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j. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Tokat Milletvekili İbrahim Kumaş'ın, şans oyunları hakkında gün
dem dışı konuşması 

2. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze'de, daha önce maden iş
letme ruhsatı verilmiş olan, kamuya ait bazı arazilere ilişkin bir gazetede çıkan 
yazı nedeniyle gündem dışı konuşması 

_ 3. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'mn, İzmir İli Bornova İlçesiyle, bu ilçe
ye bağlı bazı beldelerde yaşayan vatandaşların çeşitli sorunlarına ilişkin gün
dem dışı konuşması 
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 111 

1. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, güneydoğuda ve 
özellikle Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/69) 111:112 

2. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, hüküme
tin Kafkaslarda yürüttüğü dış politika konusunda genel görüşme önergesi (8/20) 112:114 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 114,150 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 114 
1. — Afyon Milletvekili Hali İbrahim özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık Mes

lek Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Balcanmdan sözlü 
soru önergesi (6/68) 114 

2. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam yapıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 114 

3. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalar
da özel, bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/73) 114:115 

4. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştü
ğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 115 

5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hasta
nesinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 115 

6.—Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük lca-
pısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 115 

7.—Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 115 

8.—Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sa
nayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/83) . 115 

9. T- Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkın
mada öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) " • • • " • 115:116 

10. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, bakanlık yayınlarına 
ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 116 

11. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yer
leştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/88) 116 

12. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğ
radıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 116 

13. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklarda
ki müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 116 
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14. — istanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para 
bulmak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/93) 116 

15. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim 
Kurulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/99) 117 

16. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı 
personelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/100) . • 117 

17. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin ta
rım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 117 

18. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piya
sa fiyatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/102) 117 

19. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu iktisadî Teşebbüsle
rinde yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/103) 117 

20. — Aydın Milletvekili Cengizi Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi 
Acil Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/106) 117 

21. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ve tskân Ba
kanlığınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Ba
kanından sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/107) 118:119 

22. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müste
şar Yardımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/108) 120 

23. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya tlinin 2 nci 
derecede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/113) 120 

24. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için ceza
landırılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 120 

25. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia 
edilen hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 120 

26. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir Devlet Bakanının sahibi 
olduğu Nergis Şirketine Denizcilik bankası tarafından kredi verildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/118) 120 

27. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan hisse 
senetlerinin usule aykırı olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/119)» 120:121 

28. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Si
nop İline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/120) 121 
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29. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkilile
rine teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/121) ^ 121 

30. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul'da faaliyette bu
lunan fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/123) 121 

31. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurham il
çelerine polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/124) 121 

32. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğal-
gaz satın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/125) r 121:122 

33. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan 
"Bornovalı erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/126) 122 

34. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan 
"Cinayet mi, intihar mı, kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru Önergesi (6/127) 122 

35. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul - Küçükçekmece Be
lediye Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/128) 122 

36. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul tünde kaç kişinin 
tapu ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/129) 122 

37. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan ko- \ 
yun yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 122 

38. — tstabul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sa
halarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 122:123 

39.— İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece-Sefaköy'deki 
bazı mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/132) 123 

40 . — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Bi
nasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 123 

41. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E-5 Karayolunun Halkalı -
Sefaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 123 

42. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin-Sultandağı-
Bayat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önerge
si (6/135) 123 

43.—Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Beledi-. 
ye Meclisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/136) 123:124 
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44. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ-Kur'lulardan danışma 
ücreti alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) 124 

45. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, TRT'de yayımlanan 32. Gün 
programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 124 

46. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz'ün, günlük bir gazetede yera-
lan "Wasnington'da Demire! - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/139) 124 

47.—Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, T. R.T. Kurumunun idare 
mahkemelerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/140) 124 

48. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe Barajı'nın 
ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sorusu ve 
Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/141) 124:125 

49.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş -
Andırın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 125 

50. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Ka-
rakuz Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/143) 125 

51. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş iç
me suyunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve tskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/144) 125 

52. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taş
kın Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve tskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/145) 125 

53. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan 
Karayolu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/146) 125 

54. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul İli Küçükçekmece 
- Büyükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için 
bir hastanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/147) 125 

55. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon tlinin Küçük Sanayi Site
sine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 125 

56. — istanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçelere bö
lünmesi sonucunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstas
ların dikkate alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 126 

57. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van ilinde geçici usta öğ
reticilere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 126 
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58. —Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'mn, İstanbul DGM Baş
savcısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen 
olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 126 

59. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 126 

60. — Trabzon' Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay 
yollarının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 126:127 

61. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam ve
rilip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/154) 127 

62. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hay
rat, Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/155) 127 

63. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş 
Araştırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 127 

64. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş 
Köy Hizmetleri ti Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge 
Müdürlüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/157) 127 

65. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/158) 127:130 

66. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri ti Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Mü
dürlüğüne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/159) 130 

67. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla 
ilgili Kanun tasansından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/160) 130 

68. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişi
lerin hayalî ihracat yaptıktan iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/161) 130 

69. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/162) * 130 

70. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 130:131 

71. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alın
madan TÜGSAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddia
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 131 

72. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, fakir vatandaşların has
tane masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 131 
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73. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Böl
ge Müdürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/167) 131 

74. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır 
- Lice depreminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 131 

75. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır 
| ili Dicle ilçesinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve iskân 
i Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 131:132 

76. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu 
orman envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/170) 132 

77. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Ha
vaalanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/171) 132 

78. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahra
manmaraş demiryolunun Narlı istasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 132 

79. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen tak
dirnamelerin geri alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/173) 132 

80. — istanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 132 

81. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticileri
ne ve tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/175) 132 

82. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun ili Espiye ilçesi 
Ericek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/176) 132:133 

83. — izmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, izmir ili Bornova ilçesine Devlet 
Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/177) 133 

84. — izmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar 
işe alınmaları için güvence verilen izmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göre
ve çağrılmadıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/178) 133 

85. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon İli Şuhut ilçe Be
lediyesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin fişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/179) 133 
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86.—Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 133 

87. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik 
İlçesi Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/181) 133 

88. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı id
dia edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/182) •" 133:134 

89. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının orga
nizatörü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/183) 134 

90. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a 
giden Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/185) 134 

91. — Afyon Milletvekili tsmet Attila'nın, T. Öğretmenler Bankası'nın 
1988-1991 yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/187) 134 

92.—Afyon Milletvekili tsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme 
primi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 134 

93. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir ili veya yöresi
ne hafif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/189) 134:135 

94. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 135 

95. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir Devlet Bakanının gün
lük gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/191) 135 

96. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve 
Havaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 135 

97. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Baka
nının bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/193) 135 

98. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka ce
zaevlerine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtı
ğı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 135 

99.—Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, okullarda bulunan çevre 
koruma kolları üyelerinin bir bölümüne ve çevre koruma yarışmalarında başa
rılı olanlara verilen madenî madalyalar ile, üstün çabası olan fertlere verilen "çevre 
beratı"na ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in ceva
bı (6/195) ' 136:139 

100. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, il çevre koruma 
vakıflarına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 139 
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B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 150 
1. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, İçişleri Bakanlığının HEP 

ile ilgili tutumuna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı 
(7/295) 150.152 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 139 

1.— Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başba
kanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) 
(S. Sayısı : 59'a 1 inci Ek) 139:150 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00*te açıldı. 
Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Tansu Çiller'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlı

ğına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın, 
İngiltere'ye gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönüşüne kadar, Millî Sa

vunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Görberk Ergenekon'un, 
Rusya Federasyonuna ve Almanya'ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Ta

bir Köse'nin dönüşüne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı Mehmet Moğultay'ın, 

İran'a gidecek olan tçişleri Bakanı «İsmet Sezgin'in dönüşüne kadar, İçişleri Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Akın Gönen'in, 

Rusya Federasyonu'na gidecek olan Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un, 

Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Türkân Akyol'un dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Erman Şahin'in, 

Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün dönü
şüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan \ardımcılığtna, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in, 

Danimarka'ya gidecek olan Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın dönüşüne kadar, Sağlık 
Bakanlığına, Orman Bakanı Vefa Tanır'ın, 

Amerika Birleşik Devletlerine ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne gidecek olan Kültür Bakanı 
Durmuş Fikri Sağlar'ın dönüşüne kadar, Kültür Bakanlığına, Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın, 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. * 

Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların sorunlarını 
ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla; 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 14 arkadaşının, Kafkasya bölgesinde meydana 
gelen endişe verici gelişmeler ile, bunların millî dış siyasetimize, millî güvenliğimize ve Türk 
Cumhuriyetleriyle olan ilişkilerimize etkisi konusunda, 

Genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri (8/18) (8/19) okundu; önergelerin gündemde 
yerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

TBMM Başkanının, Ukrayna ve Beyaz Rusya Meclis Başkanlarının davetine, beraberinde 
bir heyetle icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Genel Kurulun 1.9.1992 tarihli 1 inci Birleşiminde okunmuş bulunan (11/8) ve (11/9) esas 
numaralı gensoru önergelerinin, gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer 
almasına; gündeme alınıp alınmayacakları hususundaki görüşmelerin, (11/8) esas numaralı gen
soru önergesi için, Genel Kurulun 22.9.1992 Salı günkü, (11/9) esas numaralı gensoru önergesi 
için de, 23.9.1992 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına, (11/9) esas numaralı gensoru öner
gesi üzerinde Hükümet ve gruplar adına yapılacak konuşemalann 45'er dakika olmasına ve 
görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul 
edildi. 

Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında İspanya'dan sürgün edilen Yahudilerin 
Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü nedeniyle yapılacak faaliyetlere iliş
kin sorusuna (6/62) Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, 
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tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durdurulduğu iddia edilen gübre 
satışlarına ilişkin sorusuna (6/70), Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri, 

Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan firmanın, herhangi bir ku
ruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin sorusuna (6/110), Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu, 

Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Eber Gölünün kirlenmesiyle ilgili iddialara 
ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin sorusuna (6/112), Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan 
Akyürek, 

Cevap verdiler; soru sahipleri de, cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 
Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nün, boş bulunan imam - hatip ve müezzin kad

rolarına ilişkin sorusuna (6/109), Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun cevap verdi. 
(6/68), (6/73), (6/80), (6/81)', (6/82), (6/83), (6/8'5), (6/87), (6/88), (6/90), (6/91), (6/99), 

(6/100), (6/102), (6/103), numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıkla
rından; 

(6/71), (6/76) numaralı sorular, soru sahiplerinin aynı birleşimde görüşülmüş sorusu bu
lunduğundan; 

(6/93), (6/101), (6/106), (6/107), (6/108) numaralı sorular, soru sahipleri ve ilgili bakanlar 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Ertelendiler. 
(6/111) numaralı soru da, soru sahibi iki cevap gününde de hazır bulunmadığından, düştü. 
Aksaray Milletvekili tsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır vebası hastalı

ğının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol 
Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu husustaki çalışmalarını incelemek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/10), yapılan öngörüşmelerden sonra, kabul edil
diği açıklandı. 

Kurulacak komisyonun : 
11 üyeden teşekkül etmesi, 
Çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden itibaren 3 ay olması, 
Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması, " 
Kabul edildi. * 
16 Eylül 1992 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.01'de son verildi. 

Yıldırım Avcı 
Başkanvekili 

Kadir Ramazan Coşkun 
istanbul 

Kâtip Üye 

Işılay Saygın 
İzmir 

Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
16.9.1992 Çarşamba 

Sözlü Soru önergesi 

1. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk fırın ve 
ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı idd'asına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/417) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.9.1992) 

Yazılı Soru önergesi 

1. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Ardahan'ın Göle İlçesinde 7 Eylül 1992 
tarihinde öldürülen bir grup militanla ilgili haberlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/337) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.9.1992) 

Genel Görüşme önergesi 

1. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, hükümetin Kafkaslarda 
yürüttüğü dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya: 

rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.9.1992) 

Meclis Araştırması önergesi 

1. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özellikle Şır-
nak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/69), 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.8.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

^ BAŞKAN : Bnşkanvckili Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Işılay Saygın (İzmir), Ali Günaydın (Konya) 

'_ "•— ° : — ' ; — • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3 üncü Birleşimini açıyorum. 
III.— YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Salonda bulunan sayın üyelerin, yüksek sesle, mevcudiyetlerini belirtmelerini rica ediyorum. 
(Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'na kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz istemleri vardır. 

• IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

I. — Tokat Milletvekili İbrahim Kumaş'ın, şans oyunları hakkında gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Birinci sırada, "şans oyunları" konusunda, Tokat Milletvekili Sayın İbra

him Kumaş'a, gündem dışı konuşmak üzere söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Kumaş. 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yeni yasama yılının, 

Meclis çalışmalarına ve ülke meselelerimizin çözümüne hayırlı katkılar yapmasını diler, Birlik 
ve Barış Partisi adına hepinize saygılar sunarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu Meclisin, başta demokratik ve hür olarak her şeyin 
tartışıldığı, konuşulduğu, çözüm bulunduğu bir Meclis olması gerekir. Bunun için, öncelikle 
bu İçtüzüğün değiştirilmesi gerekir. Seçim yasaları, kolay seçim kazanmak için yapılırken, Meclis 
İçtüzüğü de, kolay yönetmek için yapılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Kumaş, söz istem sebebiniz, şans oyunlarıdır. İçtüzüğün şansla ne ala
kası var?! Lütfen konuya gelin. Lütfen... 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Sayın Başkan, konuya girmeden önce, önemli gördü
ğüm bir noktaya da değinmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kumaş, Meclis İçtüzüğü için hazırlık çalışmaları hemen hemen sona 
ermiş ve grupların ittifakına yakın bir birlik temin edilmiştir. Bu hususu size bildirmiş olayım. 

Lütfen, şans oyunlarına... 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Sayın Başkan, bu İçtüzük, bu Mecliste tartışılmalıdır. 
BAŞKAN — Konu Meclise gelecek, tartışılacak. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Konu Meclise gelmeli ve Mecliste, tam demokratik, 

hürriyetçi ve bütün milletvekillerinin rahatça şurada konuşabileceği bir Meclis İçtüzüğü hazır
lanmalıdır. Maalesef, bu hususta Meclis çoğunluğu devre dışı bırakılmıştır. 

Sayın Başkanım, gündem, Danışma kurulunda görüşülüyor; bize verilen ve elimizde bu
lunan şu gündemde yazılı olanlar çoğu zaman onu tutmuyor. 
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Gündemi bilmeden, şu Mecliste hangi konuyu tartışacağım, hangi konu üzerinde duraca
ğım? Bir milletvekili, konuyu bilmeden buraya gelirse, neyi anlatacak? 

BAŞKAN — Efendim, gündem, muntazam olarak sayın milletvekillerine dağıtılıyor. 
ÎBRAHtM KUMAŞ (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu "Gazi Meclis'-

'te her milletvekili, bu kürsüde rahatça kouşabilmelidir. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dünün eli kanlı emperyalistleri, bugün de ülkemizde 

bölücülük yangınını körüklemekte, bu yangın her geçen gün alevlenmektedir. 
Başta, İktidarı, bu yangını söndürmeye çağırıyor, bu uğursuz fitne ateşinde şehit olanlara 

Allah'tan rahmet diliyorum. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bölücülük, hayat pahalılığı, işsizlik gibi problemleri

mizin hepsinde... -
BAŞKAN — Sayın Kumaş, sözünüzü bölmeye mecburum. 
Sayın Kumaş, İçtüzüğümüze göre, bir hatibe, iki defa, konuya gelmesini ikaz ettiğim hal

de eğer konuya gelmezse, konuşmasını kesmek için açık oya başvurabilirim. İkinci defa ikaz 
ediyorum, lütfen konuya geliniz. 

İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Sayın Başkan, konuya giriyorum; konuştuklarım, konuyla 
ilgili... 

BAŞKAN — Lütfen, şans oyunlarıyla ilgili konuşun. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Konuya girdiğimde, konuştuklarımın, konuyla ilgili ol

duğu anlaşılacaktır. 
... Bölücülük, hayat pahalılığı, işsizlik gibi problemlerimizin hepsini çözmek ve Türkiye'

yi, problemsiz, mutlu insanların ülkesi haline getirmek mümkündür. Bu da, ancak, elbirliğiy
le, gönül birliğiyle, ilimle, hikmetle, çalışmakla mümkündür. 

Fakirliğin, çaresizliğin, güçsüzlüğün yok edilmesi ve bolluğun, bereketin gelmesi, yüzlerin 
gülmesi için, üretimin artırılması gerekir. Bunun için, hep birlikte, aşkla, şevkle, inançla, bi
limle çaba gerek, gayret gerek; bundan başka bir yol yoktur. Bu yoldan başka bir yol olmama
sına rağmen, ülkemizde, hayata ve insana duyulan hürmet azaldığı gibi, üretmeye, çalışmaya 
ve çalışana duyulan sevgi ve saygı da azalmıştır. Ziraat, sanayi, manevî ve fikrî üretim, her 
türlü sevgi, saygı ve teşvikten mahrumdur. İnsanı insan yapan ülküler sönmektedir. Çalışma 
ve üretim, kıymetini yitirmekte, angarya sayılmaktadır. Köşeyi dönmek, açgözlülük, insafsız 
kâr arzuları, kalplere çöreklenmektedir. Üretici sahipsiz, çalışan sahipsiz, namuslu sahipsizdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; devletin ve İktidarın yanlış uygulamaları, ne yazık ki, 
bu olumsuzluklara sebep olmaktadır. Kumardan farkı olmayan şans oyunları alabildiğince yay
gınlaşıyor ve bütün vatandaşlarımız, artık, işi şansa bırakıyor. Şansla hiçbir şey olmaz. 

Millî Piyango, spor toto, spor loto, at yarışları gibi şans oyunlarını düzenleyen kuruluşlar, 
doğrudan ya da dolaylı olarak devlete ait bulunuyor. Devlet, insanları kumara alıştırıyor... 

Diğer taraftan, çeşitli televizyon kuruluşlarının başlattıkları çekilişler ve gazetelerin buna 
benzer çekilişleri, toplumu, çalışmadan, alın teri dökmeden kazanma, köşeyi dönme anlayışı
na götürüyor ve insanları tembelliğe sürüklüyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sizlere, şans oyunlarıyla ilgili bazı rakamlar vermek 
istiyorum : 1991-1992 sezonu spor-toto hâsılatı 157 milyar 706 milyon lira, spor-Ioto hâsılatı 
114 milyar 485 milyon lira, millî piyangonun yılbaşından itibaren 18.8.1992'ye kadarki hâsılatı 
908 milyar 100 milyon lira, kazı kazan hâsılatı 431 milyar lira, at yarışları hâsılatı 685 milyar 
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407 milyon lira, karşılığı nakit olmayan piyango çekilişleri hâsılatı 188 milyar 402 milyon lira, 
900'lü telefon mesaj servisleri hâsılatı -bu servisler 1991'in dokuzuncu ayında başlamıştır- 716 
milyar 132 milyon lira olmak üzere toplam hâsılat 3 trilyon 202 milyar liradır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 900'lü telefon mesaj servisleri hâsılatı 716 milyar 132 
milyon liradır. Bu paranın yüzde 60'ı yani 429 milyar 680 milyon lirası şirketlere kalıyor. Şir
ketlerin çalıştırdığı insan sayısı en fazla 80'dir ve bu şirketlerin büyük bir yatırımı da yoktur. 

Bu soyguna, bu istismara, Meclis olarak, İktidar olarak, "dur" demeliyiz. 
Devletin buralardan elde ettiği parada hayır yoktur, bereket yoktur. Gelin, helal kazancın, 

alın terinin, göz nurunun, çalışanın hakkkını verelim. Bu yol aydınlıktır, bu yol yükseliştir. 
Aydınlık, mutluluk, kardeşlik, birlik ve barış içinde bir Türkiye umuduyla, hepinize sevgi 

ve saygılar sunar, teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumaş. 

2. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze'de, daha önce maden işletme ruhsatı 
verilmiş olan kamuya ait bazı arazilere ilişkin bir gazetede çıkan yazı nedeniyle gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Kocaeli Milletvekili Sayın Alaettin Kurt'un, günlük bir gazetede yayımlanan 
Gebze'yi ilgilendiren konular hakkındaki yazı üzerine gündem dışı söz talebi vardır. 

Buyurun Sayın Kurt. (DYP sıralarından alkışlar) 
ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; yeni yasama yı

lımız dolayısıyla, Yüce Parlamentoya ve Yüce Başkanlık Divanına saygılarımı arz ediyorum. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; esasen, her birimizin seçim bölgelerinin sorunları 

vardır. Burada, bugün, kendi seçim bölgemle ilgili konuları bu kürsüye getirerek değerli vakit
lerinizi almak istemezdim; ancak, bir değerli gazetimizin cumartesi günkü sayısında, Gebze'
mizi ilgilendiren ve dolayısıyla iktidarımızı ve milletvekili olarak beni ilgilendiren bazı yorum
lara rastlamış bulunuyorum. Bundan istifade ederek, bu meseleyi aydınlatmak ve dolayısıyla 
Gebzemizin bu meselesini de Yüce Parlamento huzuruna getirmek istedim. 

öncelikle, müspet veya menfi, bu yazıyı yazarak bana bu fırsatı, bu imkânı veren değerli 
basın mensubu arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Yalnız gönlüm arzu ederdi ki, gerçekten 
bu konu yerinde incelenmiş olsun, Gebzelinin menfaatları araştırılmış olsun ve oradan seçil
miş bir milletvekilinin yaptıkları da araştırılarak kamuoyunun önüne konulmuş olsun. Gön
lüm bunu arzu ederdi... 

Değerli milletvekilleri, beş yıldır bu Parlamentoda, seçildiğim bölgenin, milletimin, mem
leketimin menfaatlarınm mücadelesini veriyorum ve bunu, dün, selamlaştığım bir milletvekili 
arkadaşım, daha ben bir şey söylemeden teslim ettiler; ona da buradan teşekkür ediyorum. 
Demek istediğim şudur : Bizim, kişilerin menfaatıyla bir alakamız olamaz; bizim mücadele
miz, milletin, memleketin ve seçim bölgemizdeki insanlarımızın mücadelesidir. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Konuyu anlat, konuyu... 
ALAETTİN KURT (Devamla) — Şimdi oraya geliyorum. 
Değerli arkadaşlarım, basın mensubu bir arkadaşımız, gazetede, "STFA'nın Gebze'de el

de etmeye çalıştığı 1 milyon metrekarelik arazi üstünde halen ruhsajiı maden sahaları var" di
ye yazıyor. Bizim resmimizi de koymuşlar ve "milletvekili Kurt kime çalışıyor" diyorlar. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Kime çalışıyor? 
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ALÂETTtN KURT (Devamla) — Şimdi, kime çalıştığımı, Yüce Parlamentoya arz etmek 
istiyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu konu, benim, üzerinde çok hassasiyetle durduğum 
bir konudur; hem öyle hassasiyetle durduğum bir konudur ki, şu anda önünüzde de bulunan, 
Yüce Parlamentomuz gündeminin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 
öngörüşmeler" kısmının 11 inci sırasında -eğer tetkik eder okursanız- yer alan, Kocaeli Mil
letvekili Âlâettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 442 sayîlı Köy Kanununa aykırı 
olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesini veren mil
letvekiliyim; yani, burada da bu konunun bütün evraklarını ihtiva eden dosyalar elimdedir. 

Bir dönemi karalamak istemiyorum; ama, 1991 seçimlerinden önce, Gebze'de, kamu ara
zilerinin tasarrufu konusunda çok çirkin muameleler cereyan etmiştir ve üç köy muhtarlığı, 
bin dönümün üzerindeki araziyi, 442 sayılı Köy Kanunu gereğince almış ve o araziyi parselle-, 
yip köydeki fakir vatandaşlara satmaları gerekirken, maalesef, bu arazilerin büyük bir bölü
münü, o köyde oturmayan vatandaşlara satarak kanunsuzluk yapmışlardır. Bu konu, tarafı
mızdan ilgili mercilere iletilmiş ve kanunlar muvacehesinde, ilgililer, sorumlulardan, gerekli hesabı 
sormuştur ve sormaktadır. 

Şimdi, böyle bir ortamda, kamu arazilerinin tasarrufu konusunda bu kadar hassas oldu
ğumuz bir ortamda, bir basın mensubu arkadaşımızın, bizim ismimize de yer vererek, bir fir
maya, bir şirkete kamu arazisini peşkeş çektiğimiz yönündeki yazısını anlamak ve anlatmak 
mümkün değildir değerli arkadaşlarım. 

Şimdi, olay şudur : Değerli milletvekilleri, elimdeki haritadan gösterdiğim bu yer, Gebze'
de TÜBİTAK ile Dilovası Belediyesi arasındaki bir arazidir. Şuradaki kısım, TÜBİTAK'ın Mar
mara Araştırma Enstitüsü sınırıdır. Burada, TÜBİTAK'ın trilyonluk laboratuvarları olan Mar
mara Araştırma Enstitüsü vardır. Hemen bunun yanında, yine, Millî Eğitim Bakanlığımıza bağlı 
"TÜSSİE" denilen, "Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü" gibi bir muazzam kuruluşu
muz vardır. Onun yanında, şimdi, yeşille boyanmış olarak gördüğünüz kısımlar, Yüce Parla
mentomuzun tatile girmeden önce kurulmasını kanunlaştırmış olduğu Gebze Yüksek Tekno
loji Enstitüsüne, kanunun çıkmasından sonra geçen birbuçuk aylık zaman içerisinde tahsis et
tirdiğimiz 3 007 dönümlük kamu arazilerini göstermektedir; yani, Gebze Yüksek Teknoloji Ens
titüsünün kurulması kanunlaştıktan sonra, tatile girdiğimiz birbuçuk aylık dönemde, biz, Gebze 
Yüksek Teknoloji Enstitüsüne, E-5 karayolu ile Marmara Denizi arasında bulunan, TÜBİTAK 
ile Dilovası sınırları arasındaki kamu arazisinin 3 007 dönümlük kısmının tahsisini yaptırmış 
bulunmaktayız. 

ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Siz değil, ANAP tahsis etti. 
ÂLÂETTİN KURT (Devamla) — Alakası yok. Daha birbuçuk ay evvel çıkardık, kanunu. 

Bunun ANAP'la ne ilgisi var?.. , 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Biz de rey verdik. 
BAŞKAN — Sayın Kurt, devam edin lütfen. 
ALÂETTtN KURT (Devamla) — Yine burada, "KOSGEB" dediğimiz, Küçük ve Orta 

ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresinin ilgili birimlerini kurmak üzere -ki, 1992 
yılı programındadır- tahsis edilmiş 50 dönümlük bir alan var. Yine şurada, aşağıda, gazetemi
ze konu olan ve İnanç Vakfının Millî Eğitim Bakanlığına yapmayı taahhüt ettiği Üstün Zekâlı
lar Okulunun yapımı için Millî Eğitim Bakanlığına tahsis edilen 416 dönümlük yer bulun
maktadır. 
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Değerli arkadaşlarım, görülmektedir ki, E-5 karayolu ile Marmara Denizi arasında yer 
alan ve Eskihisar Köyünden Dilovası'na kadar uzanan bu alan, bir eğitim şeridi haline gelmiş
tir; TÜBİTAK'ıyla, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsüyle, KOSGEB'iyle, Üstün Zekâlılar 
Okuluyla ve Yüksek Teknoloji Enstitüsüyle... 

Sorun nedir? Sorun şu değerli arkadaşlarım: Elimdeki şu haritada yine işaretlenmiştir; 
bir dönem önce, bazı kişiler, burada Enerji Bakanlığı Maden Dairesi Başkanlığından, taş ocak
çılığı yapmak üzere, maden işletmeciliği adı altında ruhsat almışlardır. Şu gördüğünüz yeşil 
renkli yerlerin büyük kısmı da, onların ruhsat sahasına girmektedir. Ancak, Maden Kanunu
nun 7 nci maddesi gereği, bu arazi Orman Bakanlığına ait olduğu için, Enerji Bakanlığından 
ruhsat almış olsalar dahi, taş ocağı işletmeciliği yapabilmeleri için, Orman Bakanlığından izin 
almaları lazımdır. Orman Bakanlığı da, bunlara, çalışabilecekleri kadar; yani, bir firmaya 305 
dönüm, bir firmaya 69 dönüm, bir firmaya da 43 dönüm yerde olmak üzere işletme izni ver
miştir. Halen bu sahada bu firmalar, maden işletmeciliği ruhsatı adı altında mucur işletmecili
ği yapmaktadır. Burada resimler vardır değerli arkadaşlarım ve bunlar Yüce Parlamentonun 
Plan ve Bütçe Komisyonuna da müteaddit defalar arz edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, sevgili basın mensubu arkadaşımız, bize, kime çalıştığımızı soru
yor. İşte, ben söylüyorum ve diyorum ki, burada, TÜBİTAK Marmara Araştırma Enstitüsü 
var, burada Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü var, burada KOSGEB var, burada Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü kampusu var ve burada İnanç Vakfının yapacağı Üstün Zekalılar Okulu 
için ayrılan saha var. Burada taş ocağı işletmeciliği olur mu sevgili arkadaşlarım, olur mu?.. 

Şurada bir köy var; bu köy halkı üç dört yıldır kan ağlıyor; civardaki taş ocaklarında di
namit atımı dolayısıyla evlerinde çocuk uyutamıyorlar, evlerinin duvarları çatlamış; dört yıldır 
feryat ediyorlar... Bu sesi duymayıp, buradaki bir iki insanın menfaatlarını mı öne çıkarmak 
lazımdır; yoksa, bir eğitim şeridi haline gelmiş olan burada, milletin, toplumun, memleketin 
menfaatlarını mı düşünmek lazım? Şu enstitü, kuruluşu kanunlaşan 23 üniversiteye, aynı za
manda, eğitim öğretim görevlisi yetiştirecek olan Yüksek Teknoloji Enstitüsüdür... Burada bu 
mu kurulmalı; yoksa, burada taş ocağı işletmeciliği mi yapılmalıdır?.. Hangisi doğru?.. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, sizi bir defa daha temin etmek istiyorum ki, toplumun menfaatları 
nerede ise, biz oradayız. Şahısların menfaatları, toplumun menfaatlarıyla çeliştiği zaman, biz, 
toplumun menfaatlarının yanındayız, Hiçbir zaman başka türlü olamayız. Eğer bu konuda ge
rek Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünün kuruluşuyla ilgili, gerek İnanç Vakfının yapmak is
tediği okulla ilgili, gerekse KOSGEB'le ilgili teferruatlı bilgi almak isteyen basın mensubu ar
kadaşlarım olursa, buradaki dosyalar -bütün evraklar bu dosyalarda mevcuttur- incelemeleri
ne amadedir; ne zaman istiyorlarsa, takdim edebiliriz; ama, istirham ediyorum, toplumun men
faatlarının yanında olmak zorundayız. Bir milletvekili, toplumun menfaatlarının mücadelesi
ni veriyorsa, onu takbih etmek yerine, herhalde takdir etmek gerekir diye düşünüyorum. 

Değerli vakitlerinizi almamak için, o dosyalara değinmeden, İnanç Vakfı olayını da izah 
edip sözlerimi bağlamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu vakıf, bir firmanın kurduğu vakıf ve vakıf senedinde de ne yap
mak istediği belli; diyor ki: "Bu, orta dereceli okul kurabilir" ve burada İnanç Vakfına tahsis 
edilmiş arazi de yok. Orman Bakanlığı, buradaki araziyi, okul yapmak üzere Millî Eğitim Ba
kanlığına tahsis ediyor; Millî Eğitim Bakanlığı da bir protokol yaparak, bu vakıfla anlaşıyor 
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ve "şu tasdik ettirdiğin imar planında görülen tesisleri yapıp işletmek kaydıyla size burada ya
pı izni veriyorum diyor. Bu arazi Orman Bakanlığının ve oradan Millî Eğitim Bakanlığına tah
sis edilmiş. 

Böyle bir olayı, bu şekilde çarpıtıldığı için huzurlarınıza getirmek zorunda kaldım. Yine 
de, Gebze'nin bir meselesini anlatma imkânı verdiği için bu arkadaşıma teşekkür ediyor, Yüce 
Heyetinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurt. 
3. —İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesiyle, bu ilçeye bağlı bazı 

beldelerde yaşayan vatandaşların çeşitli sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — izmir Milletvekili Sayın ilhan Kaya, izmir'in bir bölgesinin sorunları hak
kında gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İLHAN KAYA (izmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şu anda, seçim bölgem olan 
izmir üçüncü bölge içerisinde bulunan Bornova ilçemizin ve bilhassa ihmal edilmiş olan Çam-
dibi, Altmdaş, Pınarbaşı, Işıkkent ve Doğanlar beldelerimizin sorunlarını dile getirmek üzere 
söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi, en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Bornova İlçemiz, yaklaşık 350 bin nüfusuyla, ülkemizdeki birçok şehirden daha büyük
tür. Ayrıca, Ege Üniversitesiyle, izmir'de bulunan sanayi kuruluşlarının büyük bir bölümü, 
ilçemiz sınırları içindedir. Bunların bazılarını sayacak olursam : Metaş, BMC, Batı Anadolu 
Çimento Fabrikası, Çimentaş, Ege Endüstri, Famarit, DYO, Tuborg, Efes Pilsen, çeşitli yağ 
ve sabun fabrikaları, izmir manifaturacılar ve ayakkabıcılar siteleri, şehirlerarası nakliyat am
barları, özel sektöre ait yaprak tütün bakım ve işletme fabrikaları, üzüm ve incir işletmeleri, 
büyük dokuma ve konfeksiyon atölyeleri, ilçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel Önemini bir 
kat daha artırmaktadır. 

Ekonomik, kültürel ve sosyal yönden önemli konumda bulunan ilçemizin sorunlarının da 
aynı derecede büyük olduğunu belirtmek istiyorum. Bu sorunların başlıcalarını maddeler ha
linde sunacağım. 

Halkımız, büyük umutlar vaat edip, hükümeti kuran iktidardan, gereken gayret ve deste
ği beklemektedir. Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin görevleri içinde, hizmetleri, partizan
lık yapmadan, memleketimizin her köşesine, adil ve eşit şekilde götürmek de vardır. Bu hatır
latmayı yaptıktan sonra, ilçemizin sorunlarına geçmek istiyorum. 

ilçemiz, üniversite ve sanayi kenti olmasına rağmen, kültür merkezi bulunmamaktadır. 
Halkımız, tiyatro, sinema, bale, dans, konferans ve sergi gibi sosyal ve kültürel ihtiyaçlar yö
nünden büyük sıkıntılar çekmektedir. 

ilçemizde bulunan hükümet konağı, günümüz şartlarına göre, ilçe nüfusumuzun hızla art
masından day etkilenerek, yetersiz kalmıştır. 

Mahkemelerimizin bir kısmı, Bornova Parkında, eski ve kullanılmaz durumda bulunan 
binada hizmet vermektedir. 

Tapu ve kadastro müdürlüklerimiz, kiralık ve mesken olarak inşa edilmiş bulunan bina
larda, faaliyetlerini güçlükle sürdürmektedirler. Dolayısıyla, bu binalar, devlet dairesi olmaya 
müsait değildir. 
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Mahkemeler ve tapu daireleri için, müstakil ve modern bir bina alınmasını ya da arsa yö
nünden ve teknik yönden ek inşaat yapmaya müsait olan şu andaki hükümet konağımızın ge
nişletilmesini istiyoruz. 

Çamdibi'nde bulunan ve çevreye yaydığı pis koku ve bulaşıcı hastalık tehlikesi yüzünden, 
bu beldemizde oturanların büyük şikâyetlerine sebep olan Manda Çayının bir an önce temizle
nerek kapatılması gerekmektedir. 

80 bine yaklaşan nüfusun yaşadığı Çamdibi'nde, halkımızı göç etmeye kadar zorlayan bu 
sorunun halledilmesiyle, halkımız büyük bir dertten kurtarılacaktır. 

Çevre sorunlarına büyük önem verdiğini iddia eden Hükümetimizden ve Çevre Bakanı
mızdan, ilçemiz sınırlarında bulunan Işıkkent beldemizdeki taş ocakları ve çimento fabrikası
nın çevreye verdiği büyük zararları önleyici tedbirlerin alınması da halkımızın dileğidir. 

Işıkkent'te bulunan taş ocakları işletmeleri, dinamitle kaya parçalamakta ve parçalanan 
bu kayalardan bir kısmı, halkımızın evlerine, okullarımızın bahçelerine düşerek büyük tehlike
ler yaratmaktadır. Ayrıca, bu işletmelerin ve çimento fabrikasının çevreye yaydığı tozlar, çevre 
kirlenmesine ve halkımızın hastalıklara yakalanmasına sebep olmaktadır. 

itiş ocakları işletmelerinin, Valilikçe, defalarca, kapatılma ve şehir dışına çıkarılma karar
larına rağmen, ne hikmetse, bu işletmeler, bu kararlara uymamaktadır. Işıkkentlilere uykusuz 
geceler geçirten bu işletmelerle ilgili gereken işlemin yapılması ve bu ıstırabın sona erdirilmesi 
için Hükümetin acilen tedbir alması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; daha önce de isimlerini saydığım, Çamdibi, Altındağ, 
Pınarbaşı ve Işıkkent beldelerimizin, 1980 yılından önce olduğu gibi, müstakil belediyeler ola
cağı söylenmektedir. Halkımız, beldelerinin müstakil belediye olmalarını istemektedirler. Müs
takil belediye olma konusu gündeme geldiğinden beri, Bornova Belediyesi, bu beldelerimize 
hizmeti aksatmaya ve burada oturan vatandaşlarımıza üvey evlat muamelesi yapmaya başla
mıştır. Halkımız, yetkili makamlardan, bu konunun acilen açıklığa kavuşturulmasını bekle
mektedir. 

Çamdibi ve Altındağ beldelerimizin, ayrı ayrı büyük bir nüfusa sahip olmalarına rağmen, 
emekli ve yaşlılarımızın, dinlenip, hoşça vakit geçirebilecekleri; vatandaşalarımızın, aileleriyle 
birlikte huzur içinde dinlenip eğlenebilecekleri bir parkı yoktur. Yine, gençlerimizi kahvehane 
köşelerinden kurtaracak açık ve kapalı spor tesisini bırakın, bu iki beldemizde, doğru dürüst 
toprak futbol sahası dahi yoktur. Beldelerimize acilen birer spor tesisi ve park yapılmasını, 
bilhassa gençlerimiz arzu etmektedirler. 

Çamdibi, Altındağ, Pınarbaşı, Işıkkent ve Doğanlar beldelerimizin çoğunluğu iki olan bina, 
kat sayısının dört ve sekiz kata çıkarılacağı ve hatta, ilçe belediye meclisinde bu kararın alınıp, 
büyükşehir belediyesine tasdik için gönderildiği bilinmektedir. Ancak, tzmir Büyükşehir Bele
diye Başkanımızın, imarla ilgili konulara şartlı ve pazarlıkla bakması, -Bornova Belediyesiyle 
arasındaki anlaşmazlıktan da olsa sanırım- bu kat artışlarıyla ilgili karar iki yıldan bugüne 
kadar imzalanıp, bir türlü uygulamaya geçilemedi. Halkımızın büyük beklentisi olan bu kara
rın bir an önce uygulamaya konulmasını bekliyoruz. 

Halkının yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkenin nüfusu 350 bini aşan bir ilçesinde, yani 
Bornova İlçemizde imam hatip lisesinin bulunmaması, bizim için üzüntü kaynağıdır. 

Hayırsever bir dernek idaresi tarafından, imam hatip lisesi yaptırılmak üzere arsası bağış
lanan ve bu amaçla hayırsever vatandaşlarımızdan büyük yardım toplanarak bitirilen, ancak, 
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daha sonra Diyanet Vakfı tarafından kendi mülkiyetine geçirilen bin öğrenci okutacak ve beş 
yüz öğrenciye yurt imkânı sağlayacak kapasitede olan bu binanın, imam hatip lisesi olarak 
Millî Eğitim Bakanlığına devredilip, bir an önce öğretime açılmasını istiyoruz. 

Hızlı nüfus artışı ve göç sebebiyle, ilçemizde yeni yerleşim alanlarına ihtiyaç vardır. Kira
ların ve gayrimenkul fiyatlarının astronomik rakamlara ulaştığı ilçemizde, Hazine arazilerinin 
imara, açılmak suretiyle toplu konut kooperatiflerine tahsis edilmesi halinde, ihtiyaç sahipleri
nin konut ihtiyacı karşılanmış olacaktır. • 

İlçemizde bulunan okulların büyük bir çoğunluğunda, sınıfların çok kalabalık bir şekilde 
düzenlendiğini, bazı sınıflarda 70-80 öğrencinin eğitim ve öğretim göreceğini tespit ettim. Bu 
şekildeki kalabalık sınıflarda okuyan öğrencilerin ve onları okutan öğretmenlerin, ne kadar 
gayretli olursa olsun, başarılı olmasına imkân yoktur. İlçemizde okul yatırımlarının artırılma
sına ve okullara ek derslik yapılmasına acilen ihtiyaç vardır. 

İzmir'de, emekli memur ve işçilerimiz, halkın büyük çoğunluğunu teşkil etmektedirler. 
Emekli işçilerimiz, maaşlarını ikametgâhlarına çok uzak olan banka şubelerinden, geceden sı
raya girerek ve uzun kuyruklar oluşturarak, büyük sıkıntılarla almaktadırlar. Bu uygulamaya 
acilen bir çözüm getirmenizi ve emeklilerimizin, hiç olmazsa, günümüz geçim şartlarına uy
gun olmayan maaşlarını, huzur içinde, sıkıntısız almaları için gereken çabayı göstermenizi is
tiyorum. 

Ayrıca, vergi iadesi sistemi uygulanmaya başlandığından beri emeklilerimiz, vergi iadele
rini gününde aldıkları halde, son zamanlarda bu vergi iadelerini alamadıkları da malumunuz
dur. Hükümetinizin, kamuoyuna, bu konu hakkında bilgi vermesini istiyorum. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, ilçemizde bulunmasına rağmen, işletmesi, dö-
ner^sermaye tarafından yürütüldüğünden, maddî açıdan yetersiz olan bölge halkımızın sağlık 
ihtiyaçlarına cevap vermemektedir. Bu nedenle, nüfusu 350 bine varan ilçemize bir devlet has
tanesinin yapılması gereklidir. 

İlçemize bağlı bulunan Doğanlar beldemizin nüfusu 10 bin civarındadır. Bu kadar fazla 
nüfusu bünyesinde bulunduran beldemize bir polis karakolu yapılmasının, belde halkına daha 
huzurlu bir yaşam getireceği kanaatindeyim. Ayrıca, Doğanlar beldemizde ortaokul bulunma
ması, öğrencilerimize ve velilerimize maddî ve manevî yönden büyük sıkıntılar getirmektedir. 
Öğrencilerimize, kendi beldelerine öğretim yapma imkânı sağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan Partisinin 4 milletvekilliğinin tamamını ka
zandığı bu seçim bölgemizde yukarıda saydığım ve halkımızın gerçek ihtiyacı olan bu hizmet
lerin, Hükümetimiz tarafından, bir an önce, hissiyata kapılmadan yürürlüğe konulmaması ha
linde, iktidar yönünde oy kullanmayan ilçemiz halkının cezalı durumda bırakıldığı inancının 
yerleşeceğini bilmenizi istiyorum. 

Bölge halkırtın bana vermiş olduğu vekâleti, Yüce Mecliste siz değerli milletvekillerinin 
huzurunda kullanmaktan ve onların düşüncelerini dile getirmekten büyük mutluluk duy
maktayım. 

Sözlerime son verirken, Yüce Meçlisi, şahsım ve bölge halkım adına en derin saygılarımla 
selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaya. 
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özellikle Şır-
nak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/69) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında, bir Meclis araştırması ve bir genel görüş
me önergesi vardır; okutuyorum : 

v Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devletin Kürt halkına yönelik olarak uyguladığı sindirme, asimile etme, yok etme anlayış
larına dayanan resmî politikaları artık iflas etmiştir. Bu politikaların ne kadar tehlikeli olduğu; 
bırakınız sorunu çözmeyi, ülkeyi bir iç savaş eşiğine getirdiği herkesçe görülmektedir. 

Doğuda ve güneydoğu da olağanüstü hal uygulaması, özel tim ve koruyucular ordusu ile 
devlet, o bölgede âdeta farklı bir sömürgeci, işgalci devlet imajı yaratmaktadır. Ormanlar ya
kılmakta, köyler boşaltılmakta, ilçeler, iller yerle bir edilmektedir, özelikle basının değerli emek
çilerine ve bölgede mevcut uygulamalardan rahatsız olan Kürt insanlarımıza yönelik faili meç
hul cinayetler gün geçtikçe artmaktadır. 

"Kürt reailitesini kabul ediyorum" diyerek iktidara gelen DYP-SHP Koalisyonu; demok
ratikleşme, şeffaflaşma, sivil toplum iddiasına rağmen, sorunun çözümüne yönelik ciddî hiç
bir adım atmamıştır. Demoloatik, siyasal hiçbir çözüme yanaşmamış, bölgede, ekonomik, sosyal 
hiçbir tedbir almamıştır. 

Hükümet artık suçüstü yakalanmıştır. Askerî çözüm ve şiddet plitikalarınm sorunu çöz
meyeceği, en yetkili ağızlardan bile söylenmektedir. 

Olağanüstü Hal Valiliği, koruyuculuk sistemi vb. politikaların mimarı, 8 yıllık ANAP İk
tidarının Başbakanı, Cumhurbaşkanı Sayın Turgut Özal bile sorunun salt askerî tedbirlerle çö
zülemeyeceğini anlamışlardır artık. 

Durum böyleyken, DYP-SHP Koalisyon Hükümeti ateşe benzinle gitmekte, ülkeyi bir iç 
savaş eşiğine adım adım yaklaştırmaktadır. 

Son olarak Şırnak ti merkezinde 19.8.1992 günü saat 20.30 sularında gelişen ve iki gün 
süren çatışmalar sonucu şehir yerle bir edilmiş, 4 güvenlik görevlimiz, 20 sivil vatandaş ve yüz- . 
lerce büyük ve küçükbaş hayvan öldürülmüş, şehir âdeta yerle bir edilmiştir. Çatışmada kulla
nılan ağır silahlar (tank, havan topu vs.) sonucu halka ait işyeri ve evlerin hemen hemen tümü
ne yakını büyük hasar görmüştür. 

Aşağıdaki soruların açıklığa kavuşması için Anayasanın 98 inci maddesi, TBMM içtüzü
ğünün 102 nci, 103 üncü maddesi gereği Meclis araştırmasını arz ederiz. 

1. Küçük nüfusuna karşın çok sayıda polis ve asker barındıran Şırnak şehir merkezine, 
ağır silahlarla donanmış yüzlerce PKK gerillaları kimseye görünmeden nasıl sızabildi? Başba
kan Demirel; "Gece de, gündüz de devlet bölgenin her yerinde duruma hâkimdir" diyordu. 
Nasıl olur da yüzlerce gerillanın toplanması ve şehire girmesi gözden kaçıyor? 

2. Bir meydan savaşından söz edilmekte ve 4 devlet görevlisinin, 14 sivil vatandaşın öl
düğü söylenmektedir. Bu ne biçim savaş? ölen 14 sivil vatandaşın kaçı gerilladır? 
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3. Ağır silahlarla donanmış oldukları söylenen gerillalar nasıl olur da üç çemberli ku
şatmayı yarıp kurtulabiliyorlar? Nasıl oluyor da geride bir tek havan ve roket bırakmadan geri 
götttrebiliyorlar? Yakalandığı söylenen silahlar sadece 31 kalaşnikov ve 49 tabancadan oluşu
yor, ne bir havan ne bir roket var. İşyerleri ve evler ağır silahlarla yıkıldığına göre; bunları gü
venlik güçleri yıkmış olamaz mı? 

4. Üçüncü gün şehre girmesine izin verilen basının halkla konuşması ve fotoğraf çekme
si neden engellendi? 

5. Bütün bu olayların, ABD, İngiltere ve Fransa'nın içinde bulunduğu Irak'a yeniden 
müdahale senaryosuyla bir ilgisi olabilir mi? Bölgeye sevk edilen askerî birlikler bu iddiayı güç
lendirmiyor mu? 

Sırrı Sakık 
Muş 

Mahmut Uyanık 
Diyarbakır » 
Naif Güneş 

Siirt 
Şerif Bedirhanoğlu 

Van 
Mahmut Alınak 

Şimale 

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

görüşme, sırasında yapılacaktır. 
2. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, hükümetin Kafkaslarda 

yürüttüğü dış politika konusunda genel görüşme önergesi (8/20) 
BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kafkaslarda çok ciddî olaylar cereyan etmekte ve bu olaylar Türkiye'yi de yakından ilgi

lendirmektedir. 
Millî menfaatlarımız, toprak bütünlüğümüz ve yeni kurulan Müslüman Türk devletleriy

le münasebetlerimiz açısından, gerekçesi ekte sunulan bir genel görüşme açılmasını Anayasa
nın 98 ve İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri gereğince arz ve teklif ederiz. 

Gerekçe 
Bilindiği gibi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılmasından sonra, bağımsızlı

ğına kavuşan cumhuriyetlerin bir kısmını Türkiye tanımış, diğer bir kısım cumhuriyet ise ba
ğımsızlığını ilan ettiği halde Hükümet tarafından tanınmamıştır. 

Bu cumhuriyetlerden biri de Abhazya'dır. Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra ba
ğımsızlığını ilan eden Abhazya Cumhuriyeti de, aynen Bosna-Hersek'te olduğu gibi katliam 
yapılarak ortadan kaldırılmak istenmektedir. 

Egemenlik hakları, toprak bütünlüğü hiçe sayılarak Şevardnadze'nin emriyle harekete ge
çirilen ordu birlikleri Abhazları, yani Türkiye'de yaşayan ve bizim Abaza dediğimiz Müslü
manları katletmekte, DYP-SHP İktidarı ise buna seyirci kalmaktadır. 
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iktidarın bu konudaki tutumunu, herzaman haksızlığa karşı olan ve hakkı koruma göre
vini en mukaddes görev sayan aziz milletimiz tasvip etmemektedir. 

Maalesef İktidar, Şevardnadze iktidarı ile iyi ilişkiler içerisinde olmayı tercih etmiş Aba-
zaların dertlerini dinlemeyi dahi reddetmiştir. 

