareye 25.12.1990 tarihinde m2'si 231 000 TL.'den satmıştır. 

Emlak Bankası Yönetim Kurulu 30.10.1990 tarih, 1447 sayılı Kararında OKENT'e, İdare
ye Emlak Bankası kanalıyla satacağı 696 588 m2 arsası karşılığında 266 950 Milyon TL. öde
meyi kabul etmiştir. (Ödenecek faizler hariç) 

Satış işlemiyle ilgili olarak Emlak Bankası kârı şöyle belirlenmiştir : 

Toplu Konut İdaresine satış bedeli 900 013 884 000 TL. 
Okent'e ödenecek gerçek bedel 160 911 828 000 TL. 
Bankanın satış geliri 739 102 056 000 TL. 
Banka mülkiyetindeki arsaların maliyeti 160 312 320 000 TL. 
Banka Brüt satış kârı V 578 789 736 000 TL. 
Okent'e ödenecek sözleşme farkı (*) 106 038 172 000 TL. 

Bankanın gerçek satış.kârı 472 751564 000 TL. 

25.12.1990 tarihinde İdare ile Banka arasında yapılan Sözleşmede Y.P.K. Kararında 
3 896 164 m2 olarak belirtilen arsaların 4 385 974 m2'ye tekabül ettiği, aradaki farkın 
(4 385 974 - 3 896 164 m2 - 489 810 m2) çeşitli kamu kuruluşlarının arsa üzerinde kamulaştır
ma şerhlerinin bulunmasından kaynaklandığı belirtilmiştir. 

'(*) 16.9.1'987 tarihli ilk inşaat sözleşmesindeki paylaştm esasları paralelinde, Yönetim Kurulu
muzun 30.10.1990 tarih 1447 saydı Kararma göre oluşan fark. 
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tdare, üzerinde kamulaştırma şerhi bulunan arsaların kamulaştırılması ve bedellerinin tahsil 
edilmesi halinde 231 000 TL./m^ye kadar olan kısmını Emlak Bankasına vermeyi taahhüt et
miştir. 231 000 TL./m2 'nin altında kamulaştırma olursa, Emlak Bankası bir itirazda bulunma
yacaktır. 

Anatepe arsalarının kârı 472 752 Milyon TL. olup, bu kâr Emlak Bankasının 1990 yılı 
bilanço kârının (113 124 Milyon TL.) 4.18 katıdır. 

T. Emlak Bankasının 1990 yılı iş ve işlemlerinin denetimini yapan Bağımsız Denetim Ku
ruluşunca düzenlenen rapor Yasa gereği yetkili merci olan T.C. Merkez Bankasına gönderil
miştir. Bu uygulama 16.1.1987 tarih 19343 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bağımsız Dene
tim Kuruluşlarına ilişkin ve Merkez Bankasının 24.12.1987 tarih 19674 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan Bağımsız Denetim Kuruluşları tarafından yapılacak Banka denetimleri hakkında 
1 sıra no.'lu tebliğlere göre yapılmaktadır. Yasa gereği Bağımsız Denetim Kuruluşunun düzen
lediği raporun Bankanın faaliyet raporunda yer alması zorunlu değildir. 

2. OKENT Ortaklar Kenti Yapı ve Ticaret A.Ş.'nin (Eska Grubuna bağlı, Küçükbakkal-
köy'de arsa maliki) maliki bulunduğu 698 588 m2'lik arsası Emlak Bankası kanalıyla İdareye 

• satılmıştır. 

Emlak Bankasının OKENT'e ödeyeceği meblağ 266 950 000 000 TL.'dir. (İdarenin yapa
cağı faiz ödemeleri hariç) İdarenin ödeme planına göre Emlak Bankasının yapacağı tahsilat 
doğrultusunda OKENT'e ödeme yapılacaktır. 

31.12.1990 tarihi itibariyle İdare Emlak Bankasına 90 Milyar TL. aktarmıştır. Bu mebla
ğın % 29.66'sı OKENT'e, % 70.34'ü Emlak Bankasına aittir. (266 950 - 900 013 Milyon TL. 

•=• <% 29.66) 
Bu durumda OKENT'in alacağı 26 694 000 000 TL.'dir. OKENT arsa satışından dolayı 

Emlak Bankasında doğacak alacağını 3 üncü kişilere ve T. Emlak Bankasına temlik etmiştir. 

Bu bağlamda, 24.4.1991 tarihinde temlik sahibi Del Favero İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'ne (Es
ka DelFavero Müşterek Teşebbüs Ortaklığına bağlı bir firma) Emlak Bankasınca 15 726 280 000 
TL. ödenmiştir. 

30.4.1991 tarihinde diğer bir temlik sahibi Tütünbank'a da 2 959 520 000 TL. ödenmiştir. 
Halen Emlak Bankası Hesaplarında ödenmemiş OKENT Payı 8 008 200 000 TL.'dir. 

OKENT bu tutarın temliklere mahsup edilmesine ilişkin olarak muvafakatname getiremedi
ğinden halen Bankamız hesaplarında bekletilmektedir. 

3. Anatepe Projesi üzerinde 16280 m1 arsa imar planında eğitim hizmetleri için ayrılmış 
olup. (219 Pafta, 2430 Parsel) İlkokul ile Eğitim ve Barındırma Yurdu yapımı için 30.12.1988 
tarihinde İstanbul İli özel İdaresine terk edilmiştir. 31.12.1988/6259 sayı ile mimarî ve statik 
projeler ilgili Belediyesince tasdik edilmiş yapı izin belgesi alınarak inşaatına ilgili kurumca 
başlanmıştır. 

4. Bankamızca Projelendirilen Anatepe Uydukent. İnşaatı için müteahhit firmalara 2 di
lim olarak ödenen avanslar aşağıdadır. İnşaatına başlanan gruplarda avans mahsupları yapıl
maktadır. Avanslar, 1050 sayılı Yasanın K.H.K. ile değişik 83 maddesi gereğince eri fazla taah
hüt bedelinin % 33'üne kadar Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan oranlarda, hizmet yerine ge
tirildikçe mahsubu yapılmak üzere, teminat mektubu karşılığında verilebilmektedir. 

Bu oranlar Anatepe Projesinde °/o 20 olarak uygulanmıştır. 
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31.12.1991 Tarihi İtibariyle Verilen Avanslar - Milyon TL. 
4/1 Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. (844 Konut) 

Ödeme Tarihleri 

I. Dilim Avans , 7 234 21.7.1989 
I. Dilim Avans 7234 7.10 - 22.11.1991 

Toplam , 14 468 

Avans Tahsilatı 1 712 

Bakiye Borç 12 756 
. İnşaata Eylül/1991'de başlanmıştır. 

4/2 Eksan İnşaat ve Ticaret Sanayi A. Ş. (1 749 Konut) 
' Ödeme Tarihleri 

I. Dilim Avans , 7 729 26.7.1989 
I. Dilim Avans ' / 5 163 4.8.1989 

Toplam 12 892 
Yapı İzin Belgesi alınma aşamasındadır. Avans tahsilatı Yapı İzin Belgesi alınmasından 

sonra başlıyacaktır. 

4/3 Eksan İnşaat Ticaret Sanayi A.Ş. (558 Konut) • • : * 
Ödeme Tarihleri 

I. Dilim Avans 7 600 29.6-13.7.1990 
Yapı İzin Belgesi alınma aşamasındadır. Avans tahsilatı Yapı İzin Belgesi alınmasından 

sonra başlıyacaktır. 
4/4 Teksan/Tekfen - Eksan Müşterek Teşebbüsü Anatepe Altyapı İnşaatı 

Ödeme Tarihleri 

-Ödenen Avans 63 571 4.8.1989-12.3.1990 
Avans Tahsilatı 1 340 

"Bakiye Borç 62 231 
İnşaata Eylül/1991'de başlanmıştır. 
4/5 Teksan/Tekfen - Eksan Müşterek Teşebbüsü Avans Proje Maket İşleri 

Ödeme Tarihleri 

Ödenen Avans 10 740 2.11.-24.11.1989 
Avans Tahsilatı 9 043 

Bakiye Borç 1 697 
Avan proje ve maket işlerine Ağustos/1989'da başlanmıştın 
4/6 Mang Properties Ltd. (6 000 Konut) 

. - ödeme Tarihleri 

Ödenen Avans 27 703 16.2.1990 
Yapı İzin Belgesi alınma aşamasındadır. Avans tahsilatı Yapı İzin Belgesi alınmasından 

sonra başlıyacaktır. 
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4/7 Baytur inşaat Taahhüt A.Ş. (1 011 Konut) 

10 431 30.7-- 7.9.1990 
10 431 ' 6.9-27.11.1990 

Toplam ' 20 862 
Avans Tahsilatı 1 367 

Bakiye Borç 19 496 
inşaata Eylül/1991'de başlanmıştır. 
4/8 Eltes İnşaat Tesisat Sanayi ve Ticaret Sanayi A.Ş. (366 Konut) 

Ödeme Tarihleri 

I. Dilim Avans 4 938 1.5 - 20.8.1990 
II. Dilim Avans . 4 938 6.9-8.10.1991 

9 876 
946 

8 930 . 
inşaata Eylül/1991'de başlanmıştır. 
4/9 Miraç Kuyulu Proje Altyapı Müh. ve Ltd. Şti. (Anatepe - Altyapı Proje işi) 

Ödeme Tarihleri 

Ödenen Avans 2 964 2.8.-8.8.1990 
Avans Tahsilatı 1 110 

Bakiye Borç 1 854 
Altyapı proje işine Eylül/1990'da başlanmıştır. 
5. Uluslararası Turizm ve Ticaret Merkezi (UTTM) Projesine 774 ada 51 parsel üzerinde 

daha önce arsa sahibi Türk Çimento ve Kireci A.Ş. (TCK) ile müteahhit Eska arasında % 50 
kat karşılığı olarak başlanmış olup tapuda da devir işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu durumda 
11 000 000 / 22 000 000 olan TCK hisselerinin 5723632 / 22 000 000'nu 21.4.1989 tarihinde 
40 523 088 000 TL. bedelle T. Emlak Bankası A.Ş. tarafından kat irtifaklı arsa payı olarak 
satın alınmıştır. Bu arsa payı tüm projenin takribi °/o 26'sını oluşturmaktadır. Bitişiğinde bu
lunan ve imar planında otel arsası olarak görülen 52 nolu parsel 30 225 000 000 TL. bedelle 
21.4.1989 tarihinde T. Emlak Bankası A.Ş.'ce satın alınmıştır. 

6. °/o 50 kat karşılığı sistemiyle Türk Çimento ve Kireci A.Ş; ile Eska inşaat A.Ş. arasın
da başlatılan UTTM Projesinin pazarlama yetkisi taraflar arasında aktedilen Satış ve Pazarla
ma Sözleşmesi ile T. Emlak Bankası A.Ş.'ne verilmiş ve yine bu sözleşmeyle elde edilecek satış 
hâsılatından müteahhit Eska'nın payına düşen meblağ ile inşaatın devamı öngörülmüştür. 

Ancak Satış ve Pazarlama Faaliyetlerinin yeterli düzeyde gerçekleşmemesi üzerine sözleş
menin ilgili maddesi inşaatın aksamaması için tadil edilerek müteahhit firmaya 12 000 000 $ 
karşılığı olan 30 000 000 000 TL. faizli avans sağlanması kararlaştırılmıştır. 

işbu avansın 26 931 006 225 TL.'lık kısmı yapılan iş teminat teşkil etmek üzere aşağıda 
gösterildiği gibi hakediş şeklinde ve dilimler halinde kullandırılmış olup 1990 yılı sonu faizi 
9 852 000 000 TL. firmadan nakden tahsil edilmiş. 1991 yılı sonu faizi yaklaşık 25 Milyar TL. 
yıl sonu hesapları kesinleşince (1992 Ocak sonu) firmanın borcuna ilave edilecektir. 

O : 1 

Ödeme Tarihleri 

I. Dilim Avans 
II. Dilim Avans 

Toplam 
Avans Tahsilatı' 
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Tarih Ödenen Tutar (Milyon TL.) 