Nitekim, Abhazya Cumhurbaşkanı, kendilerine muhtemel .saldırıyı önleyebilmek üzere te
maslarda bulunmak ve Türkiye'den bu konuda yardım talep etmek için Türkiye'ye gelmiş, an
cak İktidar ortaklarınca fazla itibar edilmediği gibi, Sayın Başbakan Demirel'de görüşme tale
bini kabul etmemiş Abhazya Cumhurbaşkanı ile görüşmemiştir. 

Gerekçe de, Sayın Demirel'in Gürcistan'a yapacağı ziyaretin hemen önünde böyle bir res
mî temasın Şevardnadze iktidarını memnun etmeyeceği düşüncesidir. Ayrıca İktidar, Gürcis
tan'a 50 bin ton buğday yardımı yapmayı kararlaştırmış, bu yardımın bir kısmı gönderildikten 
sonra Müslüman Abazalara Rus ordu birliklerininde gizli desteğiyle saldırılmıştır. İktidar, mil
letimizden gelen reaksiyonu görünce, yardımın durdurulduğunu resmen ifade etmiş, fakat tam 
tersine 50 bin ton buğdayın tamamının gönderilmesini sağlamıştır. 

Bu durum karşısında, TBMM'nin, konuya sahip olarak dünyanın her yerinde yapılmakta 
olan Müslüman katliamına bir yenisinin daha eklenmesine karşı tavır alması ve temel insan 
haklarından olan yaşama hakkının, Abazaların da hakkı olduğunu kamuoyuna duyurarak İk
tidarı bu konuda ciddî adımlar atmaya çağırması gereğine inanıyoruz. 

Şu anda Kafkasya'da topyekin bir Müslüman katliamına gidişin ilk belirtileri yaşanmak
tadır. Karabağ'da Azerilere Ermeni çetelerinin yaptığı budur. Nahçivan'a yapılan saldırı aynı 
gayenin gereğidir. Ermeniler, Türk-Ermenistan sınırını tanımadıklarını resmen ifade etmiş ol
dukları ve büyük Ermenistan diye, Erivan'dan başlayıp, Kars'tan Van'a ve güneydoğumuzdaki 
illerimize kadar uzanan vatanımızın bir bölümünü alacaklarını ifade etmelerine rağmen, İkti
dar bu konuda sessiz, suskun ve hatta acz içerisinde bir görünüm sergilemektedir. 

Ermenistan'a silah yardımı, İncirlik Üssü'nden, Çekiç Güç görüntüsüyle kalkan uçaklar
la yapılmaya devam etmektedir. 

Topraklarımız üzerinde talepte bulunan bir devletin bu talepleri devam ederken, şartsız 
olarak, Demirel-lnönü Hükümeti tarafından tanınması, belki Batılıları memnun eder, ama millî 
menfaatlarımıza yüzde yüz aykırıdır. 

Bu saydıklarımız, dahi, bu İktidarın Kafkaslarda yürüttüğü dış politikanın ciddî hatalar 
içerisinde olduğunu göstermekte, TBMM'since bu politikanın gözden geçirilerek doğru hedef
ler tespitini zorunlu kılmaktadır. 

Oğuzhan Asiltürk Şevket Kazan 
Malatya Kocaeli 

Abdüllatif Şener Ali Oğuz 
Sivas İstanbul 

Şinasi Yavuz Faruk Ekinci 
Erzurum Ankara 

Lütfü Esengün Ahmet Remzi Hatip 
Erzurum Konya 

Ahmet Arıkan Zeki Efgezen 
Sivas Bitlis 
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Melih Gökçek 
Ankara 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Bahaddin Elçi 
Bayburt 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

Ahmet Feyzi tnceöz 
Tokat 

Yasin Hatipoğlu 
Çorum 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Salih Kapusuz 
Kayseri 

Zeki Ünal 
Karaman 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık Meslek Lisesine 
öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) 

BAŞKAN — 1 inci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon^Şuhut 
Sağlık Meslek Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sorusu 
mevcuttur. 

Sayın özsoy?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

2. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam yapıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, İçel Milletvekili Sayın Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza de
vamlı zam yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Yücelen?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

3. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel bir ban
kadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/73) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, İstanbul milletvekili Sayın Adnan Kahveci'rrin, kamuda yapı
lan atamalarda özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sorusu mevcuttur. 
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Sayın Kahveci?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
4. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü iddiasına iliş

kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 
BAŞKAN — 4 üncü sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların kara

borsaya düştüğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sorusu mevcuttur. 
Sayın Yakın?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hastanesinde görevli 

bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 
BAŞKAN — 5 inci sırada, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet 

Hastanesinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sorusu bulunmaktadır. 
Sayın Hatinoğlu?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
6. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük kapısına ilişkin 

Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/8 J) 
BAŞKAN — 6 ncı sırada, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp 

gümrük kapısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Hatinoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
7. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaştırma Ba

kanından sözlü soru önergesi (6/82) 
BAŞKAN — 7 nci sırada, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Li

manına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu mevcuttur. 
Sayın Hatinoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
8. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sanayi sitesi ku

rulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 
BAŞKAN — 8 inci sırada, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde 

küçük sanayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu mev
cuttur. 

Sayın Hatinoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
9. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkınmada öncelikli bi

rinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) . 
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BAŞKAN — 9 uncu sırada, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin 
İlinin kalkınmada öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişle
ri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hatinoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
10. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve yasak kitap

lara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 
BAŞKAN — 10 uncu sırada, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakan

lık yayınlarına ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Hatinoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
11. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleştirileceği 

iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 
BAŞKAN — 11 inci sırada, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcüle

rin Artvin'e yerleştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Hatinoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
12. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğradıkları zarara 

ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 
BAŞKAN — 12 nci sırada, Denizli Milletvekili Sayın Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üre

ticilerinin uğradıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Korkmazcan?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
13. — İstanbul Milletvekili Salih Er gün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklardaki müşavir kad

rolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 
BAŞKAN — 13 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ye Bakan

lıklardaki müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Ergün?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 
14. —İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bulmak için dış 

ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/93) 
BAŞKAN — 14 üncü sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanla

rın borç para bulmak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Tuzcu?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 
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15. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu 'nun, Adıyaman Seçim Kurulu Başkanı
nın Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/99) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Kastamonu Milletvekili Sayın Murat Başesgioğlu'nun, Adı
yaman Seçim Kurulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Başesgioğlu?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
16. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı personelinin özel 

hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 
BAŞKAN — 16 ncı sırada, Kastamonu Milletvekili Sayın Murat Başesgioğlu'nun Adalet 

Bakanlığı personelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Başesgioğlu?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
17. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım ve Köy işleri 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 
BAŞKAN — 17 nci sırada, Ordu Milletvekili Sayın Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına 

ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Yürür?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?., Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
18. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fiyatının al

tında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 
BAŞKAN — 18 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürün

lerinin piyasa fiyatlarının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Kahveci?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
19. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde yapılan 

personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 
BAŞKAN — 19 uncu sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin, kamu iktisa

di teşebbüslerinde yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Kahveci?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
20. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil Giriş Kapı

sının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/106) 
BAŞKAN — 20 nci sırada, Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet 

Hastanesi acil giriş kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Altınkaya?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
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Soru ertelenmiştir. ı 
21. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ve tskân Bakanlığınca yaptı

rılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu ve Devlet Ba
kanı Akın Gönen'in cevabı (6/107) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık 
ve tskân Bakanlığınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Altınkaya?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını delaletinize arz ederim. 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

Soru : 18.1.1992 tarihli Hürriyet Ege ilavesinde "Sosyal Konutta Zam Şoku" başlığı altın
da verilen haberde; Aydın Ilıcabaşında Bayındırlık ve tskân Bakanlığınca 15 yıl önce başlandı
ğı halde 2 yıl önce tamamlandığı ve 30 milyon, Türk Lirası bedelle soydaşlarımıza satış işlem
lerine başlandığı halde, konut fiyatlarının 72 milyon 286 bin Türk Lirasına çıkarıldığı ifade 
edilmektedir, Konut fiyatlarına yüzde 100'ü aşan miktarda zam yapılmasının dayanağı nedir? 
ANAP döneminde korunan, kollanan soydaşlarımıza konut edinmeleri konusunda eski fiyat 
takdiri olan 30 milyon Türk Lirasını yeniden uygulamayı düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Aydın 
tli Ilıcabaşı mevkiinde, dar gelirli evsiz vatandaşlarımız için, mülkiyeti, belediyesine ait olan, 
gecekondu önleme bölgesinde 100 adet sosyal konutun yapımı planlanarak, 1977 yılında inşa
atına başlanılmıştır. Ancak, işin, müteahhit sorununa bağlı olarak gecikmesi ve arsanın da müsait 
oluşu nedeniyle, 20 konuta daha ihtiyaç duyulmuş ve bunların da ilavesi yapılarak, toplam ko
nut sayısı 120'ye çıkarılmıştır. . 

tnşaatın 10.7.1991 tarihinde tamamlanmasını müteakip, geçici kabulünün yapılması aşa
masında, Aydın Valiliği, Bakanlığın görüşünü almaksızın, buradaki konutlardan 40 adedine, 
Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımızı yerleştirmiştir. Dolayısıyla, konutların soydaşlarımıza yasal 
olarak tahsis edilebilmesi için, konunun araştırılması ve satın almak isteyenlerin de tespiti yö
nünde, Valilikten bilgi istenilmiştir. Ancak, alınan cevapta, 40 konuta ilave olarak 10 konutun 
daha soydaşlarımıza verildiği öğrenilmiştir. Daha sonra, bu 50 konutun dışında 10 konutun 
daha kiralık olarak istenmesi üzerine, önerge sahibi ve zamanın Bakanı Sayın Cengiz Altınka
ya'nın imzasıyla, söz konusu konutların, 775 sayılı Yasanın aradığı şartları taşıyan vatandaşla
ra, belirlenecek emsal bedel üzerinden satılabileceği bildirilmiş ve satış işlemi için Aydın Valili
ğinden emsal bedel tespiti istenilmiştir. Bunun sonunda, alınan komisyon kararına göre, arsa 
metrekare fiyatı 40 bin Türk Lirası, konut bedelleri ise 1990 yılı fiyatlarıyla 36 947 450 Türk 
Lirası olarak belirlenmiştir. 
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Ayrıca, 13.1.1991 tarihinde oluşturulan komisyon marifetiyle^ daha önce belirlenen arsa 
bedellerinin aynen kabul edilmesi," konutların yeni ve yıpranmamış olmaları kaydıyla, emsal 
bedellerinin 1991 yılı fiyatlarıyla geçerli olacağı; konut bedellerinin ise, yüzde 75'inin on yıl, 
eşit taksitlerle, yasaya göre uygulanması gereken yüzde 5 nispetteki faiz oranlarının düşüklüğü 
dikkate alınarak, fon kaynaklarının enflasyon etkisiyle fazla kayba uğramaması için, zemin 
ve 4 üncü katların 70 milyon, 1, 2, 3 üncü katların da 72 milyon olmasına karar verilmiştir. 
Bu fiyatlara 40 bin Türk Lira/metrekare üzerinden, konut başına 2 milyon 280 bin Türk Lirası 
arsa emsal bedeli ilave edilmesi de kararlaştırılarak, 21.11.1991 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. 

Bu aşamadan sonra, inşaatları tamamen bitirilip emsalbedeli de belirlenen 120 konuttan 
50'sinin, içinde oturan ve durumu 775 sayılı Yasaya uyan soydaşlara, 70 konutun ise dar gelirli 
ve konutsuz vatandaşlarımıza satılmasına karar verilmiştir. 

Esas itibariyle, inşa edilen konutlar, 775 sayılı Yasa uyarınca, Aydın Merkez Belediyesi sı
nırları içinde ikamet eden, dar gelirli, evsiz vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılamaya yö
nelik olup, Bulgaristan'dan zorunlu göç eden soydaşlarımızın iskânı için yapılmamıştır. An
cak, Valiliğin tutumu sonunda, bu konutlara yerleşen göçmen vatandaşlarımızın mağduriyeti
ni önlemek amacıyla, emsal bedelleri belirlendikten sonra, durumları ilgili yasaya uygun olan 
ve ikamet ettiği konutu satın almak isteyenlere de satış yapılması imkânı sağlanılmıştır. Sözü 
edildiği gibi, konutların, 30 milyon Türk Lirası üzerinden karara bağlanmış emsal bedeli ye 
bu yönde başlatılmış satış işlemi bulunmamaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Altınkaya, konuşmak istiyor musunuz? 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu konutlarla il

gili soruma verilen cevaptan ötürü teşekkür ediyorum. Ancak, Sayın Bakanın cevabından da 
anlaşıldığı üzere, takdir edilen bu 70 milyon lira ve üzerindeki fiyatlara alıcı çıkmamıştır. Do
layısıyla, bu konutlar, halen Valiliğin emrinde, kirada kalmaya devam etmektedir ve sahibi be
lirlenemediği için de, gün geçtikçe, boyasıyla, penceresiyle yavaş yavaş eskiyecek ve çürüyüp 
elden çıkacaktır. 

İfade edildiği gibi, konut maliyeti 36 milyon, arsa bedeli 2 milyon, toplanırsa 38 milyon 
liradır ve öne sürülen gerekçe, fon kaynaklarının yıllar içinde kaybolup gitmesi gibi bir gerek-
çeyse, onbeş yıl, yüzde 5 vadeyle, konutun maliyetinin yüzde 75'ini geri alan sistemle, bu fon 
zaten yok olmaktadır. Dolayısıyla, vatandaştan 20-25 milyon lirayı kıskanırsak, elimizdeki bu 
kıymetli mülkleri de zaman içinde çürümeye terk ederiz. Bir an önce, takdir bedelinin düşürü
lerek, gerçek maliyete indirilerek, fakir vatandaşlarımıza ve burada barındırılan, Bulgaristan'
dan göç eden -Aydın'da ikamet etmekte olan soydaşlarımız artık Türk vatandaşı olmuştur- nü
fus cüzdanlarına kavuşanlara satış işlemlerinin yapılıp, burada huzurlu bir mahallenin oluştu
rulması, bizim canı gönülden arzumuzdur. 

Bu konuda Bayındırlık ve İskân Bakanlığının, gereğini yapacağına olan inancımı ifade 
ediyor, bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altınkaya. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
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22. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan müsteşar Yardımcısı hak
kındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan 
Müsteşar Yardımcısı hakkında Sağlık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bedirhanoğlu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
23. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci derecede kal

kınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/113) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Rauf Ertekin'in, Kütahya tlinin 
2 nci derecede kalkınmada öncelildi iller içerisinden çıkarılmasının nedenine dair sorusu vardır. 

Sayın Ertekin?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
24. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandırılan öğren' 

çilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullan
dığı için cezalandırılan öğrencilerle ilgili sorusu vardır. 

Sayın Yakın?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
25. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edilen hasta 

ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, yine, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, hastanelerde 
rehin kaldığı iddia edilen hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Yakın?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
26. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir Devlet bakanının sahibi olduğu Nergis 

Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/118) , 

BAŞKAN — 26 nci sırada, Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Gedik'in, bir Devlet Bakanı
nın sahibi olduğu şirkete Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin sorusu 
vardır. 

Sayın Gedik?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. , 
Soru sahibi iki cevap günü hazır bulunmadığından düşmüştür. 

27. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan hisse senetlerinin 
usule aykırı olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/119) 
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BAŞKAN — 27 nci sırada, yine, Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Gedik'in, bir bankada 
rehin bulunan hisse senetlerinin usule aykırı olarak bir şirkete devredildiği iddiasına ilişkin so
rusu vardır. 

Sayın Gedik?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru düşmüştür. 
28. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop İline 10 adet 

otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/120) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Eskişehir Milletvekili Sayın Hüseyin Aksoy'un, mevzuata ay
kırı olarak Sinop tline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına dair Ulaştırma 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Aksoy?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
29. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Kodukman'm, Irak yetkililerine teslim edil

diği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) 
BAŞKAN — 29 uncu sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Ercüment Konukman'ın, Irak yet

kililerine teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin İçişleri Bakanlığından sorusu 
vardır. 

Sayın Konukman?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
30. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul'da faaliyette bulunan fırınlara 

ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanından sözlü soru önergesi (6/123) 
BAŞKAN — 30 uncu sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Sevigen'in, İstanbul'da 

faaliyette bulunan fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Sevigen?.. Burada. 
Cevap verecek sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
31. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurham ilçelerine polis 

ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) 

BAŞKAN — 31 inci sırada Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Esat Bütün'ün Ekinözü ve 
Nurhan ilçelerine polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına dair İçişleri Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Bütün?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
32. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğal gaz satın almak 

için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/125) 
BAŞKAN — 32 nci sırada, Giresun Milletvekili Sayın Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan 

doğalgaz satın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına dair Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Zaimoğlu?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
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Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
33. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bornovalı 

erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından s'Özlü soru önergesi (6/126) 
BAŞKAN — 33 üncü sırada, tzmir Milletvekili Sayın Cengiz Bulut'un, günlük bir gazete

de yayımlanan "Bornovalı erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Bulut?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
34. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Cinayet mi, 

İntihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/127) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, tzmir Milletvekili Sayın Cengiz Bulut'un, günlük bir gazete
de yayımlanan "Cinayet mi, intihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Bulut?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
35. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk 'un, İstanbul - Küçükçekmece Belediye Başkanı

na ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/128) 
BAŞKAN — 35 inci sırada, İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul - Küçükçek

mece Belediye Başkanına ilişkin sorusu vardır. 
Sayın Pamuk?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
36. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu ve tapu tah

sis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 
BAŞKAN — 36 ncı sırada, yine, İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk'un, İstanbul 

İlinde kaç kişinin tapu ve tapu tahsis belgesi aldığına dair sorusu vardır. 
Sayın Pamuk?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
37. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan koyun yüklü ge

miye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 
BAŞKAN — 37 nci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğa

zında batan koyun yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Pamuk?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir. 
38. —İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sahalarına ilişkin 

Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 
BAŞKAN — 38 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki 

çöp döküm sahalarına ilişkin Çevre Bakanından soruşu vardır. 
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Sayın Pamuk?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir. 
39. — İstanbul Milletvekili YusufPamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı mahal

leleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/132) 
BAŞKAN — 39 uncu sırada, istanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece 

- Sefaköy'deki bazı mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Pamuk?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
40. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binasına ilişkin 

İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 
BAŞKAN — 40 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece 

Hükümet binasına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Pamuk?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
41. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E-5 Karayolunun Halkalı - Sefaköy yolunu 

kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/134) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk'un, E-5 Karayolu
nun Halkalı - Sefaköy yolunu kestiği noktayla ilgili Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Pamuk?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
42. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Bayat ilçeleri 

Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 
BAŞKAN — 42 nci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin 

- Sultandağı - Bayat ilçeleri devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Yakın?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
43. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi SHP 

Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü söruöner-
gesi (6/136) 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon'un, Ankara Bü
yükşehir Belediye Meclisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçiş
leri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Orhon?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
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Soru ertelenmiştir. 
44. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ-Kur'lulardan danışma ücreti alındığı 

iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 
BAŞKAN — 44 üncü sırada, Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon'un, Bağ-

Kur'lulardan danışma ücreti alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sorusu vardır. 
• Sayın Orhon?.. Yok. 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
45. —Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, TRT'deyayımlanan 32. Gün programına 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 
BAŞKAN — 45 inci sırada, Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün'ün, TRT'de ya

yımlanan 32. Gün Programına ilişkin sorusu vardır. 
Sayın Esengün?.. Yok, 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir. 
46. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, günlük bir gazetede yer alan "Wasg-

hington'daDemirel-CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/139) 
BAŞKAN — 46 ncı sırada, Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Fevzi tnceöz'ün, günlük bir 

gazetede yer alan "Washington Demirel - CIA Randevusu" başlıklı habere ilişkin sorusu vardır. 
Sayın tnceöz?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir. 
47. — Tbkat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, TRT Kurumunun idare mahkemelerinin 

kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/140) 
BAŞKAN — 47 nci sırada, Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Fevzi tnceöz'ün, TRT Kuru

munun idare mahkemelerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin sorusu vardır. 
Sayın tnceöz?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir. 
48. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe Barajı 'nın ne zaman ihale 

edileceğine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in 
cevabı (6/141) 

BAŞKAN —'• 48 inci sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'nin, Adate
pe Barajının ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Dikici?.. Burada. , " 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Prof. Dr. Onur Kumbaracıbaşı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
Sadece 1 Milyon TL. ile 1992 yatırım programına giren Adatepe Barajı 44 030 hektar ara

zi sulayacaktır. Adatepe Barajı ne zaman ihale edilecektir?.. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AKIN G.ÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kah

ramanmaraş Göksün ilçesinin 20 kilometre kuzeydoğusunda ve Göksün Irmağı üzerinde, te
melden 95 metre yükseklikte inşa edilecek olan Adatepe Barajında depolanacak 500 milyon 
metreküp su ile, toplam 44 030 hektar alanın sulaması planlanılmıştır. Ancak, 821 milyar Türk 
Lirası yatırım gerektiren ve kesin projeleri de hazır hale getirilen söz konusu baraj için, 1992 
yılı yatırım programında, çok cüzi, 1 milyar gibi ödenek yer aldığından, şimdilik ihalesi yapı
lamamaktadır; ileriki yıllarda yeterli ödenek tahsis edildiğinde ihalesi yapılacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Dikici, konuşmak istiyor musunuz? 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
49. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın Karayo

lunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/142) 

50. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan • Karakuz Barajı
nın inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

51. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Kahramanmaraş içme suyunu karşı
layacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) 

52. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın Tesisleri ile 
Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 

53. — kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu asfalt 
yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

BAŞKAN — Sayın Dikici'nin, gündemin 49 uncu sırasından 53 üncü sırasına kadar olan 
soruları, İçtüzüğümüzün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

54. —İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Büyükçekmece 
- Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir hastanenin ne zaman yapı-
lacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, istanbul Milletvekili Sayın Yusuf Pamuk'un, istanbul ili Kü
çükçekmece - Büyükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için 
bir hastanenin ne zaman yapılacağına dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Pamuk?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
55. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesine ilişkin Sa

nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 
BAŞKAN — 55 inci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, afyon ilinin Küçük 

Sanayi Sitesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Yakın?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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56. — İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçelere bölünmesi sonu
cunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasların dikkate alındığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 

BAŞKAN — 56 ncı sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçelere 
bölünmesi sonucunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasların dikkate 
alındığına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ekşi?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. * 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
57. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van İlinde geçici usta öğreticilere olağa

nüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/150) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Van Milletvekili Sayın Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van tünde ge
çici usta öğreticilere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bedirhanoğlu?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

' 58. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul DGM Başsavcısı, şoförü 
ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/151) 

BAŞKAN — 58 inci sırada, Tunceli Milletvekili Sayın Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstan
bul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana 
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Yerlikaya?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. • 
59. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip verilmeyece

ğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 
BAŞKAN — 59 uncu sırada, Trabzon Milletvekili Sayın Kemalettin Göktaş'ın, çay üreti

cisine zam verilip verilmeyeceğine dair Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Göktaş?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
60. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yollarının yapı

mı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/153) 

BAŞKAN — 60 inci sırada, Trabzon Milletvekili Sayın Kemalettin Göktaş'ın, çay üretici
lerinden çay yollarının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Göktaş?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
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Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

61. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip verilmeye
ceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/154)-

BAŞKAN — 61 inci sırada, Trabzon Milletvekili Sayın Kemalettin Göktaş'ın, çay üretici
lerine zam verilip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu 
vardır. 

, Sayın Göktaş?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

62. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of- Hayrat, Aralık - Dağ-
başı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/155) 

BAŞKAN — 62 nci sırada, Trabzon Milletvekili Sayın Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon -
Of, Of, - Hayrat, Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Göktaş?., Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

63. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araştırma Has
tanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

BAŞKAN — 63 üncü sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in, Kah
ramanmaraş Araştırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Dökülmez?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

64. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy Hizmetle
ri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne Bağlanması
nın nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

BAŞKAN — 64 üncü sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'in, Kah
ramanmaraş köy Hizmetleri il Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge 
Müdürlüğüne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Dökülmez?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. ~ 

65. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/158) 

BAŞKAN — 65 inci sırada, istanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin, vali atamala
rına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Kahveci?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından sözlü olarak cevaplan

dırılmasını arz ve rica ederim. 
Adnan Kahveci 

İstanbul 
Soru : Valiler Kararnamesi yayınlanmadan önce ve yayınlandıktan sonra DYP ve SHP Meclis 

Grupları içinden çeşitli vesilede açıklamalar yapıldı. 
Bu açıklamalar devletin valileri üzerine şaibeler düşürmüş ve valilik makamını yıpratmıştır. 
1. Valilerin tayinleri için SHP ile DYP arasında bir pazarlık, bir paylaşma anlaşması ya

pılmış mıdır? 
2. Devleti temsil etmesi gereken valilerin partiler arası pazarlığa maruz kalması sizin devlet 

anlayışınıza uygun mudur? 
3. Mualefette iken bazı valileri ANAP'a yakınlık gösterdikleri için tenkit eden sizler, şimdi 

valileri SHP'Ii ve DYP'li diye damgalamayı tutarlı görüyor musunuz? 
4. Valiler kararnamesi hakkında SHP Milletvekili Uluç Gürkan'ın 13.2.1992 tarihli Cum

huriyet Gazetesindeki beyanları, valilerin resmen partiler arasında pazarlık konusu yapıldığı
nın belgesidir. Bu açık beyanlar karşısında, valilerin partizanca bir tasarrufla tayin edildiği an
laşılmaktadır. Bu kararnamenin iptali gerekmektedir. Böyle bir partizanlığı muhalefette olsay
dınız kabul eder miydiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İs

tanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen soruyu 
cevaplandırmak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Bildiğiniz gibi, valiler, hukukî statüleri itibariyle, ilde Hükümetin ve devletin temsilcisi, 
ayrı ayrı her bekanın mümessilidirler ve bunların, idarî ve siyasî yürütme vasıtasıdırlar. Valiler, 
İçişleri Bakanının inhası, Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle tayin olunurlar. 
Lüzumunda da, aynı usule göre merkez emrine alınarak, İçişleri Bakanlığının tensip edeceği 
işlerde görevlendirilebilirler. , 

Bu kısa açıklamalardan sonra, sözlü soru önergesinde bahsedilen hususları madde mad
de cevaplamak istiyorum. 