8.12.1989 8 014 
13.12.1989 2 124 
4.4.1990 2 799 
16.4.1990 3 718 
25.5.1990 2 173 
19.7.1990 3 118 
31.8.1990 3 435 
1.11.1990 1 550 

Toplam . 26 931 
Müteahhit Eska înş. A.Ş.'nin finansman darboğazı nedeniyle inşaatın devamı mümkün 

olamamıştır. Konunun halli için İdarî ve Hukukî çalışmalar sürdürülmektedir. 
Bilgilerinize arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

T. Emlak Bankası A.Ş. 
Genel Müdürlüğü 

Şükrü Karahasanoğlu Nejat Başar 
Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı T. 

3. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş'ın, Konut Fonu uygulamasına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Erman Şahin'in yazılı cevabı (7/20) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların ilgili Devlet Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 25.12.1991 

Saygılarımla. 

Mustafa Baş 
İstanbul 

1. Yurt dışına çıkışlarda alınan konut fonunun başlangıç tarihinden bugüne kadar sene
ler itibariyle tahsil edilen miktarlar ne kadardır? Nerelere harcanmıştır? 

2. Konut Fonu uygulanmaya konduğu günden itibaren kaç kişi yurt dışına çıkmıştır? Kaç 
kişilik konut fonu tahsil edilmiştir? 

3. Konut fonu uygulamasının sağlıklı bir kontrolü yapılabilmekte midir? 

4. Kaçaklar önlenemiyorsa rüşvet kapısını kapamak ve bu adaletsizliği önlemek için bu 
verginin kaldırılması düşünülmekte midir? 

5. Konut fonundan istisna tutulanlar kimlerdir? Gerekçeleri nelerdir? 

6. Akrabaları yurt dışında olan veya yurt dışına çıkmalarında ticarî, siyasî, kültürel vs. 
gibi ülkemiz açısından faydalı olacak kişilerin bu fondan muaf tutulması ve böylelikle Türki
ye'nin çıkarlarına engel teşkil etmemesi konusunda hükümetin değerlendirmesi nedir? 
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T.C, 
Devlet Bakanlığı 16.1.1992 

Sayı : B.02.0.013/2.02-7419 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 30.12.1991 gün ve 7/20-221/1300 sayılı yazınız ve eki. 
tstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Baş tarafından verilen soru önergesinde yer alan ve 

Bakanlığımı ilgilendiren konulara ilişkin yanıtlarımız ilişiktir. 
Saygılarımla arz ederim. 

Erman Şahin 
Devlet Bakanı 

Soru : 1. Yurt dışına çıkışlarda alınan konut fonunun başlangıç tarihinden bugüne ka
dar seneler itibariyle tahsil edilen miktarlar ne kadardır ve nerelere harcanmıştır? 

Yanıt : 1. 17.3.1984 tarihinde yürürlüğe konulan 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 
2 nci maddesi uyarınca TCMB nezdinde oluşturulan Toplu Konut Fonunun kaynakları aynı 
madde ile belirlenmiştir. Anılan yasanın 3 üncü maddesi ile de Fon kaynaklarının hangi alan
larda kullanılacağı düzenlenmiştir. 10.4.1990 tarihinde yürürlüğe giren 412 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığından ayrılarak görev alanı genişle
tilmiştir. 

Fonun kuruluşundan 30.11.1991 tarihine kadar sağlanan kaynaklar (Ek:l) ve bu kaynakla
rın kullanım yerleri (Ek: 2) ilişik tablolarda gösterilmektedir. 

Soru : 2. Konut fonu uygulanmaya konduğu günden itibaren kaç kişi yurt dışına çıkmış
tır? Kaç kişilik konut fonu tahsil edilmiştir? 

Yanıt : 2. Bu soruya ilişkin yanıt, (Ek: 1) nolu tabloda işaret edilmiştir. 
Soru : 3. Konut Fonu uygulamasının sağlıklı bir kontrolü yapılabilmekte midir? 
Yanıt: 3. Sayın Milletvekilinin bu sorusunu cevaplamadan önce, yeterli yanıtı da içinde 

barındırdığından fonun kaynaklarına ilişkin yasal düzenlemelere ana başlıklar halinde değin
mek gerekmektedir. 

Bu kaynakları dört bölümde toplayabiliriz. 

a) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 60 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereğin
ce; Tütün mamulleri ve her türlü alkollü içkilerden alınan ek verginin % 30'u, sair şarap ve 
bira ile her türlü alkolsüz içkilerden (gazoz ve meyve sulan hariç) alınan Ek Verginin % lOO'ünün 
aynı maddenin 7 nci fıkrası uyarınca Maliye ve Gümrük Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar 
çerçevesinde fon hesaplarına aktarılacağı belirtilmiştir. 

b) 89/14910 sayılı İthalat Rejimi Kararının 12 nci maddesinde belirtilen liste kapsamın
daki ithal konusu malların ithalinde alınan fonlar ile Akaryakıt Tüketim Vergisi hâsılatından 
alınan °/o 18 ve Elektrik satış klovvat saat bedeli üzerinden 88/13341 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı gereği alınan % 10 fon payları. 

c) 84/7860 sayılı karara göre, yurt dışına döviz alarak veya almadan çıkış yapan kişiler
den fon hesabına kişi başına 100 ABD Doları karşılığı TL.nin yatırılması öngörülmüştür. Aynı 
kararda fonun tahsiline ilişkin esaslar ve usuller ile fondan kimlerin muaf tutulacağı belirlen
miştir. 
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d) Kredi geri dönüşleri, Bütçe Kanunu ile tespit edilecek miktarlarda çıkartılacak Hazi
ne kefaletli menkul kıymetler ve fona açılacak krediler gibi ikraz ve plasman geri dönüşleri. 

Kısaca dört bölümde toparlanmaya çalışılan fon kaynaklarının yasal düzenlemeleri çerçe
vesinde sağlıklı ve kontrüllü olarak toplandığı varsayımına, aksi ortaya çıkmadığı sürece gü
venmek durumundayız. Kaldı ki, konulmuş yasaların ihlal edileceği bilinci ile bunu önleyici 
terbirlerin de yasal düzenlemeler içinde yeraldığı unutulmamalıdır. Aksinin varlığı halinde, kont
rol subaplanmn geliştirilmesi kaçınılmaz olacaktır. Ancak, yukarıda belirtilen kaynaklardan 
bazılarının Maliye ve Gümrük Bakanlığı aracılığı ile fon hesaplarına aktarılması gerekirken, 
aktarılmadığı da bilinmektedir. 

Soru : 4. Kaçaklar önlenemiyorsa rüşvet kapısını kapamak ve bu adaletsizliği önlemek 
için bu verginin kaldırılması düşünülmekte midir? 

Yanıt: 4. Bu sorunun yanıtı 3 no.Iu sorunun yanıtı içinde yer aldığından yinelenmemiştir. 

Soru : 5. Konut fonundan istisna tutulanlar kimlerdir ve gerekçeleri nelerdir? 
• • . ' I - • ' • •' 

Yanıt: 5. 84/7860 sayılı yurt dışına çıkışlarda uygulanacak Toplu Konut Fonu kesintile
rinin esaslarını düzenleyen kararın 6 inci maddesi ve bu maddeyi tadil eden kararlar sonucun
da yurt dışı çıkışlarda fondan muaf tutulan T.C. vatandaşları : 

a) Tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğınca onaylı raporlara istinaden yurt dışında tedavi görecekler ve refakatçıları, 

b) Hudut boyunda yaşayıp, idarî mektupla yurt dışına çıkanlar, 
c) Hacca ilk defa gidenler, 
d) (84/8344 sayılı karar ile değişmiştir) Yurt dışına ticarî amaçla sefer yapan her türlü 

personeli (karayolu taşıtlarında azamî 3 kişi), 

e) Yurt dışında bir işverene bağlı çalışanların kendileri ile eş ve çocukları, 

f) Türkiye'de yerleşik olsun olmasın tüm yabancı uyruklular, ; 

g) (85/9248 sayılı karar ile eklenmiştir) Yurt dışında sürekli görevi bulunan kamu perso
neli ile eş ve çocukları, anne ve babalan; yurt dışında öğrenim gören öğrencilerimiz. 

h) (89/14718 sayılı karar ile değiştirilmiştir) Uluslararası futbol müsabakalarına katılan 
Türk takımlarını izlemek amacıyla yurt dışına gidenler. (Bu hükmün uygulanması Başbakan
lıkça çıkarılacak tebliğlerle belirlenir.) 

Soru : 6. Akrabaları yurt dışında olan veya yurt dışına çıkmalarında ticarî, siyasî, kül
türel vs. gibi ülkemiz açısından faydalı olacak kişilerin bu fondan muaf tutulması ve böylelikle 
Türkiye'nin çıkarlarına engel teşkil etmemesi konusunda Hükümetin değerlendirmesi nedir? 

Yanıt: 6. Altıncı sorunun yanıtı beşinci sorunun içinde yer aldığından ayrıca yinelenme
miştir. 
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TOPLU KONUT FONU KAYNAKLARI 

FONUN GELİRLERİ 
I. KANUNEN TAHSİS EDİLEN KAYNAKLAR 
»Tütün, Alkollü ve Alkolsüz içkilerden 
vAkaryakittan Al inan Fon 
Bedelsiz ithalattan Alınan Fon 

* Tekel idaresi ithalatından Alınan Fon 
ithalattan Alınan Fon 
Yurt Dışına Çıkışlardan Alınan Fon 
Yabancılara Satılan Gayrimenkul 1 erden 

"•'Elektrik Tüketim Bedellerinden Alınan 
Talih Oyunlarından Alınan Fon 
Transit Karayolu Taşımacılığından Alın 

. .Tütün Üretimi ve Satışını Geliştirme F. 
Huzır Neşriyattan Alınan Fon 
Ham Petrol ithalatından Alınan Fon 
Yatırım Malları ithalatından Alınan F. 
Görünmeyen tşl.llgili Tahsil Edilen F. 
Sınır ve Kıyı Tic.Tahsil Ed.Fon 
Faizsiz Krediye Katılma Payları (Hazine 
Alınan Gecikme Zammı 
Geliştirme ve Destekleme Fonundan Akt. 
Bankalardaki Fon Mevduat Faizi ' 

II. DİĞER GELİRLER . • 
Kredi Faiz Gelirleri 
Kur Farkı Gel iri 
Konut Sertifikası Fiyat Farkı-
Eryanan Kira Geliri 
Yurt Dışı işçi Öztasarrufu 
Diğer Gelirler 

II: FON FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAY 
Konut Satışlarından Elde Edilen Kay. 
Arsa Satışlarında Elde Edilen Kaynaklar 

III. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞ.KAY. 
Konut Sertifikası İhracı 
- İhraç Edilen Konut Sertifikası 
Fiyat Farkı ' 

F. Alman Yapı Tasarruf Sandıklarına B. 
Konut Kredisi Geri Dönüşleri 
Turizm Altyapı Krd.Geri dönüşü 
-Yatırım-Işletme Kredi Geri Dönüşü 

IV. VASLIKLARDAKI AZALIŞLAR 
Menkul Kıymetler Cüzdanı 
Alacaklar 
Avanslardan Tahs.ilatlar 

£. BORÇLARDAKI- ARTIŞLAR 
Genel Bütçeye Borçlar 
Sosyal Yard. ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 
KEY'e Borçlar-
Faizsiz Kredi Karşılığı Tahsilat 
Diğer Borçlardaki Artışlar 

•• • TOPLAM FON KAYNAKLARI 

106,563.7 
73,475.6 
14,424.4 
21,089.7 

367.2 

193,191.1 
193,132.7 
66,126.5 
65,405.2 -
4,986.2 

15,435.4 ^ 19,551.7 
16,154.7 
5,860.0 

101.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

42.9 
0.0 

. 0.0 
33,188.1 

122.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

33,066.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o:.o 

. - o.o 
9,867.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 • 

9,867.0 

116,530.7 

22,749.2 
13,949.1 

249.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O'.O 
0.0 
0.0 
0.0 

115.4 
0.0 
0.0 

58.4 
58.4 
0.0 

'. 0.0 . 
0.0 

• 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

976.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

962.9 
13.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
8.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
8.0 , 