Devletin temsilcisi valiler için, Hükümet ortağı partiler arasında pazarlık ve paylaşma ya
pıldığı kanaatine nereden varıldığı anlaşılamamakla birlikte, bu ifadenin valilerin tarafsızlığını 
da zedeleyebileceğini düşünüyoruz. 

29.1.1992 gün ve 92/2673 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla atanan valiler, kişilikleri, liya-
katları, başarıları, temsil nitelikleri, devlete, rejime, Atatürk devrim ve ilkelerine bağlılıkları 
ölçü alınarak bu görevlere getirilmişlerdir. Bizim, devlet ve hukuk anlaşımızda vali, devletin 
valisi ve temsilcisidir. Bu nedenle de, valiler, bütün vatandaşları kucaklayacak ve onlara ayırım 
yapmadan hizmet verecek bir özelliğe sahip olmalıdırlar. 

Atanan valiler bu mevkie getirilirken, hiçbir kimseye diyet borcu olmadan, yukarıda bah
sedilen nitelikleri nedeniyle dikkatle seçilmişlerdir. 

Valiler kararnamesi hakkında bir milletvekili tarafından basına yapılan açıklama, şahsî 
görüşleri olduğu için, herhangi bir açıklama yapma lüzumunu duymamaktayız. 
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Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Kahveci, konuşmak istiyor musunuz? 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; tutanaklara geç

mesi açısından birkaç konuyu hatırlatmak istiyorum. 
öncelikle, dün de burada, sözlü soru müessesesinin nasıl çalıştığının şahidi olduk. Sayın 

Başbakan buradaydı, KİT'lerden sorumlu bakan da buradaydı ve bugün gündemde olan Sayın 
Çağlar'Ia ilgili açıklanması gereken bir husus vardı. O sözlü soruyu vereli galiba dört ay oldu; 
ama, hâlâ cevaplandırılmış değil ve ben, sözlü soru müessesesine olan güvenimi kaybediyorum. 

Belirtmek istediğim ikinci husus, milletvekili devamlılığıyla ilgili, Meclise ziyaretçi yasağı 
konulmasıdır. 

Bildiğim ve soruşturduğum kadarıyla, bu, Mecliste ilk defa oluyor; ama, buna rağmen 
sıraları boş görüyorum. Demek ki, Meclise milletvekili gelmemesinin nedeni, vatandaş değil
miş. Vatandaş, milletvekilini ziyaret edemezse, biz tek parti rejimine dönüyoruz gibi geliyor 
bana. Çünkü, tek parti döneminde vatandaşlar Ankara'ya geldiği zaman, vekillerini göremez-
miş!.. Yani, bence, vatandaşa karşı büyük ayıp ediyoruz. 

Sorumla ilgili bazı hususları, Sayın Bakanın, yeterince açıklıkla cevaplandırmadığı kana
atindeyim. öncelikle şunu sormak istiyorum : Seçimlerde, partilerinizden aday olmuş ve tek
rar valiliğe atanmış kaç kişi vardır? Bunlar konusunda herhangi bir açıklık getirilmedi. İlk de
fa bir vali, politik baskılardan şikâyet ederek, istifa ediyor... "Bu konuda siyasî baskı yoktur" 
diyemezsiniz. 

Üçüncüsü de, yine, SHP Milletvekili Sayın Uluç Gürkan'ın beyanatıdır; tekzip edilme
miştir» Başbakanlık tarafından veya içişleri Bakanlığı tarafından o gazeteye herhangi bir açık
lama gönderilmemiştir. 

Bu açıklama, vahim bir açıklamadır ve burada valilerin tayininde koalisyon ortakları ara
sında resmen pazarlık konusu yapıldığı söylenmektedir. Herhalde, Uluç Gürkan gibi bir kişi 
ezbere konuşmaz, bildiği bazı şeyler vardır. 

Bu soruyu sormamızın arkasındaki gerekçe şuydu : Partizanlık iyi bir şey değildir. Bunu, 
geçmişte diğer ülkeler de yaptılar. Şunu ifade ve iddia edeyim : Partizanlığı Türkiye'de en aza 
indiren hükümet bizdik. 

MUSTAFA ÇİLO.ĞLU (Burdur) — Kargalar güler buna! 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — İlginç bir şey söyleyeyim size : Maliye Bakanlığında 

bazı bürokratlarım bana geldiler, dediler ki: "Siz bizi sekiz yılda ANAP'Iı yapamadınız, ama 
altı ayda ANAP'Iı olduk, bugünkü Hükümetin partizanca uygulamalarını gördükten sonra 
ANAP'Iı olduk." 

Size değil, bütün Türkiye'ye bir ders olsun diye, bunu, burada hatırlatmak istiyoruz. Bü
tün dünya bu yollardan geçti. Partizanlığın kısa vadede oy getirdiğini zannettiler; ama, uzun 
vadede çok oy götürdüğünü gördüler. Burada bizim yapmak istideğimiz, partizanlığı azaltmaktır, 
durdurmaktır. Bunun memlekete faydası vardır ve memlekete faydası olan şeyleri de savunmak 
mecburiyetindeyiz. Eninde sonunda siz de aldığınız derslerden dolayı o noktaya geleceksiniz; 
ama, olan memlekete oluyor. Valilik gibi, devleti temsil etmesi gereken bir kurumda, bunun pa-

— 129 — 



T.B.M.M. B : 3 16 . 9 . 1992 O : 1 

zarlık konusu yapılması, DYP'den veya SHP'den aday olmu$ kişilere daha ağırlıklı postların 
verilmesi size oy getirecek zannediyorsunuz; ama, getirmeyecektir, yani getirdiği oydan çok daha 
•fazla oy götürecektir. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Genel müdürlerinizden kaçı aday oldu sizin? 
BAŞKAN — Sayın Kul, lütfen hatibe mani olmayalım. 

ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Genel müdürlük ayrı, valilik ayrı bir müessesedir; ama, 
bunları aşırı taltif etmek ayrı bir olaydır, görevlerine iade etmek ayrı bir olaydır. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Valilerden de sizin adaylarınız vardı... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sayın Başkan, ben burada tartışmaya fazla girmek is

temiyorum. Ben, sadece bir hususu tespit etmek istedim. 
Yüce Heyetinize saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

66. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici*nin, Kahramanmaraş Köy Hizmetleri İl 
Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğüne bağlanmasının ne
denine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/159) 

BAŞKAN — 66 nci sıradaki Sayın Hasan Dikici'nin sorusu, İçtüzüğümüzün 97 nci mad
desine göre ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 67 nci sırada, Trabzon Milletvekili Sayın Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezala
rının affıyla ilgili kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Göktaş?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

68. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin hayalî ih
racat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 

BAŞKAN — 68 inci sırada, Ordu Milletvekili Sayın Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışın
dan bazı kişilerin hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Yürür?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

69. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hükümlerine 
uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 

BAŞKAN — 69 uncu sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, TÜGSAŞ ihalesi
nin şartname hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin sorusu vardır. • 

Sayın Yakın?.. Burada. 
Cevap yerecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. . 

70. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 
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BAŞKAN— 70 inci sırada, Giresun Milletvekili Sayın Rasim Zaimoğlu'nun, yine, TÜG-
SAŞ ihalesiyle ilgili bir sorusu vardır. 

Sayın Zaimoğlu?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
71. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu karan alınmadan TÜGSAŞ'ın, 

gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/164) 

BAŞKAN — 71 inci sırada, İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı 
alınmadan TÜGSAŞ'ın gübre taşıma ihalesiyle ilgili sorusu vardır. 

Sayın Pamuk?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
72. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane masrafla

rına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 
BAŞKAN — 72 nci sırada, Afyon Milletvekili Sayın İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşla

rın hastane masraflarına ilişkin sorusu vardır. 
Sayın özsoy?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
73. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Er tekin 'in, Kütahya Orman Bölge Müdürünün 

hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/167) 
BAŞKAN — 73 üncü sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman 

Bölge Müdürlüğüyle ilgili sorusu vardır. 
Sayın Ertekin?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
74. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Lice depre

minden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

BAŞKAN — 74 üncü sırda, Diyarbakır Milletvekili Sayın Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, 
Diyarbakır - Lice depreminden sonra yapılan prefabrik konutlarla ilgili sorusu vardır. 

Sayın Ensarioğlu?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
75. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır İli Dicle İlçe

sinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/169) 

BAŞKAN — 75 inci sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Ensarioğlu'nun, Diyarbakır İli 
Dicle İlçesinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Ensarioğlu?.. Yok. 
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Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
76. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu orman em

valinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/170) 
BAŞKAN — 76 ncı sırada, Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Gedik'in, yasak olmasına 

rağmen kabuklu orman emvalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Gedik?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
77. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanının ne 

zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 
78. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahramanmaraş demir

yolunun Narlı İstasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/172) 

BAŞKAN — 77 ve 78 inci sıralardaki Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'
nin sorulan, daha önce bir sorusuna cevap verildiği için ertelenmiştir. 

79. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamelerin geri alındığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/173) 

BAŞKAN — 79 uncu sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın ökkeş Şendiller'in, Sos
yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen tak
dirnamelerin geri alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Şendiller?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
80. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere ilişkin Devlet 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 
BAŞKAN — 80 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Cavit Kavak'ın, göreve yeni başla

yan valilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 
Sayın Kavak?.. Yok. , 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
81. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve tütün be

dellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

BAŞKAN — 81 inci sırada, Manisa Milletvekili Sayın Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tü
tün üreticilerine ve tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Saydam?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
82. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Espiye İlçesi Ericek ve Avlu

ca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) 
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BAŞKAN — 82 nci sırada, Giresun Milletvekili Sayın Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun tli 
Espiye İlçesi Ericek ve Avluca köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Zaimoğlu?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
83. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Hastanesi ya

pılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 
BAŞKAN — 83 üncü sırada, tzmir Milletvekili Sayın İlhan Kaya'nın, tzmir ili Bornova 

İlçesine Devlet Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Kaya?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
84. <— tzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe alınmaları 

için güvence verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinin göreve çağrılmadıkları iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/178) 

BAŞKAN — 84 üncü sırada, İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra 
tekrar işe alınmaları için güvence verilen İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinin göreve çağrıl
madıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Kaya?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
85. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Belediyesinde yol

suzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/179) 
BAŞKAN — 85 inci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli 

Şuhut İlçe Belediyesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu vardır. 
Sayın özsoy?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
86. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına ilişkin Baş

bakandan sözlü soru önergesi (6/180) 
BAŞKAN — 86 ncı sıradaki, Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, Bodrum ve İsparta hava

alanlarına ilişkin Başbakandan sorusu, Sayın Özer izinli olduğu için ertelenmiştir. 
87. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçesi Devlet Has

tanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) 
BAŞKAN — 87 nci sırada, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıur

fa - Birecik Liçesi Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Gülpınar?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
88. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia edilen yol

suzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

— 133 — 



T.B.M.M. B : 3 16 .9 .1992 0 : 1 

BAŞKAN — 88 inrci sırada, Edirne Milletvekili Sayın Evren Bulut'un, Emlak Bankasın
da yapıldığı iddia edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Bulut?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
89. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organizatörü ile ilgili 

olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/183) 
BAŞKAN — 89 uncu sırada, Eskişehir Milletvekili Sayın Hüseyin Aksoy'un, Davos prog

ramının organizatörü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan soru
su vardır. 

Sayın Aksoy?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
90. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün Almanya'dan Ermenistan'a giden Lübnan 

uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) 
BAŞKAN — 90 inci sırada, Erzurum Milletvekili Sayın Oktay öztürk'ün, Almanya'dan 

Ermenistan'a giden Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın Öztürk?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
91. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, T. öğretmenler Bankası'nın 1988-1991 yılları 

bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 
BAŞKAN — 91 inci sırada, Afyon Milletvekili tsmet Attila'nın, T. öğretmenler Bankası'

nın 1988-1991 yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Attila?., Yok. 

' Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
92. — Afyon Milletvekili tsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme primi ödeme

lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 
BAŞKAN — 92 nci sırada, Afyon Milletvekili Sayın îsmet Attila'nın, kaynak kullanımını 

destekleme primi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 
- Sayın Attila?.. Yok. 

Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
93. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkdtmış'ın, Nevşehir İli veya yöresine hafif yapı 

malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/189) 
BAŞKAN — 93 üncü sırada, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İli veya 

yöresine hafif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu 
vardır. , 

Sayın Elkatmış?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. ._ 
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Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
94. — NevşehitMilletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin Sağlık Ba

kanından sözlü soru önergesi (6/190) 
BAŞKAN — 94 üncü sırada, Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir 

Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Elkatmış?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsuse olmak üzere ertelenmiştir. 

'95. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir Devlet Bakanının günlük gazeteler
de yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/191) 

BAŞKAN — 95 inci sırada, Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın, bir Devlet 
Bakanının günlük gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Elkatmış?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
96. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Havaalanı inşa

atlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 
BAŞKAN — 96 ncı sırada, Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre 

Yolu ye Havaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Elkatmış?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
97. —tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanının bazı fatu

ra bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) 
BAŞKAN — 97 nci sırada, istanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın, istifa eden 

Devlet Bakanının bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. , • '. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
98. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevlerine gönde

rilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/194) 

BAŞKAN — 98 inci sırada, tstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın, boşaltıla
rak, başka cezaevlerine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Dumankaya?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. ' ' 
Soru ertelenmiştir. 
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99. —Ankara Milletvekili M. Vehbi Dihçerler'in, okullarda bulunan çevre koruma kolla
rı üyelerinin bir bölümüne ve çevre koruma yarışmalarında başarılı olanlara verilen madenî 
madalyalar ile üstün çabası olan fertlere verilen "çevre beratı*'na ilişkin sorusu ve Çevre Ba
kam Bedrettin Doğancan Akyürek'in cevabı (6/195) 

BAŞKAN — 99 uncu sırada, Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in, okullarda bu
lunan Çevre Koruma Kolları üyelerinin bir bölümüne ve çevre koruma yarışmalarında başarılı 
olanlara verilen madenî madalyalar ile üstün çabası olan fertlere verilen "çevre beratı"na iliş
kin Çevre Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Dinçerler?.. Burada. , . ' . " ' • 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çevre Bakanı Sayın Doğancan Akyürek tarafından sözlü olarak 

cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını tensiplerinize sunarım. 
Vehbi Dinçerler 

Ankara 
Soru 1. Çevre bilincini en yüksek düzeyde geliştirmek ve yaymak amacıyla ve ilkokul, 

ortaokul, liselerde kurdurulan Çevre Koruma Kolları üyelerinin bir bölümüne ve Çevre Koru
ma yarışmalarında başarılı olanlara verilmek üzere ilk partisi çevreden sorumlu Devlet Bakan
lığı yaptığım dönemde, devletin darphanesinde şekillendirilen ve bastırılan; bir yüzünde "İn
sanı sev-Çevreni koru- Devlet Bakanlığı" ifadesi ve "Millî Çevre Koruma Amblemi" bulunan 
diğer yüzünde "Her şey insan içindir - Çevre Emanettir." ifadesiyle Türk Bayrağının, Anıtka
birin, bir kümbetin, elinde kuzu tutan bir çocuğun siluetinin bulunduğu madeni madalyaları, 
üzerinde "Çevre Bakanlığı" yazmadığı için kullanmamayı ve hatta darphaneye iade ettirip erit-
tirmeyi düşündüğünüz doğru mudur? Bu düşünce "koruma" fikri ile bağdaşır mı? Bu düşün
ce, Devletin devamlılığı ilkesi ile bağdaşır mı? Yeniden yaptırmanız halinde maliyetin eskisinin 
kaç katı olduğuna dair bilginiz ve değerlendirmeniz nedir? Şekil, anlam ve ifadeler sizi tatmin 
ediyorsa ne zaman dağıtmayı düşünüyorsunuz? 

Soru 2. Yukarıdaki soruda belirtilen amaçlar ve kullanma yerleri için olduğu kadar, 
belediyelerin, gönüllü kuruluşların, üstün çabası olan fertlerin takdiri için hazırlatılan ve 
"T.C. Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı" başlığını taşıyan kartona bastırılmış "Çevre Beratı"nı 
tümüyle imha mı edeceksiniz? Yoksa, olduğu gibi veya ufak değişikliklerle kullanmayı mı dü
şünüyor sunuz? Size göre hangi yol "Çevre Koruma" kavramına uygun yoldur? 

M. VEHBÎ DİNÇERLER (Ankara) — Tarihi yok mu üzerinde? Kayda girmiş... 
BAŞKAN.— 24 Şubat 1992. 
Buyurun Sayın Bakanım. 
ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; Ankara Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler'in, bundan beş altı ay önce, 
belki daha fazla bir zaman önce yönelttiği bir soruyu cevaplandırmak üzere huzurunuzdayım; 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Dinçerler'in, bakanlığı sırasında bastırmış olduğu çevre beratları yanımda. Bu be
ratları halen kullanıyorum; imha etmiş değilim. Tasarruf ilkeleri önde geldiğinden kullanıyo
rum; ama nasıl kullanıyorum?.. 
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Sayın Vehbi Dinçerler, beratların on bin tanesine adını yazdırmış. Arzu ederdim ki, Sayın 
Vehbi Dinçerler yirmi sene bakanlık yapsın... Çünkü, on bin tane beratı yirmi seneden evvel 
veremezsiniz. Her elinizi sıkana bir berat verecekseniz olur; ama bu berat, çevreyle ilgili önem
li bir iş yapan insana verilir. Ben, sekiz ay bakanlık yaptım, bugüne kadar ya yirmi ya otuz 
tane berat verdim; her önüme gelene berat vermedim. 

M. VEHBÎ DİNÇERLER (Ankara) — Bu yanlış; yazık etmişsin. 
ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) — Onun için, di

lerdim ki, Sayın Dinçerler -Allah uzun ömür versin- ömrü boyunca bakan olarak kalsaydı; ama 
zannetmiyorum ki, bir daha bakan olup olmayacağını düşünmemiştir. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Eksik söylediniz; allah, hükümetimize uzun ömür 
versin. Ben, kendi partimin hükümetinde bakan olmak isterim. 

ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) — O bakımdan 
ben, bu beratları atmadım, bakınız ne yaptım : Beratların üzerlerindeki "Başbakanlık Çevre 
Müsteşarlığı" ve "Vehbi Dinçerler" yazılarının üzerine bir yaldız çektirdim, üzerine "Çevre 
Bakanlığı" yazdırdım, altını da boş bıraktım, adımı koydurmadım. Biraz masraflı oldu ama, 
ne yapalım... 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Siyaha da boyasaydın! 
ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) — Çünkü ben, 

bugün varım, yarın yokum. Bir kaşe yaptırdım; Bakan olduğum müddetçe kaşe basıp, imza 
atacağım. Benden sonra gelen Bakan da kaşe bassın; herhalde doğru bir şey yaptım. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Kaç paraya mal oldu? 
ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) — Efendim, an

layamadım?.. 
BAŞKAN — Sayın Dinçerler, sıranız geldiği zaman konuşursunuz. 
ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) — Neyse, şimdi 

bu berat işi böyle halloldu. Hiç merak etmeyin, beratları kullanıyoruz. 
Bu vesileyle söyleyeyim : Bugün de bir kızımıza bü berattan verdim. Sayın Vehbi Dinçerler 

zamanında yapılmış olup olmadığı şu anda aklımda yok; ama eski bakanların ve kamu araştır
ma kurumlarının 250-300 milyon lira, hatta milyarlar vererek yaptırdıkları araştırmaları, bu 
kızcağızım, tek başına beş kuruş da para almadan yapmış. Türkiye'nin çevre sorunlarını, 220 
tane denek üzerinde, 60 sualle tek tek tespit etmiş, grafikler yapmış... Getirdi, bu araştırmayı 
bana bila bedel bugün verdi. İşte bu nedenle, o beratı bugün kendisine verdim. Onun için hiç 
merak etmeyin, o beratları kullanıyorum. 

Madalya konusu da öyledir : Yüzelli bin tane madalyayı yüzelli senede ancak sarf ederiz. 
Üstelik, bu madalyaların üzerine de "Çevre Müsteşarlığı" ve "Başbakanlık" yazılmış; o ne
denle kimseye takamıyoruz. Ona da birçare bulduk : Atmadık, satmadık, eritmedik, bir baskı 
metoduyla, üzerindeki "Müsteşarlık" ibaresini kapatıyoruz, o şekilde veriyoruz. Zaten, ben
den, bundan başkası beklenmezdi; ama niye bu suali sordunuz, ona da şaştım! 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Dinçerler, konuşmak istiyor musunuz? 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
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M. VEHBİ DlNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Akyü-
rek'e bu davranışından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çevreci, muhafazakâr ve 
tutucu.olduğunu böylece göstermiş oldu. Zaten çevreciler hep böyle olmak mecburiyetindedir
ler. Ancak, sualimin içerisinde çok net bir ifade vardı, sanıyorum orayı ya atladılar veya gör
mezden geldiler. 

Türkiye'de 60 bin ilkokul, aşağı yukarı 7-8 bin civarında ortaokul var ve bu okulların her 
birinde 10 tane sınıf olduğunu farz edin; 600 bin sınıf eder ve her sınıfta çevre kolu ve her 
okulda da çevre kolu birliği kurdurduk. 

Bu kâğıt değerli bir şey değil; bizim niyetimiz, çocuklara, eğitimin en güzel ödülü olan 
"çevrecisin" beratını Sayın Bakanın imzalayarak vermesidir; yani devletin, hükümetin verme
sidir. Masrafı da, Vehbi Dinçerler'in veya ANAP Hükümetinin yüzelli sene iktidarda kalacağı
na göre hesaplanmadı! Eğer bizim görüşümüz devam etseydi, yüz elli bin tane veya yirmi bin 
tane daha bastırırdım. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Üzerlerinde isim var ama!.. 
M. VEHBÎ DİNÇERLER (Devamla) — Efendim, bizim ömrümüz vefa etmedi; yoksa yirmi 

bin tane değil kırk bin tane dağıtılacaktı zaten. Sayısını verdim size, her okula bir tane dağıtsa-
nız, yetmiş bin ediyor zaten. Her okulda bir kişiye verseniz, yetmiş bin ediyor. 

Bizim derdimiz, çevreciliği lafla değil, yalnız iki gün televizyonda söylemek değil, yaşata
rak yapmaktır ve bu, bir tercih meselesidir. Sayın Bakanın tercihine saygı gösteriyorum; ama 
benim tercihimin daha doğru, daha faydalı ve çevreciliğe daha büyük hizmet edeceği kanaa
tindeyim. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Üzerine isim yazılması yanlış; bunu kabul edin. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Efendim, iktidarda iki gün daha kalsaydık, zaten 

hepsi dağıtılacaktı. 
İkincisi, baskın geldiniz. 
BAŞKAN — Sayın Dinçerler, karşılıklı konuşmayın efendim. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — İkinci husus: Biz, bütün okullarda yarışma yap

tırdık, yarışmaların sonucu alındı. O yarışmacılara ve katılan öğretmenlere birer tane berat ve
rilse, Sayın Bakanım, yirmi tane değil, yirmi bin tane vermiş olmanız lazım. 

Vaktinizi almak istemiyorum, özetle şunu söylemek istiyorum : Güzel bir cevap oldu ve 
gerçekten memnun oldum. Teşekkür ediyorum ve Sayın Akyürek'ten de beklenen ve doğru olan 
da budur; ama bizim kulağımıza gazetelerden bazı lüzumsuz şeyler geldi; emin olmak için söy
ledik. Zaten vakti de geçti; kendisi daha evvel şifahen durumu bize anlattı ama, zabıtlara geç
sin ve usul yerini bulsun diye de şimdi dinledik. 

Ben şahsen o işi götürüyor olsaydım, -ki, benden sonra arada Ali Talip Bey de var; yani 
sadece Sayın Akyürek meseleyi ihmal etmiş değil, biraz da bizim ihmalimiz var ve eğer ihmal 
edilmeseydi, gerçekten, bu, ikinci ve üçüncü kere basılmış olurdu. Doğrusu, okullara, çocuk
lara, daha ilkokuldayken, "çevre koruma" kavramının, ufak tefek taltiflerle götürülmesidir. 
Madalyayı darphane basmıştır ve para olarak dahi bassanız, ondan daha ucuza bastıramıyor-
sunuz ve zaten para gibi basılmıştır. Bizim niyetimiz, "çevreciyim" diyen her çocuğa -bu bü
yük bir şey değil- sarı ve bin liradan biraz daha büyük bir şey vermekti. Değeri de bin lira veya 
o civarda bir şeydir ve bunu vermemek için direnmeye de gerek yok. 