194.175.2 

334,069.7 
329,867.5 
119,362.1 
79,241.7 
3,378.8 

32,692.8 
51,370.8 
19,981.8 

239.7 
0.0 

3,120.2 
31.9 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 • 
0.0 
0.0 

20,000.0 
447.7 

0.0 
0.0 

.4,202.2 
4,202.2 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

548.8 
0.0 
0.0 
0.0 
'o.o 
0.0 

160.8 
388.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

2,370.0 
0.0 
0.0 
0.0 

2,370.0 
0.0 

336.988.5 

463,831.8 
445,406.3 
120.0/1.0 

,138.914.8 
7,433.5 

45,359.7 
95,260.0 
28,423.3 

349.3 
0.0 

6,749.6 
168.5 

0.0 
. ' 0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

1,000.0 
666.6 

0.0 
0.0 

18,425.5 
18,425.5 

0.0 
0.0 

. 0.0 
0.0 
0.0 

526.1 
0.0 

526.1 
59.304.1 

0.0 
0.0 

. Ö. 0 
0.0 

55,741.3 
2,847.7 

715.1 
40,001.0 
40,001.0 

0.0 
0.0 

• 11,065.4 
0.0 
0.0 
0.0 

. 10,781.4 
.284.0 

574.728.4 

1988 

========== 670,807.4 
657.210.8 
180,199.0 
150,040.7' 
10,336.5 
73,997.8 

138,879.0 
49,726.0 

24.5 
22,180.9. 

7,618.2 
267.7 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

23,040.0 
900.5 

10,000.0 
0.0 

3,595.6 
3,595.6 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

74,692.8 
74,692.8 

0.0 
101,455.0 

0.0 
0.0 
0.0 

15,590.4 
84,872.5 

160.8 
831.3 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

210,576.9 
112,041.0 
81,804.0 

0.0 
14,125.8 
'2.605.1 

1989 

============ 1,138,936.1 
1,125,859.7 

217,147.0 
,360,668.0 

8.245.6 
93,677.3 

206,17,0.6 
95,696.7 

. 8.2 
1,168.7 
5,618.5 

107.4 
5,644.3 
1,198.9 

20,073.2 
• 3,814.8 

0.0 
0.0 

35,000.0 
1,620.5 

70,000.0 
0.0 

13,076.4 
13,076.4 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

45,949.9 
45,949.9 

0.0 
464,434.7 
158,833.5 
158.833.5 

0.0 
137,942.0 
163,349.7 

241.2 
4,068.3 

36,608.0 
0.0 

22,392.0 
14,216.0 

603.657.8 
36,143.0 
51,752.0 

0.0 
14,888.8 

' 500.874.0 

1,057,532.1 2,289.586.5 



TOPLU KONUT FONU KULLAKIMLARl (MİLYOJf TL) 1984 1987 

I: FİNANSMAN FAALİYETLERİ 
Arsa ve Konut İnşaat Harcamaları 
Konut Kredileri 
. Kooperatif Kredileri 
Ferdi Konut Kredileri 
Şehit Polis Aile Kredisi 
Yurt Dışındaki İşçilere Ver. Konut Kr 

Turizm Altyapı Kredileri 
Turizm Altyapı Avansları 
Yatırıra ve İşletme Kredileri 
Küçük Sanayii Site Kredisi 

II. DURAN VARLIK HESABI 
III. İŞTİRAKLERDEN SERMAYE PAYLARI 
Teksan Teknik Kireç Sanayii 

IV. TKF GİDERLERİ 
A. FİNANSMAN FAALİYETLERİ İLE İL6.GİDER 
Faiz Giderleri 
Komisyon Giderleri 
Kur Farkından Doğan Zararlar * . 
Eryaman Sosyal Tesis İşletme Gideri 
Konut Sertifikası Fiyat Farkı 
Alman Yapı Tas.San KomlGid. 
Alman Yapı Tas.San Faiz Gid. 
Havale Gideri 
Ekspertiz Gideri 
İdari Bütçeye Aktarılan 
Araştırma ve Geliştirme'Gideri eri 

B. KARŞILIKSIZ TRANSFERLER 
Genel Bütçeye Aktarmalar 
Diğer Fonlara Aktarmalar 

Kamu Ortaklığı Fonuna Aktarmalar 
Afetler Fonuna Aktarmalar 
Sos.Yard.Day.Teşvik Fonuna Aktarmalar 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonuna A 
Çevre Kirliliğini Önleme Fonuna Aktar 
Geliştirme ve Destekleme Fonuna Aktar 
GAP İdaresine Aktarılan 

Turizm Alt Yapılarına Aktarmalar 
VI. VARLIKLARDAKt ARTIŞLAR 

Menkul Kıymetler Cüzdanı 
Alacaklar . 
Avans Ödemeleri 

VII. BORÇLARDAKI AZALIŞLAR 

FON KULLANIMLARI TOPLAMI 

NET FON KAYNAKLARİ (KULLANIMLARI) 
DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU 

DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU 
Muhasebe91 

97,913.5 
4,378.0 

90,068.0 
70.801.0 
19,267.0 

0.0 
0.0 

3,375.0 
0.0 

92.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

926.6 
925.6 
206.6 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

720.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

" 0 . 0 
0.0 
0.0 

98 ,840.1• 

========= 17,690.6 
0.0 

========= 17,690.6 

164,621.5-
200.0 

162,259.0 
117,249.0 
45,010.0 

0.0 
0.0 
0.0 

• 600.0 
1,562.5 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

10,468.9 
1.005.9 

45.3 
110.6 

0.0 
0.0 
0.0 

- o.o 
0.0 
0.0 
0.0 

800.0 
50.1 

9,462.9 
0.0 

8,500.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

8,500.0 
0.0 

962.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

9,811.0 

184,901.4 

=============== 9,273.9 
17,690.6 

=============== 26,964.4-

• 258.013.7 
426.0 

253.391.2 
229,570.2 
23.821.0 

0.0 
0.0 
0.0 

3,726.0 
470.5 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

32,690.2 
3,410.6 

15.6 
2,618.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

750.0 
27.0 

29,279.6 
0.0 

29,279.6 
0.0 

1,500.0 
5,279.6 

0.0 
• 0.0 

21,500.0 
0.0 
0.0 

40,001.0-
40,001.0 

0.0 
0.0 

60.0 

330,754.9 

=============== 6,223.6 
26.965.0 

=============== 33,188.6 

552,259.9 
16,886.8 

535.912.3 
453,054.6 
77,679.7 

0.0 
178.0 

0.0 
3,473.5 
5,987.3 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

29,601.0 
13,414.0 

29.0 
5,468.5 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
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Ankara Milletvekili H. Uluç Gürhan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 2954 sayılı Kanun 
hükümlerine aykırı lıareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklı
ğa kavuşturmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1. Anayasamızın 133 üncü Maddesi Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile ilgilidir ve anılan 
Kurumun Devlet tekelinde olması gerektiğini hükme bağlamıştır. Aynı zamanda, TRT ile ilgili 
özel bir kanun yapılması Anayasal hüküm olarak 1982 Anayasasında yer almıştır. 

Anayasamızın emrettiği şekilde 2954 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kanunu 
ile bu kurumun çalışma sistemi yasal bir hale getirilmiştir. 

Anayasamızın emrettiği ve 2954 Sayılı Yasada yer aldığı şekliyle özerk olması ve tarafsız 
davranması gereken bu kuruluş, özellikle Haziran 1989'da göreve başlayan TRT Genel Müdü
rü Kerim Aydın Erdem döneminde; Anayasa ve 2954 Sayılı yasada bağlayıcı hükümlere karşın 
yanlı, taraflı ve keyfî bir şekilde yasal olmayan birçok yöntemlerle yürütülmeye başlamış olup, 
bu keyfi yönetim hâlâ devam ettirilmektedir. 

Bu davranışları öyle bir noktaya ulaşmıştır ki, TRT Genel.Müdürü Kerim Aydın Erdem'i 
bu göreve getiren siyasî partinin dışındaki tüm siyasal partiler TRT yönetiminin bu ölçüsüz 
davranışları karşısında her fırsatta tepkilerini ortaya koymuş, yapılan bu yanlışlıklar defalarca 
TBMM'de gündeme getirildiği halde bu genel müdür hakkında yapılması gereken yapılma
mış, tam tersine o günkü TBMM'de çoğunluğa sahip olan iktidar partisi bu başıboş yönetimi 
desteklemeye devam etmiştir. Bu durum karşısında TRT'nin bu tutumundan rahatsızlık duyan 
muhalefet grupları TRT yönetiminin ve destekçisi olan hükümeti normal yollarla yasal zemine 
çekemediği için öyle bir noktaya gelinmiştir ki milletvekilleri dahi yürüyüş yaparak TRT'nin 
bu tumunu protesto etmek zorunda kalmışlardır. Ancak, bu yanlı yönetim bu yürüyüş konu
sunu dahi istismar ederek montaj hileleriyle çok çirkin bir şekilde kamuoyuna aktararak ken
dilerini haklı gösterme çabası içine girmişlerdir. 

TRT haber bültenlerinde iktidar partisine daha çok yer verilirken 2954 sayılı Kanuna göre 
eşit bir şekilde TRT Kurumu'ndan yararlanması gereken muhalefetin sesini duyurmama konu-. 
sunda sorumsuzca uygulamalar yapılmış, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve o günkü 
iktidar partisinin sözcülerinin her söylediğini haber değeri var diyerek TV'den yayınlarken, mu
halefet partilerinin genel başkanlarına dahi Cumhurbaşkanının eşine gösterilen ilgiden daha 
az ilgi gösterilerek ne kadar yanlı ve taraflı yayın yaptığı izlenimini gözleme gereği dahi duy
mamıştır. 

2. Kerim Aydın Erdem'in Genel Müdürlük görevine gelmesinden sonra TRT ekranların
dan belli kesimlerin özel yaşantıları dahi insanlarımıza işkence yapar gibi zorla izlettirilirken, 
geçim sıkıntısı içinde kıvranan geniş halk yığınlarının sorunları ve sesleri TV ekranlarından 
duyurulmamış, herkesin ortak malı olması gereken bu kurum bir avuç mutlu azınlığın aile fo
toğrafçısı gibi görev yaparak ve diğer taraftan işçilerin, köylülerin, memurların, işsizlerin so
runlarına kayıtsız kalarak sınıfsal açıdan taraf olduğunu açıkça ortaya koymuşlardır." 

Yine bu yönetim döneminde, o günkü siyasal iktidara yakınlığıyla tanınan sanatçılar her 
gün TV ekranlarında boy gösterirken, o siyasal partiye ters düşen, hanedan yönetimine karşı 
tepkisi gösteren ve halkın sevgisini kazanmış büyük bir sanatçı kesimi TRT'den dışlanarak en 
etkili iletişim aracı olan TV olanaklarından yararlandırılmamış ve cezalandırılmışlardır. 
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3. Televizyon Dairesi Başkanlığının "TV 3" yayınlarıyla ilgili 3.10.1991 gün ve 3604/525 
sayılı önerisi TRT Genel Müdürü Kerim Aydın Erdem'in imzasıyla Yönetim Kuruluna sunul
muştur. Buna göre, "TV 3" yayınlarının Koç Grubu ile yabancı ortağına verilmesi öngörül
mektedir." 

Yönetim Kurulunda üye Hacım Kamoy'un muhalefet şerhi koyduğu bu öneri, pek çok 
bakımdan araştırılmaya değerdir : 

a) "TV 3" yayınlarının Koç Grubuna 15 yıl süreyle verilmesinde hangi ölçü esas alınmıştır? 
b) Bu işlemin TRT'ye nasıl bir yarar ve ne miktarda bir parasal kaynak sağlayacağı ne

den açıklanmamıştır? 
c) TV 3 yayınları 15 yıl süreyle bütünüyle Koç Grubu tarafından mı hazırlanacaktır? Bu 

yayınlar nasıl denetlenecektir? 