AHMET SAYIN (Burdur) — İsim koymak yanlış, onu kabul edin. 
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M. VEHBİ DÎNÇERLER (Devamla) —Her çocuğa vereceksiniz, "Çevreciyim" diye ba
ğıran, buna niyetlenen her çocuğa bunu vereceksiniz, teşvik edeceksiniz; böylece on sene, yir
mi sene sonrasını kurtarmış olursunuz. 

Bilgilerinize arz ediyorum; takdir sizindir Sayın Bakanım. 
Efendim, her halükârda teşekkür ediyorum. Sağolun. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. y 

Soru cevaplandırılmıştır. 
100. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, İl Çevre ve Koruma Vakıflarına 

ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 
BAŞKAN — 100 üncü sıradaki Sayın Dinçerlerin sorusu, içtüzüğün 97 nci maddesine gö

re ertelenmiştir. • • -
Böylelikle, bugün sözlü sorulara ayırdığımız zaman dolmuş oluyor. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına ge

çiyoruz. 

VI. — IL^NUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

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

BAŞKAN — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 
3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Sigorta Şirket
leri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun hükmünde Kararname ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmelerine baş
lıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Tasarının tümü, Genel Kurulun 14.5.1992 tarihli 77 inci Birleşiminde, İçtüzüğün 89 uncu 

maddesine göre Komisyona geri verilmişti. Komisyonun yeniden hazırladığı rapor ve metin 59'a 
1 inci Ek sıra sayısıyla basılıp, üyelere dağıtılmış bulunuyor. s 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum : Raporun 
okunmasını kabul edenler... etmeyenler... Okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyenler?.. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Zeki Ergezen, buyurun. 
RP GRUBU ADINA ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Sa

yın Hükümet;. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 

(1) 59'a 1 inci ek sıra sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı üzerinde grubum adına görüşlerimi açıklamak 
üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlarım. 

Sözlerime başlamadan önce şu hususu belirtmek istiyorum : Şu anda boş bir Meclise hi
tap ediyoruz; bu salonun dolu olması sağlanmalıydı, bu bir. 

İkinci husus : tki defa Plan ve Bütçe Komisyonunda Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
ile, Devlet Planlama Teşkilatı Kanunu görüşülürken, Sayın Tansu Çiller bulunmadılar ve şu 
anda da burada bulunmuyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümeti temsil eden bir bakan var; siz devam ediniz. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) -— Hayır, mutlaka var da, bizim görüşlerimizi dinlemesinde 

de yarar var. 
Hepimizin bildiği gibi, 1991 yılı Temmuz ayında çıkarılan kanun hükmünde kararname

lerle, Teşvik Uygulama, Yabancı Sermaye ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlükleri, DPT'nin 
bünyesinden alınarak, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlanmıştır. Böyle bir düzenle
meyle, DPT'nin, kamu sektörü için emredici, özel sektör için de yönlendirici geleneksel hüvi
yeti bozulmuştur. Bu uygulama birimlerinin, ayrıca, 8 Temmuz 1991 tarih ve 433 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname yetkisine dayanılarak, 3701 Sayılı Kanunla getirilen ücretleri geri alın
mış; 1991 tarihli 437 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle de DFf personelinin özlük hak
ları ortadan kaldırılmıştır. Bunun üzerine 400'e yakın dava açılmış; dolayısıyla, personel hu
zursuz edilmiş, âdeta, DPT, bir sızlanma yeri haline gelmiştir. 

Yine bir unutulmamalıdır ki, geçmiş iktidar döneminde planlamayla ilgili olarak, görevli 
bakanların birbirleriyle çelişkiye düşmelerinin sonucu, devlet Planlama Teşkilatı mensupları, 
planlamanın önemini küçüksemişlerdir. Oysaki, arkasına DPT'yi alan devlet adamları, 1960*lı 
yıllar sonrasında yıldız gibi parlamışlardır. Bu sebeple, DPT, Türkiye'nin kalkınma hamlele
rinde önemli ölçüde pay sahibi olmuştur. Şimdiyse, Devlet Planlama Teşkilatı mensuplarının, 
geçmiş iktidarının hatalı uygulamalarından dolayı, üzüntülü ve hizmet şevkleri kırılmış du
rumdadır. Hal böyle iken, iktidar mensupları her vesileyle bu uygulamanın -yukarıda saydığım 
nedenlerden dolayı- yanlışlığını dile getirerek, bu yanlışlığın giderilmesi için, yaklaşık olarak 
iki ay önce, Plan ve Bütçe Komisyonuna konuyu getirdiler. Görüşülen kanun tasarısıyla, Teş
vik, Yabancı Sermaye ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüklerinin Devlet Planlamaya bağlan
ması Komisyonca kabul edilerek, Genel Kurula gönderildi; fakat, kanun tasarısı görüşülme
den, tekrar Plan ve Bütçe Komisyonuna iade edildi. 

Sayın Bakanın da bu bakımdan burada olmasını arzu ediyordum. Şimdi Sayın Bakana 
soruyorum : Kanun iki, üç ay önce Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüp, bu genel müdür
lüklerin Devlet Planlama Teşkilatına bağlanmasına karar verilirken, Plan ve Bütçe Komisyonu 
yanlış mı karar verdi? Eğer yanlış karar verildiyse, bu Meclis bu yanlışlığı düzeltmekten aciz 
miydi? Yoksa, Sayın Bakan neyin nereye bağlanacağı konusunda karar vermediği için mi, bu 
istikrarsızlık doğmuştur? 

Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonunda iki defa görüşülen kendi kanun tasarısına sa
hip çıkmayıp, bu konuyu başka bakanlara havale ederek istikrarsızlık örneği sergilemiyor mu? 
Eğer, bu birimler Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında kalmayacaksa, Planlamaya bağlansın 
diye neden yaygara koparıldı? Eğer, geçmiş iktidarın yaptığı doğru ise, bunu anlamak için do
kuz ayın geçmesi mi gerekiyordu? Yoksa, bu kadar ciddî bir konuda Sayın Bakana, müşavirle
rinin kişisel arzuları mı, istikrarsızlığa ve görüş değişikliğine sebebiyet verdiler? Bunların tek 
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tek cevaplandırılması gerekir. Eğer, bütün kararlarımızın oluşması için bu kadar zaman geç
mesi gerekiyorsa, "vay bu milletin haline" diyeceğim. 

Bu işler, olmayan paralarla seçim meydanlarında iki anahtar sözü veremeye benzemez! 
MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sen almadın mı? 
AHMET SAYIN (Burdur) — O, cennetin anahtarını aldı! 
ZEKt ERGEZEN (Devamla) — Dinle, dinle... 

• Bu Kanun Hükmünde Kararname görüşülürken, bu kadar istikrarsızlık ve belirsizlikle, 
neyin nereye bağlanmasını karara bağlamayan, tereddütler oluşturan, ekonomiden sorumlu Sayın 
Bakan, acaba bu kadar uzun müddet bu kanunun sürüncemede kalmasını, kişilerin güç göste
risini orta yere koymak için mi istediler. Devlet Planlama Müsteşarının mı, yoksa, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarının mı daha güçlü olduğunu göstermek için mi zamana ihtiyaçları var
dı?! Bir gün Planlamaya bağlansın, ondan birkaç ay sonra da Hazineye bağlansın!.. 

Devletin işleri, kişilerin arzularıyla yürütülemez, tşte, bugün ülke bu noktaya geldiyse, mil
letin menfaatleri düşünülerek değil, kişilerin arzulan dikkate alınarak ve bu yanlışlıklar yapı
larak bu noktaya geldiğimizin bilinmesini özellikle vurgulamak isterim. 

Bakınız, iktidara geldiğiniz günden beri, büyük ümit bağladığınız özel sektör, -ki, biz de 
bunun ehemmiyetine inanıyoruz dokuz aydır, problemlerini ve dertlerini anlatacak muhatap 
bulamıyor. Hazine Müsteşarlığına başvurulduğunda, özel sektörden sorumlu uygulama birim
lerinin Planlamaya bağlanacağı gerekçesiyle, Hazine Müsteşarı -gereği veçhile, haklı olarak-
bu yatırımcılara gerektiği gibi ilgi gösteremiyor, öte yandan, Planlamanın Müsteşarı da, adı 
geçen birimler kendisine resmen bağlı olmadıkları için, özel teşebbüsten gelen talepleri karşıla
makta çaresiz kalıyor. Bugüne kadar olanları söylüyorum. 

Bu ikilem ve belirsizlik ortamında, özel sektörden, hele hele sizin açınızdan, yabancı ser
mayeden, yatırım yapmasını beklemek, büyük bir safdillik olur. Bu belirsizliğin, basit bir ör
neği : Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü elemanları halen Planlama binasında hizmet gör
mektedirler. Bu eleman, viziteye çıkmak için, maaş almak için, izin almak için veya başka işle
ri için Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına gitmekte; bu belirsizlik büyük iş gücünün kaybına 
sebebiyet vermektedir. Bu belirsizliğin bir sonucu olarak, son aylarda yatırımlarda ciddî azal
malar söz konusudur. Böylece, uygulanan ekonomik politikaların yanlışlığının yanı sıra, biraz 
önce bahsettiğim belirsizlik ortamı da, yatırımcının muhatap bulamaması ve dolayısıyla yatı
rım yapmakta çekinser davranmasına sebep olmaktadır. 

Ayrıca, ekonomiden sorumlu bir bakan olarak, geri kalmış yörelerde zaman zaman top
lantı yapması gerekirken, yatırımcıların durumunun perişan, yatırımların durumunun perişan 
olduğunu görmesi gerekirken, Sayın Bakanımız sık sık İstanbul'a gideceğine, bir zahmet bu
yursunlar da, benzeri toplantıları Van'da, Diyarbakır'da, Elazığ'da yapsınlar; yatırımcıları din
lesinler, yatırımcıları gözlesinler, yatırımların durumunun ne olduğunu bizzat müşahede etsin
ler ve ona göre tedbir alsınlar. Bugün yatırımcılar para alamamakta, yatırımlar yüzüstü kal
makta; ayrıca bir yatırımcı, para alabilmek için, burada aylarca beklemektedir. 

Sayın Bakanımız zaman zaman sebzenin ucuzladığını söylüyor. Enflasyonu da, terörü ge
rekçe tutarak unutturmaya çalıştığını biliyoruz; ama, hiç olmazsa, geri kalmışlıktan sık sık bah
seden Hükümetin ekonomiden sorumlu bakanının, İstanbul'dan biraz ayrılarak, Doğuya ve 
Güneydoğuya, geri kalmış yörelere zaman ayırmasını öneriyoruz. (RP sıralarından alkışlar) 
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Bir yandan bu belirsizlik ve istikrarsızlık devam ederken, her yıl ekim, kasım aylarında 
yayınlanan yatırımlar ve ihracatı teşvik kararları, bu yılın birinci yarısının sonuna doğru an
cak yayınlanabilmiştir. Bu kararnameye ait tebliğlerin bir kısmı halen yayınlanmamıştır, enerji 
tasarrufu, arsa, arazi tahsisi gibi... Bu yayınlanan kararlarda, kalkınmada öncelikli yöreler, 
neredeyse önceliklerini kaybetmiş durumdalar... Geçmiş yıllarda, bu yörelerde, yatırımları yön
lendirmek için, her türlü yatırımcı teşvik ediliyordu. Buna rağmen, yeterli yatırımın bu bölge
lere gittiğini söylemek güçtür. Bu güçlük ortayken, Hükümetin, kalkınmada öncelikli yöreleri, 
diğer yörelerle bir tutup, negatif liste uygulaması ve teşviklerde, geçen yıllara nazaran ciddî 
bir azalma olması söz konusuyken, özel sektörün, bu tutum karşısında, bu yörelerde yatırım 
yapması ne derece gerçekçi olur? Devletin de, zaten yetersiz olan bütçesiyle, bu yörelere yeni 
yatırımlar yapamayacağı ortada olduğuna göre, gerek yöredeki artan işsizliğe çare bulunması, 
gerekse yöre insanlarının ekonomik durumlarının iyileştirilmesi mümkün olamayacaktır. Bü
tün bunların sonucu, anarşi ve terör simsarlarına da Bakanlığınızın yanlış uygulamaları prim 
vermektedir. -••-• 

Yukarıda izah etmeye çalıştığım sebeplerden dolayı, geri kalmış yörelerde yeni yatırımla
rın yapılamayacağı gerçeğinin yanı sıra, halen devam eden veya bitmiş yatırımların teşvikleri
nin zamanında ve yeterince verilmemesi, iyi niyetli yatırımcıları zor duruma düşürmüştür ye 
birçoğu iflasla karşı karşıya olduğu için, büyük ümitlerle gerçekleştirilmeye çalışılan yatırım
lar çalıştırılamamaktadır. 

Bu yatırımların sağlıklı bir yapıya kavuşmaları için, devletin, yatırımcıya olan borucunu 
da bir an önce ödemesi gerekir. Plan ve Bütçe Komisyonunda da bunu söylememize rağmen, 
hâlâ sıkıntılar devam ediyor; bu yatırımcıların, yatırım.paralarını almak için başvurmadıkları 
kapı kalmıyor. 

Çok ilginç olaylara da şahit oluyoruz.. . Bunun önüne geçilmesi lazım. Bir önceki tenkit 
ettiğiniz hükümetten, çok daha büyük tenkitlere uğrayacak icraatların içindesiniz. 

İşletme sermayesi ihtiyaçları, vakit kaybedilmeden karşılanmalıdır. Durum böyleyken, teşvik 
kararnamesi her yıl bir defa çıkarıldığı halde, bu yıl teşvik kararnamesi çıkartıldıktan bir ay 
sonra, ikinci defa kararname çıkarılacağı, haberi basında yer almakta. . . Bu, doğru mu? Doğ
ruysa, acaba, bu ek kararname kimin için çıkarılıyor? Bu dedikodunun mutlaka bertaraf edil
mesi ve tatmin edici bir açıklamada bulunulması gerekiyor. „ 

Yine, basın yatırımlarının, eğitim yatırımları sayılması için hazırlanan kararnameyle, ba
sının hangi eğitimi desteklenecektir? Yoksa bu bir, "sus p a y ı " mıdır? 

Geçmiş yıllarda eğitimci vakıflar kararnamede yer alırken, sizin döneminizde, bu konuya 
kararnamede yer verilmemesinin de, ayrıca, eğitimi baltaladığı bir gerçektir. 

Bir başka konu : Sizler, kendinizden öncekileri yerden yere vuruyordunuz, " B u kadar mü
şavirlik kadrolarına gerek var m ı ? " diyordunuz... Peki, o günkü iddialarınızda -Hükümet olarak-
samimî değil miydiniz? Şimdi siz, müşavirlik kadrolarını 30'lara çıkarıyorsunuz. Bu müşavir
ler ne iş yapacaklar? Mevcut müşavirlere iş verebiliyor musunuz ki, bunları çoğaltıyorsunuz? 
Yoksa bunlar, eşe dosta yüksek maaşla iş imkânı temin etmek için mi yapılıyor? 

Hep tenkit ettiğiniz kendinizden.önceki hükümetlerin aynısını yapıyorsunuz. Ben bu Meclise 
geldiğim günden beri, " A N A P ' t a n bir farkınız yok tu r " diyordum; hakikaten farkınız yoktur, 
her şeyinizle bir ANAP ' l ı gibisiniz, hatta, bütün uygumalarınızla A N A P ' ı geçtiniz! 
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Geçen Hükümet döneminde Başbakanlığa bağlı müsteşar -bakın, daha neler var- ve müs
teşar yardımcıları için istisnaî memuriyete ait kadroları, 475 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meyle, Hükümet işbaşına gelir gelmez, iptal ettiniz; bu kanun tasarısıyla tekrar istisnaî kadro
ları ihdas ediyorsunuz! Bu iptal gerekçesini hiç düşünmeden, dört beş ay önce "yanlış" dedi
ğinize' bugün, "doğru" diyorsunuz! Bunu nasıl izah edeceksiniz? 

Esasta, dış ticaret birimleriyle, bu uygulama birimleri yani, yabancı sermaye ile, serbest 
bölgeler, bir çatı altında toplanmalıdır. Bu, benim kanaatimdir; Grubumuzun kanaati de odur. 
Bir organizasyonla, aynı çatı altında toplanması gerekir. Böyle bir organizasyonla, özel teşeb
büs, tüm işlemlerini bir tek çatı altında, birbirine iyi koordine olmuş birimlerden daha rahat 
takip etme imkânına sahip olacaktır. Hükümet, şimdilik böyle bir organize düşünmediğine 
göre, uygulama birimlerinin ille de bir yere bağlanması gerekiyorsa, bu birimlerin, gördüğü 
hizmet bakımından, adapte olmaları yönünden ve yönlendirici, teşvik edici özellikleri de dik
kate alındığında, DPT'ye bağlanması gerekirdi. 

Ayrıca, Hazinenin, görevi gereği, tutucu olmak mecburiyeti; uygulama birimlerinin de teş
vikçi olması dikkate alındığında, bu birimlerin, Devlet Planlama Teşkilatında daha randıman
lı hizmet verecekleri inancındayım. 

Eğer, bunlar veya benzeri hususlar dikkate alınmayacaksa, bu birimlerin Hazineye bağ
lanması ibir fantazideh ibarettir; zaman kaybettirmekten başka hiçbir işe yaramayacaktır. 

Sözlerimi burada bitirirken, Sayın Bakana biraz evvel yönelttiğim soruları, kendileri şim
di geldikleri için, dinlemeleri bakımından tekrarlamak istiyorum. 

Sayın Bakan, birkaç ay önce bu tasarı görüşülürken Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri, 
bu birimlerin Devlet Planlamaya bağlanmasını kararlaştırdılar ve tasan Genel Kurula gönde
rildi. DPT'ye bağlanmasına karar verilirken, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri yanlış mı yaptı
lar; onlar kendi iradeleriyle oy kullanmadılar mı? Yoksa, onlann iradeleri başkalarının elinde 
miydi? (RP sıralarından alkışlar) 

RIFAT SERDAROĞLU (tzmir) — Olur mu öyle şey Zeki Bey! 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) — Eğer, yanlış karar verildiyse -kabul ediyoruz- bu Meclis, 

bu yanlışlığı düzeltmekten aciz miydi? Yoksa, Sayın Bakan neyin nereye bağlanacağı konusun
da karar veremediği için mi, bu istikrarsızlık doğmuştur? Bu tasarı Plan ve Bütçe Komisyo
nunda iki defa görüşülürken kendi tasarınıza sahip çıkmayarak, bu konuyu başka bakanlara 
havale ederek, istikrarsızlık örneği sergilemediniz mi? Eğer bu birimler Hazinede kalacaktıy-
sa, neden, "Planlamaya bağlansın" diye Hükümetiniz yaygara koparmıştır? Dokuz aydır bu 
birimler orta yerde, projeciler orta yerde, yatırımlar durmuş vaziyette, yabancı sermaye yatırım 
yapmaktan çekiniyor ve "ekonomiyi düzelteceğiz, enflasyonu aşağı çekeceğiz" diyorsunuz. Seçim 
meydanlarında iki anahtar sözü vermeye benzemez bu iş... 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergezen. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Işın Çelebi, buyurunuz. 
ANAP GRUBU ADINA IŞIN ÇELEBİ (tzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Teşkilat Kanunu Tasarısının görüşülmesini fırsat bile
rek, hem tasarıya ilişkin görüşlerimi belirteceğim, hem de bu Parlamentoya oldukça önemli 
ve yüksek tercih oylarıyla seçilmiş bir insan olarak, Türk toplumuna karşı duyduğum görevin 
gereği, kendimce bazı doğruları söylemeye çalışacağım. 
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Değerli arkadaşlarım, özellikle Hazinev eDış Ticaret müsteşarlığı Teşkilat Kanunu tasarı
sını, sadece teşvik ve yabana sermayenin bağlanması gereken yer yönünden tartışmak ve teşki
lat kanununda yapılacak değişiklikleri müzakere etmek, bence, bugün için hiçbir şey ifade et
miyor. Çünkü, bugün artık Türkiye'de bu mevcut kurumların dünyadaki hızlı değişimin çok 
dışında kalmaya başlaması karşısında kurumların nasıl bir reforma tabi tutulması, nasıl reor-
ganize edilmesi gerektiğini tartışmamızın zamanının geldiği bir dönemi yaşıyoruz ve bu Parla
mentoda eğer, bu kurumların yenilenmesini ve reformist bir biçimde Türkiye'nin sorunlarına 
yaklaşımını temin etmezsek, Türkiye'nin geleceğinde bu Parlamentoyu işgal eden? ama maale
sef, bugün bu sıralarda olmayan insanlar, o oy aldığı insanlara ve Türk toplumuna hesap vere
meyeceklerdir. 

• i , 

Değerli arkadaşlarım, 24 Aralık 1991'de, ekonomi yönetiminde kararsızlığın, uzağı göre
memenin ve geleceğe dönük belirli bir politika oluşturamamanın eksikliğinin, Türkiye için bü
yük sorun yaratacağını söylemiştim. Nitekim, bu görüşüm bugün, maalesef, doğru çıkmakta
dır. buna karşılık, 21 Aralık 1991'de enflasyonun ağustos ve eylül aylarında düşeceğini söyle
yen Hükümet, 26 Haziran 1992'de, enflasyonun Ağustos ayında yükseleceğini söyleyerek, alu 
ay öncesiyle altı ay sonrası arasında, enflasyon konusunda ciddî bir tenakuza düşmüştür. 

Konuşmalara ve sonuçlara baktığımızda, Türkiye'de son derece ilginç ve tartışmaya açık 
bir durumla karşı karşıyayız. Konuşmalar ve vaatler demeti yapılmaktadır; ama sonuçlar, veri
len sözler hep havada kalmaktadır. Nitekim, 24.12.1991'de, ekonomik paket açıklanmadan ön
ce, sonhabarda enflasyonun hızlı bir düşüşe gireceği söylenmişken, bugün ekonomik progra
mın revizyonuna ilişkin yapılan çalışmalarda, 1992 yılında enflasyonun yüzde 55-60 düzeyinde 
kalacağı, yani, 1991 yılı düzeyinde kalacağı görülmektedir. 

Faizlerin düşeceği söylenmiştir; ama, faizler yükselmektedir. Faizlerin düşeceği söylendiği 
dönemde, faizler yüzde 62'dir. Bugün bu faizler düşmemiş, yükselmiştir. Teşviklerin, üretime 
verileceği söylenmiş, kredi sistemine dönüleceği belirtilmiştir; ama ortada, bunlara ilişkin hiç
bir somut sonuç yoktur. 

Temmuz ayında yapılan toplantılarda, pamuğun, elektriğin, dünya fiyatlarından ihracat
çıya verileceği belirtilmiş; ama, bir TARİŞ'in Genel Müdürü aşılamayıp, Para Kredi Kurulun
da verilen kararlar uygulamaya konulmamıştır. 

Kredibilitesi kalmayan ve üreticiyle, ihracatçıyla, yatırımcıyla diyalogu kalmayan ve top
lumda inandırıcılığı tamamen bitmiş bir hükümetle karşı karşıya bulunmaktayız. Bunu üzülen 
rek belirtmek istiyorum. Nitekim, 20 Ocak'da açıklanan ekonomik programın, o gün için söy
lediğimiz, vizyonu olmayan ve nasıl bir Türkiye istendiği net olmayan bir program olduğunu, 
hem Plan ve Bütçe Komisyonunda, hem de Genel Kuruldaki konuşmalarımızda belirttik. Çünkü, 
o gün için yapılan vaatler demeti içinde ciddî tutarsızlıklar vardı; kaynağı belli olmayan birta
kım güzel sözler söz konusu idi. KİT müsteşarlığı kurulacaktı, finans müsteşarlığı kurulacak
tı, TÖYÖK kurulacaktı, Inter-KİT kurulacaktı... 17 Mart 1992'de Milliyet Gazetesinde, TÖ-
YÖK'ün, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde atılmış en önemli adım olduğu, KİT sistemini iyileş
tireceği belirtildi, ama bugün TÖYÖK'de özelleştirme yok. 

KİT'ler için, 1992 programında 22 trilyon finansman açığından söz edilmişti; ekonomik 
programda 26 trilyonluk finansman ihtiyacından söz edildi; bugün Hazinenin verdiği raporda 
-elimde var-57 trilyondan söz edilmektedir! 
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; Bunun yaklaşık 10-15 trilyonluk kredi-borç faizleri Tahkim Yasasıyla silinmiştir. 5 trilyo
nunu, 6 tirlyonunu düşerseniz, 20 trilyonluk bir finansman ihtiyacı programlanmışken, KİT 
sistemi 57 trilyonluk bir finansman ihtiyacıyla karşı karşıya kalmıştır. 

Türkiye, KtT sistemini özelleştirmediği sürece ve bunu birtakım politik olaylara bıraktığı 
sürece, dünyanın ve çağın gerisinde kalacaktır. Bugün dünyada 30 ülkede özelleştirme çalışma
sı vardır. Yunanistan, Atina Havaalanını bile özelleştirme çalışmasına başlamıştır; Litvanya'-
da, Macaristan'da, Çekoslovakya bu konuda çok önemli adımlar atılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, çok ilginç bir şey : İtalya'da haziran ayında kurulan Amato Hükü
meti, bugün bizim TÖYÖK'e örnek aldığımız, ÎR, ENİ gibi kuruluşlar, KİT benzeri kuruluşla
rın üst holdinglerini özelleştirme kararı vermiştir; yani İtalyan Hükümeti, TÖYÖK benzeri ku
ruluşları özelleştirme kararı vermiştir. Biz, bunu araştırdığımızda, TÖYÖK'e benzer aldığımız 
kurumların 1948'te İtalya'da kurulduğunu öğrendik. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'ye "reform" diye sunduğumuz bir kurumun, Türkiye Cum
huriyeti tarihinin en önemli adımı diye söylediğimiz kurumun, örnek aldığımız bir ülkede, 1948 
yılında kurulduğunu gördük. Şimdi, bu yapı içinde ben, güven duygumu yitirmiş vaziyette
yim. Sayın Bakana saygımız var, Sayın Bakana ilişkin konuşmuyorum, genelde, Türkiye'nin 
geleceğine ilişkin sözlerimi belirtmek istiyorum. Eğer, bir TARİŞ'in yönetimini aşıp, ihracatçı
ya verilen sözler yerine getirilemiyorsa, Para Kredi Kurulunun kararını bir TARİŞ Genel Mü
dürü uygulamıyorsa, ben son derece ciddî endişe içine girerim. 

Değerli arkadaşlarım, Merkez Bankası para programı uygulanmamıştır, uygulanamamış
tır veya hedeflerin de ve sonuçlarında büyük sapmalar vardır. Para programından ciddî sap
malar olması önemli midir? Bence önemlidir. Türkiye'de, eğer bir mekanizmanın, serbest pi
yasa ekonomisinin iyi yürümesi isteniyorsa, bu kurumlara ilişkin araçların iyi değerlendirilme
si ve buna ölçü olan birtakım,program hedeflerinin yüzde 5-10 sapmayla tutturulması önem 
taşır. Eğer bu hedeflerden ciddî sapmalar varsa, bugün Türk ekonomisinin geleceğine dönük 
ciddî endişeler taşımaya daha fazlasıyla devam eder hale geliriz. Eğer siz, bütçe açığını, bura
dan 32 trilyon diye geçirip, bugün bütçe açığının 60 trilyon olacağını söylüyorsanız ve bütçe 
açığında yüzde 100'lük bir artış bugünden görülüyorsa, bu beni ürkütür. KİT finansman açı
ğı, 26 trilyon hesap edilip, 20 trilyon civarından kalkıp, 40 trilyona çıkarsa, Hazinenin hesa
bında da 57 trilyon ise, burada ciddî bir zam paketinin geleceği endişesini taşırım ve bu yapı 
içinde, gayrî saTî millî hâsılanın 750 trilyon olduğunu düşünürsek, kamu kesimi finansman açı
ğının yüzde 13-14 olduğunu görürüz. Bu da, Türkiye'nin geleceği açısından son derece ciddî 
bir sakınca getirir. Eğer bugün, enflasyonun 1991 yılı düzeyinde devam edeceği düşünülürse, 
son derece büyük tehlike var demektir. 

"Efendim, 1991 yılında büyüme hızı düşüktü, bu yıl 5,5 olacak" denildi. 
Elbette 1991 yılında büyüme hızı düşüktür. 1990 baz yılı yüzde 9-10 olursa, 1991 yılı dü

şük olur. Körfez krizinin etkisini ihmal edip, sadece 1991 yılını tartışırsak, dünyadaki (durgun
luğu) resesyonu hiç gündeme getirmeyip, sadece Türldye'yi, dünyadan soyutlanmış bir ülke olarak 
kabul ederek büyüme hızı 1-1,5 oldu, bu yıl 5,5 olacak" dersek, bunu başarı diye ilan edeme
yiz; çünkü, 1991 bazı yılı, düşük bir yıldır, 5,5'lik büyüme hızı, tarımdaki gelişmeden kaynak
lanmaktadır; bir başarı değildir. 

ödemeler dengesinde, bugün elde edilen sonuçlar, Türkiye'nin ödemeler dengesi proble
mini, yapısal sorununu aşmasının bir sonucudur. Türkiye'nin döviz rezervleri son üç, dört 
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yıldır pozitiftir, döviz problemi yoktur. İhracat, Türk toplumunun, sanayicisinin yaşamının bir 
parçası haline gelmiştir. Biz burada martta, ödemeler dengesi probleminin olmayacağını, Türk
iye'nin dış borç konusunda bir probleminin olmayacağını söyledik. Nitekim, Hükümet, mayıs 
ve haziranda uluslararası piyasalardan 1,5 milyar dolar borç para almıştır; ama, Türkiye, Demir-
Çetik'in, Hazine garantili bonolarını piyasaya çıkardığında, satamamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, fonlar meselesine gelince : Ekonomi, bileşik kaplar gibidir, en basit 
kuralıyla. Nitekim, DEFİF ve kaynak kullanımda ödemeler yeni yeni yapılmış, beklemeler so
na erdirilmiştir; ama müthiş bir gecikme vardır; en son, dericilere bir ödeme yapılmıştır. 

Burada söylemek istediğim nokta şu : Türkiye, 1992 yılında, maalesef, Osmanlı dönemin
deki gibi bir duraklama dönemine girer durumdadır, 1992 yılı, Türkiye için bir duraklama dö
nemi olmaktadır. 

Vaatleri olan ve uygulaması için kaynağı olmayan teşviklerin gündeme gelmesinin karışık
lık yaratacağını söyledik. Nitekim, bu gün bu karışıklıkla, hem sanayici, hem de ihracatçı kar
şı karşıya gelmiştir. Birtakım vaatlerin yapılması yeterli değildir, birtakım ucuz faizli kredinin 
verileceği, 20 Ocak ekonomik programında söylenmiştir. Hem o günkü konuşmalarımızda, hem 
buradaki vaatlerde bundan söz edilmektedir; ama, bunlar uygulanmamıştır arkadaşlar. O za
man, bunlar uygulanmazsa, biz, Türkiye'de yaşayan 55-60 milyon insana, hükümetin saygınlı
ğı, kredibilitesi, inandırıcılığı ve etkinliği konusunda ne söyleyebiliriz? Bugün, bu Hükümete 
maalesef yol göstermek zorundayız. , 

Dünya hızla değişmektedir. Amerika, Kanada ve Meksika'da yeni ticaret anlaşmaları ya
pılmakta, gümrük duvarları sıfıra indirilmektedir. Kanada, yeni bir yabancı sermaye kanunu 
benimsemiş ve Dünyanın sermaye kaynaklarının Kanada'ya ve Amerika kıtasına çekilmesi için 
önemli yeni tedbirler almaktadır. Avrupa Topluluğu, "Maastricht zirvesinin sonuçları, önü
müzdeki on yıl Avrupa'ya durgunluk mu getirecek, yoksa belli bir istikrar mı getirecek?" tar
tışmasını yapmaktadır. Bu anlamda, dünyada para ve mal piyasalarında yeni teknikler uygu
lanmaktadır. Bunları yerine getirmemiz gerekirken, İtalya'da bile özelleştirmeye büyük önem 
verilmeye başlanmıştır. Pzelleştirme konusunda, Türkiye Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanının 
bazı demeçlerini okuyorum... PTT'yi neden özelleştiremiyoruz? British Telekom'u, İngiltere 
6 ayda özelleştirdi, 5 milyon hisseyi 6 ayda sattı. Biz, neden PTT'yi PETKİM'i özelleştiremiyoruz? 

Değerli arkadaşlarım, TÖYÖK'le, KİT Müsteşarlığı ile tnter-KİT'le, Finans Müsteşarlığı 
ile bunlar yürümedi ve hiçbiri olmadı. Arzumuz, Türkiye'nin yeniden, yenilik çizgisinde, re
formist çizgide dünya ile açılmaya ve bütünleşmeye önem veren bir politikayı yerine getirecek 
dinamik iktidarlara ihtiyacı olduğu inancındayım. Bu dönemin hepimize hayırlı, uğurlu olma
sını diler, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
SHP Grubu adına Sayın Nihat Matkap, buyurun. 
SHP GRUBU ADINA NİHAT MATKAP (Hatay)'— Sayın Başkan, Yüce Meclisin kıy

metli üyeleri; hepinizi şahsım ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti'Grubu adına saygıyla selamlarım. 
Görüşmekte olduğumuz Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hak

kında Kanun Tasarısı, Türk ekonomisinin en temel ve en önemli kurumlarımdan birinin, günü
müz şartları ve Hükümet Programımız prensipleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesini amaç
lamaktadır. 
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Bilindiği gibi, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 13 Aralık 1983 tarihinde 188 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameyle, Maliye ve Ticaret Bakanlıklarının o zamanki yapıları içerisin
de yer alan bazı birimlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur : Maliye Bakanlığına bağlı 
Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadî İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki Kamu Fi
nansmanı, Dış Ekonomik İlişkiler, Banka Kambiyo Genel Müdürlükleri yanında Bankalar Ye
minli Murakıplar Kurulu Başkanlığı, Hazine Kontrolörleri, Darphane ve Damga Matbaası Genel 
Müdürlüğü, ile, Ticaret Bakanlığına bağlı İthalat İhracat ve Anlaşmalar Genel Müdürlükleri 
ile, Konjonktür ve Yayın Dairesi Başkanlığıdır. 

Bu şekildeki bir yapılanma, ülkemizde geleneksel olarak ayrı ayrı bakanlıklar eliyle yürü-
tülegelen, devletin nakit idaresine ve klasik hazine işlemlerine ilişkin işlevlerle ekonominin dö
viz kaynak ve kullanımlarının önemli bir bölümünü belirleyen dış ticarete ilişkin düzenlemele
ri yapma fonksiyonunun tek bir bünyede toplanması anlamına gelmektedir. Bu suretle piyasa 
kurallarına ve fiyat mekanizmasına işlerlik kazandırmaya çalıştırıldığı bir ortam içinde Müste
şarlık, Türkiye'deki uygulamanın sağlıklı biçimde yürütülmesi görevini üstlenmiş oluyordu. 

Bir diğer önemli fonksiyon olarak da, bu müsteşarlık, 1980'li yıllar boyunca, bir yandan 
dış ticaretin yönlendirilmesi ve ihracatın artırılması faaliyetlerinin uygulayıcısı ve takipçisi olur
ken, bir yandan da, istikrar politikalarının belkemiğini teşkil eden ödemeler dengesi açıkları
nın kapatılmasında finansmanı sağlama işlevini de üstleniyordu. 

Müsteşarlığın başlangıçtaki yapısının, zaman içinde bazı değişikliklere uğradığını görmek
teyiz. Görüşmekte olduğumuz kanun hükmünde kararnamenin, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
benimsenen yapısı kanunlaştığında, müsteşarlık, her şeyden önce, köklü ve kalıcı olacağı mu
hakkak olan bir kanuna, bir yapıya kavuşmuş olacaktır. 

Kaldı ki, elimizdeki tasarıda, hem günümüz şartlarının zorunlu hale getirdiği, hem de Hü
kümet Programımızın prensiplerini yansıtan birçok yenilik de mevcuttur. Bu tasarıyla, müste
şarlık bünyesinde iki yeni ana hizmet birimi, yani genel müdürlük kurulmaktadır. Bunlardan, 
Fon Yönetimi Genel Müdürlüğü, genel bütçenin yarısına yakın bir büyüklüğe ulaşan bütçe dı
şı kamu fonlarının izlenmesinde ve yönetilmesinde mevcut dağınıklığı ve belirsizliği gidermeye 
yöneliktir. Bu Genel Müdürlüğün kurulmasıyla, bütçe ve fonlar arasındaki ve fonların kendi 
arasındaki koordinasyon etkili bir şekilde sağlanacaktır. Ayrıca, böyle bir kuruluş, kamu kay
naklarının kamu hizmetleri arasında rasyonel ve optimal olarak dağıtılmasında önemli fonksi
yonlar da icra edecektir. 

Partimizin fonlar konusunda bugüne kadarki tavır ve görüşlerini tekrarlamayı gereksiz 
görüyorum. Ayrıca, Koalisyon Hükümetimizin aynı konudaki taahhütlerini de hepimiz bilmek
teyiz. burada özellikle altını çizmek istediğim husus şudur : Hükümetimizin bütçe dışı fonlarla 
ilgili temel yaklaşımı, bildiğiniz gibi, bu fonların kaldırılması yoluyla bütçe ve Hazine birliği
nin sağlanmasıdır. Buna yönelik olarak bazı fonların konsolidasyonuna ilişkin kararlar alın
mış bulunmaktadır. Ancak, fonların tamamıyla tasfiyesinin gerçekleşmesinin de, zaman ala
cak bir işlem olduğu aşikârdır, bu süre içinde, söz konusu Genel Müdürlük işlev yapacaktır. 

Kurulacak diğer genel müdürlük olan Türk Devletleriyle Ekonomik ve Ticarî İlişkiler Ge
nel Müdürlüğüne gelince : Yeni kurulması öngörülen bu ana hizmet biriminin de, günümüz 
dünya konjonktürü ve uluslararası düzeyde meydana gelen siyasî ve ekonomik gelişmeler göz 
önüne alındığında ne derece önemli olduğunu burada uzun uzadıya anlatmaya gerek yok sanı
yorum. Yeni oluşan Türk cumhuriyetleriyle, ülkemiz arasındaki özel bağlar yanında, dünya-
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daki bölgesel entegrasyona yönelik eğilim ve çabalar da, Türkiye'yi bu kardeş cumhuriyetlerle 
çok daha sıkı bir iktisadî ve siyasî ilişkiler içine girmeye zorlamaktadır. Türk Devletleriyle Eko
nomik ve Ticarî ilişkiler Genel Müdürlüğü, işte böylesi bir zaruretten doğmaktadır. 

Görüşmekte olduğumuz tasan, müsteşarlığın, günün koşullarına uygun, rasyonel bir ça
lışma yapısına ve kadrosuna kavuşturulmasını da amaçlamaktadır. 

Sonuç olarak, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grumuzun tasarıya olumlu baktığım arz eder, 
Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Matkap. 
Şahsı adına Sayın Yusuf Bozkurt özal; buyurun efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri, bu

gün görüşmekte olduğumuz, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı kanun Hükmündeki Karar
namesinin, aslında iki defa Plan ve Bütçe Komisyonundan buraya geldiği anlaşılıyor. Birinci 
seferinde buraya geldikten sonra, tekrar geri çekildi, Plan ve Bütçe Komisyonuna gitti, başka 
bir şekilde geri geldi. Hadise normaldir; bir eksiklik olmuş olabilir, bir yanlışlık olmuş olabi
lir; Plan ve Bütçe Komisyonu, bunu düzeltmek için geri çeker. Ben bunları tabiî karşılıyorum; 
fakat, iki doküman arasında (Plan ve Bütçe Komisyonunun bir önce gönderdiği ve bir sonra 
gönderdiği dokümanlar arasında) temelde büyük farklılıklar var. Bu farklılıklardan bir tanesi 
-benim gördüğüm kadarıyla en önemlisi- Komisyonun ilk raporunda Yabancı Sermaye, Teşvik 
ve Serbest Bölgeler gibi üç önemli kuruluşun, Hazine teşkilatından çıkarılıp, Planlama Teşki
latına kaydırılması söz konusuyken, ikinci raporda Hazinede kalması konusunda, Plan ve Büt
çe Komisyonunun bir kararı var. Birbirine tamamen zıt, gerekçeleri de zıt, işin enteresan tara
fı... öyle enteresan ki... Komisyon raporunda diyor ki: "Devlet Planlama Teşkilatına, Teşvik 
Uygulama, Yabancı Sermaye ve Serbest Bölgeler birimlerinin dahil edilmesine İkinci Beş Yıllık 
Planda karar verildiği, bu üç birimin Devlet Planlama teşkilatı içinde olmasının anayasal açı
dan zorunlu olduğu, nitekim Devlet Planlama Teşkilatının icraî fonksiyonunun, istişarî bir fonk
siyona dönüştürülmesinin, kısa süreli de olsa, tatbikatta hatalı bir uygulama olduğunun anla
şıldığı, söz konusu birimlerin yeniden Devlet Planlama Teşkilatı bünyesine ithal edilmesinin, 
hizmetlerin daha sağlıklı yürütülebilmesi açısından yararlı olacağı şeklindeki görüş ve düşün
celere Hükümetin de katılması üzerine, kanun hükmünde kararnamelerin tümü üzerindeki mü
zakereler tamamlanmış ve 436 sayılı Kanun Hükmünde Kararname esas alınmak suretiyle, mad
delerin görüşülmesine geçilmiştir. Çevreve 1 nci maddesiyle düzenlenen 3274 sayılı kanunun 
"Amaç" başlıklı 1 inci maddesinde, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığına iade edilmesinin uygun olacağı görüşüyle, Teşvik Uygulama Genel 
Müdürlüğü, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün gö
revlerine ilişkin kısmı çıkartmak suretiyle, madde yeniden düzenlenmiş ve bu değişiklikle ka
bul edilmiştir." 

YüCe Komisyon bu kararı veriyor, Hükümet de bu karara uyuyor. Daha önce başka bir 
hükümetin göndermiş bulunduğu kanun hükmündeki kararnamede değişiklik yapılıyor. Daha 
sonra ne oluyor, bilemiyoruz; kanun hükmünde kararname, Genel Kurula geliyor ve tekrar ge
ri çekiliyor. Bu sefer Plan ve Bütçe Komisyonu 180 derecelik geri dönüş yapıyor ve diyor ki: 
"Bunlar Hazinede kalsın." 

Ben, Plan ve Bütçe Komisyonunda çalıştım ve Başkanlığını da yaptım. Böyle bir Yüce Ko
misyonu, bu şekilde, çok kısa bir süre içerisinde esasta bu kadar değişiklik yapmaya zorlayan 
baskı nereden gelmiştir? Bu, nasıl bir baskı? Bunu bilmek istiyorum. Yani, Meclisin üzerinde 
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kimler baskı kuruyorlar? Meclisin en önemli komisyonu olan Plan ve Bütçe Komisyonunun 
üzerinde böyle bir baskının kurulmasını, ben doğru bulmuyorum; yanlıştır. Biz, bu kürsüye 
çikıp, her zaman, Meclisin üstünlüğünden bahsetmişizdir; fakat, belli bir yerde icra her zaman 
gelip Meclisin komisyonlarını da, Genel kurulunu da çiğneme eğilimini göstermiştir. Bu, bu
nun en güzel misalidir; bunun için geldim konuşuyorum burada. 180 derece geri dönüş yap
mıştır. Bizim iktidarımız zamanımızda biz bunları yapmadık. Biz, icabında hükümet kararna
melerini geri çevirdik, değiştirdik ve hatta hükümet, Genel Kurulda "Geri çekerim" dediğinde 
ben çıkıp, "Onu ben tekabbül ediyorum" dedim ve Plan ve Bütçe Komisyonu olarak kararımı
za sahip çıktık. Bunu, burada göremedim; üzülüyorum Sayın Başkan. 

Benden önce konuşan Sayın Çelebi'nin dediği gibi, aslında bu meselelerin çok daha öte
sinde memleketin meseleleri var; verilmiş birtakım sözlerin y apılamamasi meseleleri var. Ak
sine ben, burada SayınBakanı suçlamıyorum. Sayın Bakan Çiller, göreve geldiği günden beri 
-ben inanıyorum ki- fevkalade iyi niyetle belirli işleri yapmak için önerilerde bulundu, raporlar 
hazırladı, programlar yaptı; fakat, kendisine bu imkânı vermediler, onları uygulama imkânı 
verilmedi. Yani Sayın Demirel, Bakanını tayin etti, koalisyon protokolünü imzalattı, "şunu ya
pacağız, bunu yapacağız" dedi, ondan sonra başka bir bakan işlere hâkim oldu... Açık konu
şalım... Ondan sonra biz, bu Sayın Hanım Bakanı nasıl suçlayabiliriz? Suçlamayız efendim. 
Burada kusur, Hükümetin başındadır. Hükümetin başında oturan insan, eğer bu yetkiyi, bu 
Bakanına vermiş olsaydı ve o yetkiyle yürümüş olsalardı, bugün durum daha farklı olabilirdi. 
Buna inanıyorum; ama, böyle yapılmamıştır ve zaman zaman da görüyoruz, işte, TÜStAD 
davasında da Sayın Bakan, diğerlerinden farklı düşünebiliyor. Kendisini tebrik ediyorum... Bunu 
da söylemek için buraya çıktım. 

Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar 

yetersayısı yoktur; 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Sanü : 17.36 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.53 

BAŞKAN : Başkanvckili Yıldın m Ava 
KÂTİP ÜYELER : Işılny Saygın (İzmir), Ali Günaydın (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

/. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 
Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde 
eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetle
rinin Başbakanlığa devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59'a 
1 inci ek) (Devam) 

BAŞKAN — Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Görüşülmekte olan kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler bitmiş, 

maddelere geçirilmesinin oylamasında karar yetersayısı istenmişti. Şimdi, tekrar maddelere ge
çilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul etme
yenler... Karar yetersayısı tekrar bulunamamaştır. 

Bundan sonra ara versek de bulunamayacağı kanaatıyla; kanun tasarı ve tekliflerini gö
rüşmek için 17 Eylül 1992 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.55 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR CEVAPLARI 
1. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, İçişleri Bakanlığının HEP ile ilgili tutumu

na ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/295) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağ
lanmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 19.8.1992 . 
Sedat Yurtdaş 

Diyarbakır 
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21 Temmuz 1992 - 4 Ağustos 1992 tarihleri arasında Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, hakkâri, 
Van, Bitlis, Siirt ve Batman ti, bit kısım ilçe ve köylerinde Halkın Emek Partisi (HEP) hden 
heyet olarak incelemelerde bulunduk. Bu incelemelerimiz sırasında içişleri Bakanlığına bağlı 
Emniyet Müdürlüklerince "zimmetli" olarak kamuya açık yerlerde propaganda amaçlı ola
rak, imzasız afiş ve ilan astırdığını tespit ettik. İzlenen bu yöntemle savunulan görüş ve hedef
lenen amaca karşı eleştirilerimiz öteden beri bilinmektedir. Bu nedenle konunun bizi ilgilendi
ren bir ilandaki sözleri aynen buraya alıyorum. 

" Vatandaş! 
Halkın Emekçi Partisi (HEP) 
bile gerçeği gördü. Bazıları 
PKK'yı desteklemekten vâz 
geçti. Vazgeçmeyenler de 
gerçeği biliyorlar. Ama 
Apo'nun kendilerini 
öldürteceğinden korktuları 
için ayrılmıyorlar." 

1. İçişleri Bakanlığının ilgili birimi, Halkın Emek Partisi*ni Halkın Emekçi Partisi ola
rak -yanlış- yazılmasının nedeni nedir? 

Partimizin gerçek adı bilinmiyor mu? 
İçişleri Bakanlığı karşı propagandayı bu tür yanlış temellere-mi oturtmuş bulunuyor? 
2. Olsa olsa, yargının konusu olacak olan HEP'in PKK'yı desteklediği savını, hangi ne

denlerle kesin görüş olarak savunuyorsunuz? 
Bu ülkede -çok büyük eksikliklerine karşın- yargı erkinin varlığını görmeme hakkını Sa

yın Bakanlık nereden alıyor? Yani, "kendi yasalarına bağlı olmama hakkını" nereden alıyor? 
3. Hangi yasal dayanak ve propaganda amacı, İçişleri Bakanlığı ile ilgili birimin HEP'i 

kamuoyunda PKK'yı "destekleyenler ve desteklemekten vazgeçenler"in partisi olarak lanse 
etme hakkını veriyor? 

4. • HEP'e yönelik bu tür suçlamalarla, HEP yönetici, üye ve destekleyicilerine yönelik 
olarak baskı yapılması için direktif mi verilmiş oluyor? 

5. Bu güne kadar HEP yönetici üye ve parti binalarının uğradığı saldırıların' 'azmettiren" 
düzeyindeki sorumlusu Sayın Bakanlık olmuyor mu? 

6. Doğru Yol Partisi (DYP)'nin Sayın İçişleri Bakanı siyasal rakibi Halkın Emek Partisi 
(HEP)'ne mücadeleyi bu tür; haksız, dayanaksız, görev gaspı içeren yöntemlerle mi sürdürme
yi önererek uyguluyor? 

T C . 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı 16.9.1992 
Sayı : B.05.İ1.EGM.0.12.01.01.-249260 

Şube : Top.Ol.(E) 
Konu Yazılı : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Bşk. Gnl. Sek.Iiğinin Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/295-2146/11395 

sayılı yazısı. 
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Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve Bakan
lığımızca yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde ileri sürülen hususlarla il
gili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

21 Temmuz 1992 - 4 Ağustos 1992 tarihleri arasında Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkâri, 
Van, Bitlis, Siirt, Batman il ve ilçelerinde yazılı soru önergesinde iddia edildiği gibi pankart, 
afiş ve ilan asılma olayının meydana gelmediği anlaşılmıştır. Emniyet Teşkilatı da Devletin tüm 
organlan gibi Anayasa ve Kanunlara göre kurulmuş görev yapan bir kuruluştur. 