4. TRT yönetimi kendi personeli ile sürekli çekişme içerisine girmiş, birçok personelle 
mahkemelik olmuş ve Genel Müdür hakkında alınan tüm davalar Genel Müdür aleyhine so
nuçlanmış, bu sürtüşmeden dolayı TRT Genel Müdürü kendi personeline güven duymayarak 
yabancı yapımlar için ödediği milyonlarca dolar dışında, 151 yayımcı personeline rağmen, yer
li yapımlar için özel firmalara büyük paralarla iş yaptırarak, TRT'nin kendi yapımları etkisiz 
hale getirilmiş, dışarıya yaptırılan projelerle bir takım insanlara maddî çıkar sağlanmış, TRT'nin 
milyarlarca lira haksız para ödemelerine sebep olmuş ve bu yanlışlıklarını devam ettirmiştir. 

Bu koşullarda TRT yönetiminin kurum dışında hazırlattığı programlarda hiç bir parasal" 
ölçü gözetilmemiştir : 

a) Bu programların hangilerine, hangi ölçüye göre ne kadar para ödenmektedir? Özel
likle belirli programlara ödenen paraların Türkiye'nin de ötesinde standartlarına göre bir öl
çüsü var mıdır? 

b) Bu programlar TRT içinde hazırlandıkları zaman kaça malolacaktır? TRT'nin 
"yetersiz" olduğundan yakınılan kaynakları bu yoldan belirli çevrelere mi aktarılmaktadır? 

5. Yerli yapımlar ısmarlama usulle yaptırılırken, bir takım firmalar özellikle seçilmiş, Türk 
filmi alımlarında belli bir kaç firmanın yayınlanmaz nitelikteki filmleri, Türk Filmleri Alımla
rı Yönetmeliği ndeki hükümlere uygun olmadan Genel Müdürlük oluruyla keyfi bir şekilde alım 
yapılarak dengesiz alımlarla birlikte aynı zamanda büyük yolsuzlukların da işlenmesine ortam 
hazırlanmıştır. 

Bu tür film alımları ve dışarıya yaptırılan yerli dizi ve çeşitli nitelikteki yapımlar için, Ke
rim Aydın Erdem dönemindeki TRT 64 325 667 000 TL. haksız ödeme yaparak bir takım in
sanlar korunmuş ve maddî çıkar sağlanmıştır. 

6. TRT emrinde 13.11.1986 gün ve 19280 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "TRT Kuru
mu istisna Sözleşmesi Yönetmeliği" kapsamında yaklaşık 800 eleman çalışmaktadır. 

Bu yönetmelik TRT'ye çeşitli programları için geçici görev (istisna akdi) sözleşmeleri ya
pabilme olanağı tanımaktadır. Ancak TRT yönetiminin bu yönetmeliği istismar ettiği ve 
"devamlılık" taşıyan görevlerde "çalışma yasalarının gereklerini çiğneyerek'' eleman istihda
mında, kullandığı gözlenmektedir :'.••• 

a) TRT'de üretilen yapımlarda, istisna akdi ile çalışanlara aslında kurumun kadrolu per
sonelinin üstlenmesi gereken işler yüklenmekte midir? Yüklenmekte ise TRT yönetimi uzun 
yıllardan beri bu insanları sigortasız ve güvencesiz biçimde "sorumlu fakat yetkisiz" konum
da çalıştırmakta niçin İsrar etmektedir? 
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b) TRT yönetimi istisna akdi uygulamasını dahi kendi içinde ayrıcalıklı ve acımasız bi
çimde mi kullanmaktadır? Özel olarak korunanlar dışında istisna akdi kapsamındaki ödeme
lerini TRT hangi ölçüye göre genellikle ayda 513 bin TL. düzeyinde tutmaktadır? Bu miktar, 
TRT Kurumu istisna Akdi Sözleşme Yönetmeliğince belirlenen ve 1340 sayılı Genelge ile yeni
den düzenlenen ücret tarifesinin neden altındadır? 

c) TRT yönetimi bu konuda kurum müfettişlerinin hazırladığı "uyarı raporu"nu neden 
dikkate almamıştır? Bu işlemin yasadışı olduğu Aralık 1991'de Çalışma Bakanlığı müfettişle
rince de yerinde incelenerek saptandığı, bu konuda TRT aleyhine açılan ve kazanılan Yargıtay 
onaylı iki emsal dava bulunduğu halde TRT yönetimi '-"cin hâlâ oralı değildir? 

d) Bir kamu kurumu olarak TRT bu uygulama .e özel kesimde giderek yaygınlaşan 
sigortasız ve güvencesiz işçi çalıştırma eğilimini bir bakıma resmileştirmiş olmamakta mıdır? 

7. TRT, Mehmet Ali Birand ile "32 nci Gün" programı ile ilgili ilk sözleşmeyi 1985 yı
lında yapmıştır. O günden bu yana TRT'nin bu programla ilgili tutumu pek çok bakımdan 
araştırılmaya değerdir : 

a) 1990 yılında program yapımcılığı karşılığı olarak ayda 15 milyon lira olarak saptanan 
Mehmet Ali Birand'ın ücreti 1991'de sözleşmesi yenilenirken neden ve hangi gerekçeyle yaban
cı paraya çevrilmiş ve TL. karşılığı 325 milyon liraya varacak biçimde 65 bin dolara yükseltil
miştir? 

b) Bu işlemde, önceki yıllarda masraf karşılığı iddiasıyle milyarlarca lirayı halen dava 
konusu olan fatura yolsuzlukları sayesinde TRT'den haksız olarak alan Mehmet Ali Birand'ın 
bu yol tıkanınca ek bir gelire kavuşturulması mı amaçlanmıştır? 

c) Fatura yolsuzluklarının açığa çıkması ve dava konusu olmasına karşın TRT Genel Mü
dürü "32 nci Gün" programı için yeniden Mehmet Ali Birand ile yürümekte niçin İsrarlı ol
muştur? 

d) Kaldı ki TRT'nin Mehmet Ali Birand ile olan sözleşmesi Karacan Yayınları adınadır. 
Bir şirkete Mercan Vergi Dairesi'nden 9 milyar lira dolayında bir icra gelmiştir. Tam bu sırada 
Mehmet Ali Birand'ın "32 nci Kanal A.Ş." adıyla yeni bir şirket kurup TRT ile olan sözleşme
sini bu yeni şirkete devretmesine nasıl göz yumulmuştur. Sözleşmede devir olanağı bulunmadı
ğı halde bu olaya göz yumulması, TRT,üst yönetiminin Mehmet Ali Birand ile maddî çıkar 
ilişkileri içinde olması anlamına mı gelmektedir. Bir kamu kurumunun açıkça vergi kaçakçılı
ğına kılıf uydurmasının anlamı ne olabilir? 