Bu tür asılsız suçlamaların o yörede başarılı görev yapan Emniyet güçlerini yıpratmak için 
yapıldığı değerlendirilmektedir. 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 

içişleri Bakanı 
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TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI GÜNDEMI 

3 ÜNCÜ BİRLEŞİM 16 . 9 . 1992 Çarşamba Saat : 15.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 19 arkadaşının, gerçekleri çarpıtarak 
halkı aldattığı ve böylece suçluları korumayı görev haline getirdiği iddiasıyla İçişleri Ba
kanı tsmet Sezgin hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca 
bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/8) (Görüşme günü : 22.9.1992 Sah) 

2. — Refah Partisi Grubu adına Grup BaşkanvekiUeri Kocaeli Milletvekili Şevket 
Kazan ve Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün, Hükümetin, özellikle Sımak olayla
rında ve ülkede giderek tırmanan terör ve Anarşiyi önlemede başarısız kaldığı iddiasıyla 
Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Başbakan Süleyman Demirel 
ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/9) (Gö
rüşme günü : 23.9.1992 Çarşamba) 

3 
S E Ç I 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

E 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

2. — 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) 

3. —r 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

4. — 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) 

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

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

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

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

9. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

10. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşla
rımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin 
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

11. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının/ kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

12. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin* önergesi (8/8) 

13. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

14. — izmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, izmir İlinin sorunlarını 
tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

15. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

16. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

17. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşımn, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

18. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

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

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

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



5 
GENEL-GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

22. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin da
ha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

23. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/30) 

24. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ye 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/31) 

25. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tanm sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

26. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlem
leri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

2,7. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin so
runlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

28. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkâtmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

29. — Ankara Milletvekili 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/36) , 

30. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunun yayınlan konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

31. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

32. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

33. —Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında 
ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybım önlemek ve ocakların verim
li ve güvenli çalışmalarım sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge'. (10/38) 
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34. _ Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ye 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

35. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/40) 

36. — Muş "Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem 
bölgesinde yapılan kamuya ait binaların DcpremYönetmeliği şartlarına uyup uyma
dığını son depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

37. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçe
lerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis, 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

38. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik 
sektöründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın. 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

39. — istanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında ça
lışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

40. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

41. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş 
güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün !02 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

42. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi 
ve yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

43. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlileri
nin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 
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44. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının* yurt içinde ku
rulmuş olan ve yurt dışında .üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/49) 

45. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

46. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depre
minde binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

47. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün' 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

48. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

49. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nu
saybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını te
spit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

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

51. — Trabzon Milletvekili Kemalcttin Göktaş ve 21 arkadaşının, Sarp Sınır Ka
pısının açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticarî 
ve sosyal olumsuzlukları araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

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

53. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tü
ketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için 
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 
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54. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur 
İlçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaş
ların öldürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/57) 

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

56. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yı
lında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

57. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ata
köy'de Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

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

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

60. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dairesi 
içinde bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

6 1 . — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 
1992'de Newyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katı
lan kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

62. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın istan
bul şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olayla
rını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 
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63. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzincan depremin
de zarar gören vatandaşlara yapılan nakdi yardımın adilane dağıtılmadığı iddiaları
nı araştırmak ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si. (10/66) 

64. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Loj
manlarında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak 
ve soruşturmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/67) 

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

66. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
'önergesi (8/18) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.9.1992) 

67. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler ve 14 arkadaşının, Kafkas
ya Bölgesinde meydana gelen endişe verici gelişmeler ile bunların millî dış siyaseti
mize ve millî güvenliğimize ve Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerimize etkisi 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/19) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.9.1992) 
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1. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık Meslek 
Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergcsi(6/68) 

*2. — İçel Milletvekili küstü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam yapıldığı 
iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

3. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel 
bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/73) 

4. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü id
diasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hastanesinde 
görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

6. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük kapısı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

7. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

8. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sanayi 
sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/83) 

9. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkınmada ön
celikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/85) 

10. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve ya
sak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

11.— Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleş
tirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

*12. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğra
dıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

*13. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklardaki 
müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

*14 — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bul
mak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/93) 

*15. — Kastamonu Milletvekilj Murat Başesgioğlu'nün, Adıyaman Seçim Ku
rulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/99) 

*16. —Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nün, Adalet Bakanlığı per
sonelinin Özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/100) , 

("#) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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*17. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

18. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KlT ürünlerinin piyasa fi
yatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

19. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu iktisadî Teşebbüslerinde 
yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

20. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

*21. —, Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ve iskân Bakanlı
ğınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/107) 

22. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

23. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya ilinin 2 nci dere
cede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

24. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, başörtüsü kullandığı için cezalandı
rılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

25. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, hastanelerde rehin kaldığı iddia edi
len hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1.17) 

*26. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir Devlet Bakanının sahibi oldu
ğu Nergis Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/118) 

*27. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan hisse 
senetlerinin usule aykırı olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/119) 

*28. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop 
iline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/120) 

*29. — istanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine 
teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) 

30. — istanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, istanbul'da faaliyette bulunan 
fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/123) 

31..— Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurham ilçele
rine polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/124) 
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32. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz sa
tın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/125) 

33. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bor-
novalı erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

34. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Ci
nayet mi, İntihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/127) 

35. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul - Küçükçekmece Beledi
ye Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

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

37. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan koyun 
yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 

38. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sahala
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

39. _ İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'dcki bazı 
mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/132) 

40. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binası
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

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

42. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Ba
yat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

43. _ Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye Mec
lisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/136) 

44. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışrpa üc
reti alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/137) 

45. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, TRT'de yayımlanan 32. Gün 
programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

46. _ Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, günlük bir gazetede yeralan 
"Washington'da Demirel - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/139) 
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47. _ Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mahke
melerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/140) 

48. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe Barajı'mn ne zaman 
ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) 

49. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andı
rın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/142) 

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

51. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme su
yunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/144) 

52. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/145) 

53. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu 
asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Pakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

54. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmecc - Bü-
yükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

55. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

56. — İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçelere bölün
mesi sonucunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasların dik
kate alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 

57. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van İlinde geçici usta öğretici
lere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

58. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul DGM Başsav
cısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

59. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 

60. — Trabzon milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yolla
rının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın-l 

dan sözlü soru önergesi (6/153) 
61. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip 

verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözül soru öner
gesi (6/154) , 
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62. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat, 
Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/155) 

63. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

64. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri 11 Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

65. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

66. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğü
ne bağlanmasının nedenine ilişkin tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/159) 

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

68. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin 
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/161) 

69. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 

70. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

71. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan 
TÜGSAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 

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

73. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge Mü
dürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/167) 

74. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Lice 
depreminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

75. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır İli Dicle 
İlçesinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/169) 

76. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu or
man envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/170) 
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77. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nİn, Kahramanmaraş Havaa
lanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/171) 

78. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nİn, Türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narlı istasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

79. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamele
rin geri alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/173) 

80. — istanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

81. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve 
tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

82. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun ili Espiye ilçesi Eri-
cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) 

83. — izmir Milletvekili ilhan Kaya'mn, izmir ili Bornova ilçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

84. — izmir Milletvekili İlhan Kaya'mn, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe alın
maları için güvence verilen izmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrılma
dıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/178) 

85. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon ili Şuhut ilçe Beledi
yesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

86. — Muğla Milletvekili Ncvşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 

87. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik ilçesi 
Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/181) 

88. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia 
edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/182) 

89. —Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/183) 

90. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a gi
den Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/185) 

91. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, T. öğretmenler Bankası'mn 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

Ti"! : : —: : :
 : • 
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92. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

93. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir ili veya yöresine ha
fif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

94. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

95. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir Devlet Bakanının günlük 
gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/191) 

96. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Ha
vaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

97. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanının 
bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/193) 

98. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevle
rine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

99. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, okullarda bulunan Çev
re Koruma Kolları üyelerinin bir bölümüne ve çevre koruma yarışmalarında başarılı 
olanlara verilen madeni madalyalar ile üstün çabası olan fertlere verilen "ÇEVRE 
BERATI" na ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) 

100. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, İl Çevre Koruma Va
kıflarına ilişin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

101.. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tari
hinden bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/197) 

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

103. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Temsil 
Giderleri Ödeneğinin 1989-1991 yılları arasında mevzuata aykırı olarak keyfî ve amacı 
dışında kullanılıp kullanılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (6/338)(l) 

104. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valili
ğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199) 

105. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller 
ve Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 
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106. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'riın, Ege Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/202) 

107. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sa-
rıoğlan ve Ycmliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/203) 

108. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri iline doğalgazın ne za
man ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/204) 

109. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, istanbul adliyelerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

110. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Kâğıthane ilçesinde spor tesisleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

111. — İstanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Oku
lu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/208) 

112. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi 
ve Piraziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

113. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alan
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

114. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş $endiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

115. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor 
Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

116. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün 
görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

117. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

118. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

119. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "is
tisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

120. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendir
me Vakfı (SİSATEV'e) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/217) ' 

121. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde 
üretimine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/218) 

122. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sana
yii Bölgesjne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 
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123. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertckin'in, Kütahya - Simav, Af
yon, Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/220) 

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

125 — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertckin'in, bir Devlet Bakanının ba
sın toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/222) 

126. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerin
de yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurul
mayacağına ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

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

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

129. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demir
yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

130. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı ilçesi 
ile çevre köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/227) 

131. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygula
nan doğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

132. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İline SSK hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/229) 

133. — Karaman Milletvekili S, Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâ-
zımkarabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve 
diğer ihtiyaçlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

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

135. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarebe-
kir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per-
spnel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

136. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sü
rülen HOVNANİAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) -

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

138. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) 
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139. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açıl
mayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

140. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.I. kömür sahalarında kömür çı
karılan arazilerin tekrar ekim sahası'olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

141. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıl
lıların sayısına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

142. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirke
tin reklam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) 

143. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

144. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün 
Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/242) , 

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

146. — Trabzon Milletvekili EyüpÂşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak ver
gi ve fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekke
binin eklendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

147. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürek
kebi fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından ya
zılı soru önergesi (6/327) (1) 

148. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlama
sını önlemek için teklif ettiği projenin T.K.İ. tarafından reddedildiği iddiasına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

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

150. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak : 
ordudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/247) 

151.— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik 
Santraline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

152. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı ka-
rakollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/251) 

153. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin bo
şaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

154. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 
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155. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının 
nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

156. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de ya
pıldığı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/256) 

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

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

159. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köp-
rüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

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

161. —• Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakam hakkın
daki bazı iddilara. ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

162. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan ver
gi indiriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) 

163. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet 
Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/263) 

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

165. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Dev
let görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/265) 

166. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanların
dan birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

167. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Ka
çakçı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/267) . 

168. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer al
dığı iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/268) 

169. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesi
ne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

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

171. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandcdc - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) _____ . : H — 
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172. — Erzurum Milletvekili Lütfü Escngün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin 
önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/272) 

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

174. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nm, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne 
yapılan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

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

176. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına men
sup siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/276) . 

177. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz 
olarak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/277) 

178. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

179. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım YÜcelen'in, Eximbank Genel Müdürünün 
görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/279) 

180. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciter'in, günlük ve bir gazetede yayın
lanan "Falcı Müşavir izine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/280) , j 

181. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARlŞ ortaklarının alacakları
nın ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

182. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini öde
meyenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/282) 

183. -— istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu 
prim borcuna getirilen aftan yararlanan kişi' ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

184. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, 
Irak'a Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/284) 

185. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ili ve Emet ilçesi S.S.K. 
hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/285) , 

186. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet ilçesine bağlı 
P.T.T.'lerin çalışma saatlerine ve ilçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 

187. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, istanbul'da Yukarı Mezopo
tamya Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

20 
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188. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, istanbul'da güvenlik güçlerine yar
dım ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/288) 

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

190. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

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

192. —Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan ilçesi Devlet Has
tanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/293) 

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

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

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

196. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil İlçesinde 
ikamet eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkencey
le öldürüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

197. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sa-
rıerik Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) • 

198. — Trabzon Milletvekili Kcmalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına geti
rilen vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

199. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

200. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin 
görevi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/302) 

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

202. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Hızlandırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/304) 

203. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen ya
sanın 12 nci maddesinde yeralan ccrimisil aflanna ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/305) 
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204. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) 

205. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

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

207. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

208. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hak
kında yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

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

210. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gcrcde-Kızılcahamam 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

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

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

213. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmüzcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygu
lama sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

214. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun perso
nel ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

215. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik perso
nelle aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/317) 

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

217. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal ha
line dönüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/319) 

218. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatrmş'ın, Ankara-Keçiören Sanator
yum Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

219. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyet
lerine yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/321) 
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220. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İstanbul Ruh ve Sinir Hasta
lıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâret kont
rolü yaptırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/322)' 

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

222. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hak
kında bazı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/324) 

223. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Ba-

' kanından sözlü soru önergesi (6/325) 
224. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezi

lerinde Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

225. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerin
den Orman İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna 
ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

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

227. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın,'tıp öğrenimi ve ihtisasını bazı ya
bancı ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/330) 

228. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, görevden alınan Dinar İlçe Millî 
Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/331) 

229. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, üniversite eğitimini bazı yabancı 
ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/332) 

230. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon yayın
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) 

231. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka hak
sız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

232. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Krom Magnezit Fabri
kasında çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) 

233. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca 
tutumlar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/336) 
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234. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, son bir ay içinde Afyon'da 
açılan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/337) 

235. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy' un, uçak alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/339) 

236. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı 
iddia edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 

237. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, istanbul - Sait Halim Paşa Yalı-
sı'nıri kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

238. —Bitlis Milletvekili EdipSafder Gaydalı'nın, TatvanKokarsuBölgesinde 13 
vatandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/342) 

239. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

240. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) 

241. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

242. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, An
dırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

243. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkiri Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/347) ' • ; ' . ' . 

244. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyük-
lü Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

245. — Kahramanmaraş Milletvekil Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İl
çesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 

246. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların 
karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

24 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
^ KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1.— Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
da Değişiklik Yapılmasına ilişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 
Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma 
tarihi 2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/667) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 411 SayıhKanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116) (Dağıtma ta- N 

rihi : 6.7.1992) 
6,'__ 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak

kında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) 
(S. Sayısı : 121) (Dağıtma/tarihi : 6.7.1992) 

7. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma ta
rihi : 30.6.1992) 

8. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 

9. — Doğruyol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anava
tan Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ile Refah Partisi Grup 
Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Bolu Milletvekili Nazmi Çilc^u'nun, 
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11.11.1983 Tarihli ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa Bir Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/375) (S.' Sa
yısı : 147) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

10. — Harp Okulları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/407) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma tarihi : 
25.8.1992) 

XII.— İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylık
lar Hakkında 135 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/398) (S. Sayısı : 
141) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X 12. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/399) (S. Sayısı: 142) (Dağılma tarihi: 
2.7.1992) 

X 13. — Sendika Özgürlüğüne ve örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sa
yılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/403) (S. Sayısı: 143) (Dağıtma tarihi : 
2.7.1992) 

X 14. — Kamu Hizmetinde örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşul
larının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/404) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

X 15. — Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgarî Yaş Sınırını Belirleyen 59 
Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal ve Dışişleri komisyonları raporları (1/268) (S. Sayısı : 
96) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 16. — İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlendirme
nin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/266) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 17. — Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üçlü Da
nışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/267) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

18, — Türkiye Özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

19. — Adana Milletvekili Halit Dağlı'nın, 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlen
mesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sayısı: 77) (Dağıtma 
tarihi : 5.5.1992) 
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20. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun
da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'-
nun 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanununun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihî : 3.7.1992) 

X 21. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 
17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

22. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Anavatan 
Partisi Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Çorum Milletvekili Cemal 
Şahin'in 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile 351 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar'ın 657 Sa
yılı Devlet Memurları Kanununun Ek 26 ncı Maddesinin Değiştirilmesi, Ankara Milletvekili 
Baki Tuğ ile izmir Milletvekili Nevzat Çobanoğlu'nun 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi, Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Ek 18 inci Maddesine Geçici (C) Fıkrası ve Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/370, 1/378, 
2/159, 2/192, 2/241) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 2.7.1992) 

23. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı: 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 

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

25. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türki
ye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üye
nin ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1992) 

X 26. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına ilişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 28. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağılma tarihi : 21.2.1992) 

29. — îzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın? 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Da'ir Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

30. •— Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı: 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 33.. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun- Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298) 
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

34. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve 
Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Değişik 5 in
ci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu 
Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

35. — thraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezalan Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

36. _ Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal işler ko
misyonları raporları (1/342), (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

37. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 tarihli ve 1076 
Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 Tarihli ve 2338 
Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (0 Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 14.4.1992) 

38. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo
nu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma .tarihi : 24.4.1992) 
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39. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
içişleri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

40. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihi : 27.4.1992) 

41. — Polis Yükseköğretim Kanununun bazı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/348) (S. Sayısı : 
80) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

X 42. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayı
sı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

43. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine,Dair Kanun Tasarısı ve İçişle
ri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi : 
14.5.1992) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birle
şik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/293) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/283) (S. Sa
yısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında İm
zalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

47. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

48. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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X 49. —- Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tariHi : 25.5.1992) 

X 50. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. 
Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

51. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına tlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 52. Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına tlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S. Sayısı : 
86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 53. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

54. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

55. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun tki Maddesinin Değiştirilmesine tlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

56. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

57. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in* Türk Kanunu Medenisinin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 59) 

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Ka
nun Hülanünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı 
Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hiz
metlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/202, 1/76, 1/108) 

, , T.Ç. • ' 
Başbakanlık 14.8.1991 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayt : K.K.Gn.Md. 07/101-1/85/04841 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname" bugünkü Resmî Gazetc'de yayımlanmış 
vc.Anayasa'nın 91 inci maddesi uyarınca bir sureti ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
1980 yılından başlayarak ve özellikle son 7-8 yılda Türk ekonomisinin hemen her dalında 

ithal ikamesine dayalı potilikalar yerine ihracata yönelik sanayileşme politikalarına geçilmiş
tir. Bu dönemde, ihracat ve ithalat politikaları serbestleştirilmiş, kambiyo rejimindeki kısıtla
malar asgariye indirilmiş, yerli ve yabancı özel sektör yatırımları daha fazla teşvik edilmiş ve 
ülkemizin dış ekonomik ve finans kuruluşları ile ilişkileri daha yoğun hale getirilmiştir. Türk 
ekonomisinin sanayileşmiş ülke ekonomileri ile entegrasyonu sürecinde dışticaretin önemi bir 
kez daha ortaya çıkmıştır. 

Yukarıda sayılan alanlarda kaydedilen önemli gelişmelere paralel olarak ekonomik faali
yetlerin giderek hızlanması ve kapsamın genişlemesi organizasyon açısından da yeni yapılan
maları gerekli kılmıştır. Gelişen ekonomik şartlara ve uluslararası konjonktüre uygun bir itha
lat politikası uygulanacak, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi için gerekli mevzuat ciddiyetle 
takip ve tatbik edilecek, ihracatımızın daha fazla gelişmesi için ihracatımız üretim safhasında 
teşvik edilecek ancak nakti teşvikler yerine dolaylı teşvik araçları uygulanacaktır. Ülkemizin sınırlı 
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kaynakları gözününde tutularak, teşvikler ihraç ürünlerimize rekabet gücü kazandıracak yük
sek teknoloji kullanan sahalara kaydırılacak, tam istihdam ve tam kapasite, teşviklerin veril
mesinde ana kriterler olarak gözününde tutulacaktır. Yabancı sermayenin Türkiye'ye sermaye 
yanında teknoloji, iş yönetimi ve pazarlama alanlarında da çağdaş yenilikleri getireceği düşü
nülmektedir. 

Bu itibarla, yerli özel sektör yatırımcılığı özendirilirken, ekonomik gelişmemizde yabancı 
sermayeden de azami şekilde istifade edilecektir. Serbest Bölgeler de yabancı yatırımları teşvik 
edici ve firmalarımızın rakipleriyle daha eşit şekilde rekabetine imkân sağlayıcı sistemler ola
rak düşünülmektedir. Yirmibirinci yüzyıla yaklaşılırken dünyadaki ulaştırma ve iletişim sis
temlerinin olağanüstü gelişmesi Türkiye'nin diğer bölge ve ülkelerle temaslarını çok sıkı bir 
şekilde takip etmesi gereğini ortaya koymaktadır. 

Yukarıdaki açıklama çerçevesinde ihracat, ithalat, dış ekonomik ilişkiler, yabancı sermaye 
ve serbest bölgeler politikalarının bir bütün olarak ele alınması ve organizasyon biçiminin de 
buna göre yeniden düzenlenmesi zarureti hasıl olmuştur. Yapılan değişikliklerle, Hazine ve Dış-
ticaret Müsteşarlığı yukarıda arzedilen bu ihtiyacı karşılayacak ve dışticaret ve yatırım faaliyet
leriyle ilgili mekanizmaların daha koordineli ve tek elden yönlendirilmesi ve uygulanması sağ
lanabilecektir. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Bu madde ile Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına bağlanan Devlet Planlama 

Teşkilatı birimlerinin özellikleri dikkate alınarak 3274 sayılı Kanunun amaç maddesi yeniden 
düzenlenmekte ve madde metnine "yatırım ve teşvik politikaları" ibaresi eklenmektedir. 

Madde 2. ~ 3274 sayılı Kanunun Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı'nın görevlerine ilişkin 
2 nci maddesine Devlet Planlama Teşkilatından intikal eden birimlerin görevlerini de kapsaya
cak şekilde ilaveler yapılmaktadır. 

Madde 3. — Teşkilat birimlerine ilişkin Ek I sayılı cetvel yeniden düzenlenmektedir. 

Madde 4. — Bu madde ile yeni yapılaşmaya paralel olarak, Hazine ve Dışticaret Müste
şarlığında dört Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebileceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 5. — 3274 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi yeniden düzenlenerek, anahizmet birim
lerini oluşturan oniki genel müdürlük sayılmaktadır. , 

Madde 6. — Devlet Planlama Teşkilatından Hazine Ve Dışticaret Müsteşarlığına intikal 
eden Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve Serbest 
Bölgeler Genel Müdürlüğünün görevleri 3274 sayılı Kanuna eklenen üç müteselsil madde ile 
belirtilmektedir. 

Madde 7. — Bu madde ile dışticaretimizde hızlı bir gelişme gösteren şartlar nedeniyle Da
ire Başkanlığından Genel Müdürlüğe dönüştürülen dışticarette Standardizasyon Genel Müdür
lüğünün görevleri hükme bağlanmaktadır. 

Madde 8. — 3274 sayılı Kanunun, intikal eden görev ve yetkilere ilişkin 32 nci maddesine, 
yeni oluşuma paralel olarak Devlet Planlama Teşkilatından intikal eden birimlerin görev ve 
yetkilerinin Başbakana ve Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına intikal ettiği kaydedilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 59) 
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Madde 9. —Bu madde ile 3274 sayılı Kanuna yedi adet geçici madde ilave edilmektedir. 
Geçici Madde 8. — tptal ve ihdas edilen kadrolara ilişkindir. 
Geçici Madde 9. — Devlet Planlama Teşkilatından Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına 

intikal edecek personele ilişkin düzenleme yapılmakta, bu personelin Hazine ve Dışticaret Uz
manı ve Hazine ve Dışticaret Uzman Yardımcısı unvanını alacakları hüküm altına alınmaktadır. 

Geçici Madde 10. — İntikal eden personelin malî haklar açısından kayba uğramamalarını 
sağlayacak düzenleme yapılmaktadır. 

Geçici Madde 11. — Devlet Planlama Teşkilatından intikal eden birimlere ait döşeme, de
mirbaş, memur konutları gibi emvalin kullanıldığı birime tahsis edildiği belirtilerek, bunların, 
bahis konusu birimlerle birlikte Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına devrolunacağı, diğer em
valin devir işlemlerinin ise protokolle yapılacağı belirtilmektedir. -

Bu maddede ayrıca, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına intikal eden birimlere ait 1991 
Malî Yılı harcamalarının Devlet Planlama Teşkilatı bütçesinden yapılmaya devam olunacağı 
hükme bağlanmaktadır. 

Geçici Madde 12. — Uzman ve Uzman Yardımcısı unvanını taşımayan personelden, dört 
yıllık yüksek okul bitirdikten sonra Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teş
kilatında altı yıldan daha fazla hizmeti olanların sınavda başarılı olmak kaydıyle Hazine ve 
Dışticaret Uzmanı, dört yıllık yüksek okul mezunu olup da altı yıldan az hizmeti olanların 
yine sınavda başarılı olmaları kaydıyla Hazine ve Dışticaret Uzman Yardımcısı unvanını alabil
me ve bu kadrolara atanabilme imkânı getirilmektedir. 

Bu maddede ayrıca, devredilen personelden, kadrosu diğer kamu kurumlarında olanlar 
da dahil olmak üzere bütün kadrosuz personelin sözleşmelerinin iki yıl uzatılabileceği hususu 
yer almaktadır. 

Geçici Madde 13. — Devlet Planlama Teşkilatından devrolunacak birimlerle ilgili, Yatı
rımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu ile Serbest Bölgeler Tesis ve Geliştirme 
Fonunun Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına devredilmesi ve bu şekilde yapısal uyumun sağ
lanması amaçlanmaktadır. 

Geçici Madde 14. — Bu madde ile, uygulamalarda doğabilecek aksaklıkları önleyebilmek 
bakımından diğer mevzuatta Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına ve Müsteşarına yapıl
mış olan atıflara açıklık getirilmektedir. 

Madde 10. — Madde, Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihini belirtmektedir. 
Madde 11. — Kanun Hükmünde Kararnamenin hükümlerini Bakanlar Kurulunun yürü

teceği kaydedilmektedir. 