8. TRT Genel Müdürü Kerim Aydın Erdem, 9 Ocak 1992 günü, Kendisini ziyaret eden 
Devlet Bakanı Cavit Çağlar ve Maliye Bakanı Sümer Oral'a yakınırken siyasî partileri hedef 
alarak "TRT'nin yıpratıldığından" şikâyet etmiştir. Bakanların örnek istemeleri üzerine, ziya
retle ilgili yapılmış çekimin master bandından izlediğimiz kadarıyla Erdem, "SHP'den yetki
siz adamın biri geçenlerde basın toplantısı düzenleyip bizi eleştirdi" yanıtını vermiştir. 

Bakanların "kim" diye sorması üzerine, Genel Müdür bütün fütursuzluğuyla "Mahmut 
Alınak mı ne" türü konuşmuş ve Maliye Bakanı Sümer Oral'ın "Ne diyorsun sen..Sayın Alı-
nak yetkisiz falan değil. SHP'nin Grup Başkanvekili" biçimindeki yüksek sesli uyarıyla sus
mak zorunda kalmıştır. 

Yukarıda özetlenen gerekçelerimiz TRT'deki keyfî ve yönetim uygulamaları konusunda bir 
"Meclis Araştırması"nı gerekli kılmaktadır. 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Meclis araştırması önergeleri 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 15 arkadaşının, bürokratik yapı
lanmadaki mevcut problemleri tespit etmek ve Devletin bürokratik yapılanmasının 
yeniden düzenlenmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 

2. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Millet
vekili Güneş Müftüoğlu ve Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe'nin, gençlerin so
runları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) 

3. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 19 arkadaşının, emeklilerin içinde bu
lundukları durumu ve onları bu durumdan kurtarmak için alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

4. — Aksaray Milletvekili İsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır 
vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu hususdaki ça
lışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

5. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayım yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

6. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, İstanbul İlinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

7. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

8. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

9. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şcndiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

10. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

1. —Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'm, Dışişleri Bakanlığı eski Müs
teşarı hakkındaki iddialarla ilgili olarak soruşturma açılıp açılmayacağına iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/4) 

2. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, Devlet Bakanı Tansu Çil-
ler'in, mal beyanı ile ilgili olarak basında yer alan açıklamalarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5) 

3 — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, Devlet Bakanı ve Bursa Milletve
kili Cavit Çağlar'ın, hisselerini devrettiği şirketlerine ait banka ve S.S.K. borçla
rı bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/8) 

(*) 4. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, öğretmenlerin özlük, ekono
mik ve sosyal haklarında yeni düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, bir terör örgütü elin
de esir bulunduğu iddia edilen bir astsubay ile bir erin kurtarılması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/11) 

6. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'm, Adalet Vakfının 29.11.1991 
tarihli toplantısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/12) 

(<") 7. — Nevşehir Milletvekili Osman Seyfî'nin, Nevşehir Lisesinde görevli 
bir öğretmen ile ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/14) 

8. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Gökova Termik Sant
raline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/15) 

9. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'm, Bolu İli Gerede İlçesindeki yay
lalarda bulunan evlerin ve inşaatların yıkılması olayına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/16) 

10. — Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, Türk vatandaşlığından çıkarılanların 
sayısına ve bunların yaralarını sarmak için bir çözüm düşünülüp düşünülmediği
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/17) 

11. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, Devlet bakanlarından bazıları
nın mal beyanlarına esas teşkil eden son on yıldaki vergi beyannamelerine ve sa
hip oldukları şirketlerin 1.11.1991 tarihi itibariyle prim, vergi ve kredi borçları 
bulunup bulunmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/18) 

12. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, vergi borçları ile me
murların T. C. Emekli Sandığına olan borçlarının affına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/19) 

13. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santralına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 
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14. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin kalkınmada önce
likli iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/21) 

15. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun'a veya Giresun-
Ordu arasına havaalanı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/22) 

16. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teşkilat Kanu
nunun ne zaman çıkarılacağına ve yeşil kart uygulamasının ne zaman başlayaca
ğına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/23) 

17. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İlinin kalkınmada 
öncelikli yöreler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/24) 

18. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Hükümetin görevi devral
dığı tarihten 31.12.1991 tarihine kadar T.R.T. haber bültenlerinde iktidar ve mu
halefet partileri ile Hükümete ayrılan sürelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/25) 

19. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın, 
vergi kaçırdığına dair basında çıkan beyanına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/26) 

20. — Giresun Milletvekili Rasim Zamioğlu'nun, Tirebolu-Torul karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 

21. —- İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, belediyelerce yapılan zamlara 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/28) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(1/205) (S. Sayısı: 7) (Dağıtma tarihi : 27.12.1991) 

2. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanma
sı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı : 8) (Dağıtma tarihi: 
6.1.1992) 

3. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/315) (S. Sayısı: 11) (Dağıtma tari
hi : 14.1.1992) 

4. — T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/311) 
(S. Sayısı: 9) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

5. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyan
go Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 
Sayılı Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 
15.1.1992) 

6. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarım İnceleme Komisyonunca Seçilen De
netçi Üyenin ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının 
Değiştirilmesine İlişkin Kanuft'Teklifı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) 
(S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 17.1.1992) 

7. — İstanbul Milletvekili B. Doğancan Akyürek ve 12 Arkadaşının, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/63) (S. Sayısı: 13) (Dağıtma tarihi: 17.1.1992) 