TC. 
Başbakanlık 29.7.1986 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K.Gn.Md. 18/101-1/273/04475 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilât ve Görevleri 
Hakkında Kanuna bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 59) 
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bugünkü Resmî Gazete'dc yayımlanmış ve Anayasa'nın 91 inci maddesi uyarınca ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Ozal 
Başbakan 

GEREKÇE 
Ülkemiz açısından hayatî önemi haiz ekonomik ve malî konularla ilgili karar mekanizma

sını hızlandırmak, bu alandaki hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine im
kân vermek amacıyla teşkilatlanan Müsteşarlık, bu amacın gerçekleşebilmesi için hizmetlerin 
gerektirdiği nitelikli personeli istihdam etmek mecburiyetindedir. Bu mecburiyet karşısında, 
3274 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi ile Müsteşarlığa, kadro karşılık gösterilmek suretiyle söz
leşmeli personel çalıştırabilme yetkisi verilmiş, ancak halen Müsteşarlık bünyesinde uzmanlık 
gerektiren işlerde çalışan personelin durumu konusunda hüküm sevkedilmemiştir. 

Bu nedenle, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında 3274 sayılı 
Kanuna bir geçici madde eklenmek suretiyle, halen Müsteşarlık bünyesinde çalışan personelin 
hukukî statüsüne açıklık getirilmesi amaçlanmıştır. 

16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilât ve Görevleri Hak
kında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna bir geçici mad
de eklenmesi; 12,3.1986 tarihli ve 3268 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar 
Kurulu'nca 24.6.1986 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 7. — Halen Müsteşarlıkta görevli personelden en az 4 yıllık yüksek 
öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim ku
rumlarından mezun olup uzmanlık gerektiren işlerde çalışanlardan; 

a) Hizmetleri 7 yıla kadar olanlardan (30 yaşını bitirmiş olanlar dahil) en geç 3 ay içerisin
de bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak imtihanda başarı gösterenler "Hazine ve Dıştica
ret Uzman Yardımcısı" unvanını alır. 

b) 7 yıldan fazla hizmeti bulunan diğer personel ise, çalıştığı birim amirinin teklifi, Müs
teşarının başkanlığında kurulacak komisyonun (yabancı dil bilgisinin yeterli seviyede olduğu
nun tesbiti kaydıyla) uygun bulması ve ilgili Bakanın onayı ile "Hazine ve Dışticaret Uzmanı" 
unvanını almış sayılır." ' 

c) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte yurtdışında görevli per
sonele; dönüşlerini müteakip 3 ay içinde (a) ve (b) fıkraları hükümleri uygulanır. 
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MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu ICanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T Ozal 
Başbakan 

Devlet Bakanı 
/ K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

M. V Dinçerler 
Devlet Bakanı 

A. Karaevli 
Millî Savunma Bakanı 

Z. Yavuztürk 
Dışişleri Bakanı V. 

A. M. Yılmaz 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 

M. Emiroğlu 
Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 

M. Aydın 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı V. 

Y Akbulut 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

H. C. Aral 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
M. V Dinçerler 
Devlet Bakanı 
M. T. Titiz 

Adalet Bakanı 
M N. Eldem 
içişleri Bakanı 

Y Akbtdut 
Maliye ve Gümrük Bakam 

A. K. Âlptemoçin 
Bayındırlık ve îskân Bakanı 

/, S. Giray 
Ulaştırma Bakanı 

V. Atasoy 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

M. Kalemli 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

S. N. Türel 
Kültür ve Turizm Bakanı V. 

M. Emiroğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 59) 
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TC 
Başbakanlık 21.12.1987 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K.Gn.Md. 07/101-1/348/02531 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
"Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname" bugünkü Resmî Gazctc'dc yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyan nen 
ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Ozal 
Başbakan 

GEREKÇE 
Sigorta şirketleri; bankalar gibi, malî sektörün en önemli kuruluşlarındandır, özellikle 

hayat branşında çalışan sigorta şirketlerinin faaliyetlerini, mahiyet itibariyle banka faaliyetle
rinden ayırmak güçtür. Nitekim birçok ülkede sigorta şirketleri bankalarla birlikte izlenmekte 
ve gözetim altında tutulmaktadır. 

Malî sektörün en önemli bölümlerinden olan bankalar! sermaye piyasası ve kambiyo iş
lemlerine ilişkin mevzuatı düzenlemekte olan Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'un uygulanması ve bu kanunlarla ilgili görev 
ve yetkilerin kullanılması, halen Başbakanlık bünyesinde yürütülmektedir. 

Sigorta şirketleri de, poliçe düzenlemek suretiyle tahsilat yaparak büyük ölçüde fon oluş
turmaktadırlar. Bu fonların, gerek sigortalıların, gerek ülke ekonomisinin yararları gözönün-
de bulundurularak, özel olarak yakından izlenmesi ve denetlenmesinin zarureti açıktır. 

Bu amaçla, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakan
lığının kuruluşu ile İlgili Kanunda bu Bakanlığa verilmiş olan sigorta şirketleri ile ilgili bütün 
yetki, görev ve yükümlülükler, bir bütün olarak malî sektörün daha sağlıklı bir biçimde yön
lendirilmesini sağlamak amacıyla, Başbakanlığa devredilmiştir. 

Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 12.2.1992 
Esas No. : 1/108 

Karar No. : 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname" Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Temsilci
lerinin katılmasıyla Komisyonumuz 12.2.1992 Tarihli 5 nci Birleşiminde incelenip görüşüldü. 
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Kanun Hükmünde Kararnamenin gerekçesi okunarak üzerinde yapılan görüşmeler sıra
sında yukarıda belirtilen ilgili temsilcilerin ve Komisyonun Sayın üyelerinin görüşlerini bildir
melerine müteakip; Kararnamenin maddelerine geçilmesi oylanarak kabul edilmiştir. 

Kararnamenin maddeleriyle ilgili kabul, ret ve değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 

I. — 303 Sayılı K.H.K. ile Başbakanlığa sigorta hizmetleri ile ilgili olarak verilen yetkiler 
368 Sayılı K.H.K. ile daha genişletilerek Başbakanlığa devredilmiştir. Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Başbakanlığa verdiği yetki, Başbakanlığın 1987/13 sayılı Genelgesi ile Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığına tevdi olunmuştur. Kanun Hükmünde Ka
rarname yapılacak değişiklik, uygulamadaki durumun daha belirgin hale gelmesinin sağlan
ması dolayısıyla Kararnamenin 1 nci maddesi değiştirilerek kabul edilmiştir. 

II. — Kararnamenin 2. Geçici Madde, 3 ve 4 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

tşbu Raporumuz havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Azimet Koylüoğlu 

Sivas 

Sözcü 
Mustafa Doğan 

Gaziantep 

Üye 
Bilal Güngör, 

• Ankara 

Üye 
Rasim Zaimoğlu 

Giresun 

Üye 
Cemal Thcan 

İzmir 

Üye 
Ahmet Remzi Hatip 

Konya 

* 

Üye 
Ender Karagül 

Uşak 

Başkanvekili 
Abdurrahman Unlu 

Kırıkkale 

Kâtip 
Sami Sözat 
Balıkesir 

Üye 
Tevfik Türesin 

Bolu 

Üye 
Mustafa Fikri Çobaner 

İsparta 

Üye 
Şaban Bayrak 

Kayseri 

Üye 
Hasan Kılıç 

Ordu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 59) 



Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname 

Sigorta şirketleri hizmetlerinin Başbakanlığa devredilmesi; 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı 
Kanun ile 3347 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Rurulu'nca 18.12.1987 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — Türk ve yabancı sigorta şirketleri ile ilgili olarak 3143 ve 7397 sayılı kanun
larla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmiş bulunan görev ve yetkiler Başbakanlığa devredilmiştir. 

Başbakan bu hizmetin yürütülmesi ile ilgili yetkilerini gerektiğinde bir Devlet Bakanına 
devredebilir. 

MADDE 2. — 3143 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (p) bendi ile aynı Kanunun 12 nci 
maddesinin (i) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu hizmetlerle ilgili kadro iptal ve ihdas etmeye veya mevcut kadro
larda değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. . 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür. 

. Kenan Evren 

T Ozal 
Başbakan 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
H. C. Gjûzel 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A, Karaetii 

Adalet Bakanı 
H. Ertem 

İçişleri Bakanı 
A. Selçuk 

Maliye ve Gümrük Bak. 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
/. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı , 
7. Pekel I 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
• S. N. Türel 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
M. V. Dinçerler 
Devlet Bakanı 
M. T Titiz 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

Dışişleri Bakanı 
V Hale/oğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. Emiroğlu 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
M. Kalemli 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H, Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C, Aral 

Kültür ve Turizm Bakanı 
A. M. Yılmaz. 

(S. Sayısı : 59) 
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SANAYİ, TEKNOLOJİ VE TİCARET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin değiştirilerek Kabulüne İlişkin Kanun Tasan sı 

MADDE 1. — "Sigorta hizmetleri ile ilgili olarak 25.6.1927 Tarihli ve 1160 Sayılı, 29.6.1956 
. Tarihli ve 6762 Sayılı, 21.12.1959 Tarihli ve 7397 Sayılı, 13.10.1983 Tarihli ve 2918 Sayılı, 14.10.1983 
Tarihli ve 2920 Sayılı, 8.1.1985 Tarihli ve 3143 Sayılı Kanunlar ve diğer mevzuatla Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığına verilmiş olan görev ve yetkiler Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı 
bulunduğu Bakanlığa devredilmiştir. 

MADDE 2. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Sanayi Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sanayi Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 12.2.1992 
Esas No. : 1/202 

Karar No. : 5 , 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
"Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 436 Sayılı Kanun Hük

münde Kararname" Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Temsilci
lerinin katılmasıyla Komisyonumuzun 12.2.1992 Tarihli 5 nci Birleşiminde incelenip görüşüldü. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin maddelerine geçilmeden önce Kararnamenin gerekçesi 
okunarak üzerinde yapılan görüşmeler sırasında yukarıda belirtilen ilgili temsilcilerin izahat
ları dinlenip konu ile ilgili soruların cevaplandırılması sırasında Komisyonumuzda görüşülmekte 
olan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 436 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
437 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 14 Ağustos 1991 gün ve 20960 Sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiş olup, her iki Kanun Hükmünde Kararnamede, adı 
geçen Müsteşarlıkların birbirine bağlı teşkilat düzenlemeleri yanında, yine birbirine bağlı öz
lük hakları, kadrolar ve dolayısıyla malî düzenlemelerde yer almaktadır. Bu itibarla komisyo
numuz Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 437 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Plan ve Bütçe Komisyonunda olması nedeniyle her yönüyle bir
biriyle ilgili bulunan 436 ve 437 Sayılı Kanun hükmünde Kararnamelerin Esas Komisyon olan 
Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesinin daha yararlı olacağı düşüncesiyle; 436 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesini karar altına almıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 59) 
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tşbu Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa say
gı ile sunulur. 

Başkan 
Azimet Köylüoğlı t 

Sivas 

Sözcü 
Mustafa Doğan 

Gaziantep 

Üye 
Bilal Güngör 

Ankara 

Üye 
Rasim Zaimoğlu 

Giresun 

Üye 
Cemal Tercan 

tzmir 

Üye 
Ahmet Remzi Hatip 

Konya 

Üye 
Ender Karagül 

Uşak 

Başkanvekili 
Abdur rahman Ünlü 

Kırıkkale 

Kâtip 
Sami Sözat 
Balıkesir 

Üye 
Tevfik Türesin 

Bolu 

Üye 
Mustafa Fikri Çobaner 

İsparta 

Üye 
Şaban Bayrak 

Kayseri 

Üye 
Hasan Kılıç 

Ordu 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No, : 1/202, 1/76, 1/108 

Karar No. : 29 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
12.3.1986 tarih ve 3268 Sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan ve Bakanlar 

Kurulunca Resmî Gazetede yayımı ile aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına su
nularak yürürlüğe giren, 29.7.1986 tarihli ve 256 sayılı "16.4.1986 tarihli ve 3274 Sayılı Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" 
ve önhavalesi gereği Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda görüşülerek İçtüzüğün 25 inci 
maddesi gereğince Komisyonumuza havale edilen 6.6,1991 tarih ve 3755 sayılı Kanunun, verdiği 
yetkiye dayanılarak hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Resmî Gazetede yayımı ile aynı gün Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunularak yürürlüğe giren 14.8.1991 tarihli ve 436 sayılı 
"Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma-
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sına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname" ile 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı Kanun ile 3347 
sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Resmî Gazetede 
yayımı ile aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunularak yürürlüğe giren, 
21.12.1987 tarihli ve 303 sayılı "Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname" birbirleriyle ilgili görülmeleri nedeniyle İçtüzüğün 36 ncı mad
desi gereğince birleştirilmek suretiyle Komisyonumuzun 22.3.1992 tarihinde yaptığı 32 nci bir
leşiminde Hükümeti temsilen Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un başkanlığında Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; Daha önceki Hükümet Programı çerçevesinde, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyelerinde yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. 

Bu yapılanmanın sonucu olarak: 
436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bün

yesinde bulunan Teşvik ve Uygulama, Yabancı Sermaye ve Serbest Bölgeler birimleri Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesine dahil edilmiştir. 

Ayrıca, aynı kararname ile 3274 sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkındaki Kanunun amaç ve görevleri ile ilgili maddelerine ilaveler yapılmış, Müste
şar yardımcılıkları ile genel müdürlük sayıları yeniden belirlenmiş ve yeni oluşuma paralel ola
rak, Devlet Planlama Teşkilatından intikal eden birimlere ve personele ilişkin düzenlemeler ge
tirilmiş bulunmaktadır. 

Kanun Hükmünde kararnamelerin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
Anayasanın 166 ncı maddesinin, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının bir 

plan dahilinde gerçekleştirilmesini ve bu amaçla gerekli teşkilatın kurulmasını emrettiği, ser
best piyasa düzeni içinde olunsun ya da olunmasın 1 inci S yıllık Kalkınma Planından itibaren, 
özel kesim için teşvik edici, Kamu Kesimi için ise emredici planlar yapıldığı, Devlet Planlama 
Teşkilatı'na Teşvik Uygulama, Yabancı Sermaye ve Serbest Bölgeler birimlerinin dahil edilme
sine 2 nci 5 yıllık planda karar verildiği, bu üç birimin Devlet Planlama Teşkilatı içinde olması
nın anayasal açıdan zorunlu olduğu, nitekim, Devlet Planlama Teşkilatı'nın icrai fonksiyonu
nun istişari bir fonksiyona dönüştürülmesinin kısa süreli de olsa tatbikatta hatalı bir uygula
ma olduğunun anlaşıldığı, söz konusu birimlerin yeniden, Devlet Planlama Teşkilatı bünyesi
ne ithal edilmesinin hizmetlerin daha sağlıklı yürütülebilmesi açısından yararlı olacağı şeklin
deki görüş ve düşüncelere Hükümetin de katılması üzerine Kanun Hükmünde Kararnamelerin 
tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmış ve 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname esas 
alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştin 

Kararnamenin; 
— Çerçeve 1 inci maddesi ile düzenlenen 3274 sayılı Kanunun "Amaç" başlıklı 1 inci mad

desinde, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına ia
de edilmesinin uygun olacağı görüşü ile Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü, Yabancı Sermaye 
Genel Müdürlüğü ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün görevlerine ilişkin kısmı çıkarıl
mak suretiyle, madde yeniden düzenlenmiş ve bu değişiklikle kabul edilmiştir. 
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— Çerçeve 2 nci maddesi; söz konusu birimlerin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 

bünyesine yeniden alınmasının uygun olacağı görüşüyle metinden çıkarılmıştır. 
— Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının "Başbakanlığa" bağlı olduğu şeklindeki ifadeyi 

"Başbakana" şeklinde değiştirilmesini düzenleyen bir metin tasarıya yeni 2 nci madde olarak 
ilave edilmiştir. 

— 3 üncü maddesi ile düzenlenen 3274 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi; Teşvik ve Uygula
ma Genel Müdürlüğü, tabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve Serbest Bölgeler Genel Müdür
lüğünün Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına yeniden iadesinin uygun olacağı görüşü ile 
Hazine ve Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığının oluşturulması nedeniyle Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı Merkez Teşkilatına ilişkin Ek I sayılı cetvelin değiştirilmesi suretiyle 
yeniden düzenlenmiş ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

— Çerçeve 4 üncü maddesi ile düzenlenen 3274 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde bulunan söz konusu birimlerin Devlet Planlama Teşki
latı Müsteşarlığına yeniden iadesinin uygun olacağı görüşü çerçevesinde Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığındaki dört müsteşar yardımcılığının üçe indirilmesi suretiyle yeniden düzenlenmiş 
ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

— Çerçeve 5 inci maddesi ile düzenlenen 3274 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi; söz konusu 
birimlerin Devlet Planlama Teşkilatı'na iadesinin uygun olacağı görüşü doğrultusunda yeni
den düzenlenmiş, bendlerin sıralaması bu düzenlemeye göre teselsül ettirilmiş ve madde bu de
ğişiklikle kabul edilmiştir. 

— Çerçeve 6 ncı maddesi ile 3274 sayılı Kanuna eklenen 12/A, 12/B ve 12/C maddeleri; 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına yeniden iadesinin uygun olduğu görüşleri doğrultu
sunda metinden çıkarılmıştır. 

•. ' — 3274 Sayılı Kanunun "Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü" başlıklı 7 nci mad
desine; kuruluşun, milletlerarası malî ve ekonomik kuruşlarla ilişkilerini düzenlemek ve yürüt
mek amacıyla yeni bir (f) bendi eklenmesini içeren düzenleme metne yeni 6 ncı madde olarak, 

— Çeşitli Kanun ve Kararnamelerle bütçe dışında kurulmuş olan fonların disiplin altına 
alınması, bütçe ile olan ilişkilerinin bir merkezden yürütülebilmesi ve 1992 yılı Bütçesinde ön
görülen hedeflere ulaşıtabilmesine yönelik çalışmaların yapılabilmesi amacıyla, 3274 sayılı ka
nunun 9 uncu maddesine (j) fıkrası eklenmesini içeren düzenleme metne yeni 7 nci madde olarak, 

— Dünya Ticaretinde ve özellikle komşu ülkelerdeki gelişmeler ve artan rekabet şartları 
karşısında ihracatımızı arttırmaya yönelik tedbirleri almak ve bunların uygulanmasını sağla
mak amacıyla, 3274 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine (i) fıkrası eklenmesini içeren düzenle
me metne yeni 8 inci madde olarak, 

— Ekonomi, malî ve ticarî gelişmelerin izlenmesi, edinilen bilgilerin değerlendirilmesi,, der
lenmesi ve bu bilgilerin dağıtımının sağlanması amacıyla 3274 sayılı kanunun 13 üncü madde
sine (f) bendi eklenmesini içeren düzenleme metne yeni 9 uncu madde olarak, 

İlave edilmiştir. 
— 3274 Sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (a) fıkrasında yapılan bir düzenleme ile ihra

catta uygulanan standart denetimi, ithalata da teşmil edilmiş ve Çerçeve 7 nci madde Çerçeve 
10 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 
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— 3274 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (d) bendinde yer atan "Hazine Kontrolörleri" 
ibaresinin "Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı" şeklinde değiştirilmesini içeren düzenle
me metne yeni 11 inci madde olarak, N 

— 3274 sayılı Kanunun "Hukuk Müşavirliği" başlıklı 17 nci maddesine söz konusu biri
min görevlerine açıklık getirmek amacıyla (f) bendi eklenmesini içeren düzenleme metne yeni 
12 nci madde olarak, 

— 3274 Sayılı Kanunun 18 inci maddesinde yer alan Müsteşarlık Müşavirliklerinin 15'den 
30'a çıkarılmasını içeren düzenleme, metne yeni 13 üncü madde olarak, 

— 3274 Sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (d) bendinde yapılan düzenlemeye paralel ola
rak, aynı kanunun 19 uncu maddesinin başlığı ile 1 inci fıkrasında yer alan "Hazine 
Kontrolörleri" ibarelerini "Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı" şeklinde değiştiren ayrı
ca, aynı nedenle sözkonusu maddeye bir (e) bendi eklenmesini içeren düzenlemeler metne yeni 
14 üncü madde olarak, 

— Ekonomik ve ticarî alanda dünyadaki son gelişmelere paralel olarak başta Türki Cum
huriyetleri olmak üzere, dağılan Sovyetler Birliğindeki yeni bağımsızlığına kavuşmuş devletler 
ile serbest piyasa ekonomisine geçmiş bulunan Doğu Avrupa ülkelerinin yaratmış bulundukla
rı potansiyeli zamanında değerlendirmek ve diğer dünya ülkeleri ile mevcut ekonomik ve ticarî 
ilişkileri daha da geliştirebilmek amacıyla 3274 sayılı Kanunun 25 inci maddesini değiştirerek 
Müsteşarlığın yurtdışı teşkilatını ihya eden bir düzenleme, Ekli II sayılı cetvel ile birlikte metne 
yeni 15 inci madde olarak, 

— Müsteşarlığın bağlı kuruluşlarının ithalatçı birliklerini de kapsayacak şekilde 3274 sa
yılı Kanunun 26 nci maddesini değiştiren düzenleme yeni lö nci madde olarak, 

— Tüketicinin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi, can ve mal güvenliği ile insan 
sağlığı bakımından zorunlu kalite kontrollerinin ihracat sektöründen sonra ithalat sektörüne 
de uygulanmasının sağlanması ve bu hizmetlerin karşılanması sırasında, yapılan çeşitli mas^ 
rafların ihracatçı ve ithalatçılarda karşılanabilmesi amacıyla "Döner Sermaye İşletmesi Kurul
ması' 'na ilişkin düzenleme 3274 sayılı Kanuna 26A maddesi şeklinde eklenmek üzere metne 
çerçeve yeni 17 nci madde olarak, 

ilave edilmiştir. 
r— 436 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Çerçeve 8 inci maddesi ile 3274 sayılı Ka

nunun 32 nci maddesine eklenen fıkra ilgili hükümlerin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlı
ğı bünyesinde yer alması gerektiği görüşünden hareketle metinden çıkarılmıştır. 

— 3274 Sayılı Kanunun 33 üncü maddesi; 
— (a) bendinin 1 inci fıkrası, bilgisayara ilişkin bazı teknik kadrolar ile Damga Matbaası 

Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanların sözleşmeli olarak istih
damına imkân sağlayacak şekilde, 

— (a) bendinin 2 nci fıkrası, konuya açıklık getirmek amacıyla, 
— (d) bendinin 2 nci fıkrası, uzman yardımcılığına atanabilme şartları arasında sayılan 

dört yıllık yüksekokul mezunu olma şartının, belirli meslek grubunu kapsayacak şekilde, 
Türkiye Büyük Millet ̂ Meclisi (S. Sayısı : 59) 
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Yeniden düzenlenmiş, ayrıca, 
— (f) ve (g) bentleri ile bilgisayar program yardımcılığı kadrolarına atanma usulleri ve 

çalıştırma esaslarını, 
— (h) bendi ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı merkez teşkilatında görevli personelin 

de, Başbakanlık Merkez Teşkilatında görevli personelin yararlandığı, fazla mesai, tazminat ve 
benzeri tüm malî haklardan yararlandırılmasını, ' 

— (ı) bendi ile de bütçe ve yıllık programların hazırlanması ve uygulanması sırasında ar
tan iş yükü nedeniyle personele ek maddî imkân tanınmasını, 

Düzenleyerek metne yeni 18 inci madde olarak ilave edilmiştir. 
— Atamalara usul açısından açıklık getirmek amacıyla, 3274 sayılı Kanunun 34 üncü mad

desine, birinci fıkrasından sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmiş ve yapılan düzenleme metne 
yeni 19 uncu madde olarak ilave edilmiştir. 

— 3274 Sayılı kanunun 33 üncü maddesinin (d) bendinde uzman yardımcılıklarına ata
malarda aranacak mezun olunan yüksek okul kriterinin, bazı üst düzey kadrolara da getirile
rek kanun metninde uyum sağlanmasını amaçlayan 35 inci maddenin 1 inci fıkrasına ilişkin 
değişiklik metne yeni 20 nci madde olarak ilave edilmiştir. 

— 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Ku-
ruluşuyla ilgili Kanun ile bu Bakanlığa verilmiş olan sigorta şirketleri ile ilgili bütün yetki, gö
rev ve yükümlülükler, bir bütün olarak malî sektörün daha sağlıklı bir biçimde yönlendirilme
sini sağlamak amacıyla, 303 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığına devredildiğinden, 3143' sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (p) bendi ile aynı Kanunun 
12 nci maddesinin (i) bendi, yürürlükten kaldırılmış ve buna ilişkin hüküm metne "Yürürlük
ten Kaldırılan Hükümler" başlıklı yeni 21 inci madde olarak eklenmiştir. 

— Ayrıca, Sigorta hizmetleri ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmiş olan 
görev ve yetkilerin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına devredilmesine ilişkin düzenleme met
ne yeni Çerçeve 22 nci madde başlığı altında (EK MADDE 1) olarak ilave edilmiştir. 

— 256 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin çerçeve 1 inci maddesi ve 436 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname'nin çerçeve 9 uncu maddesi ile 3274 sayılı Kanuna eklenen geçici 7, 
8,9, 10, 11, 13 ve 14 üncü maddeler, sürelerinin sona ermesi ve 437 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyle yapılan yeni düzenlemeler nedeniyle hükmü kalmadığından metinden çıkarılmıştır. 

— 436 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 12 nci maddesi 7 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

— Mevcut Programcı yardımcısı, Programcı ve çözümleyici kadrolarında bulunan perso
nelin sözleşmeli personel olarak istihdamına imkân veren bir düzenleme metne geçici 8 inci 
madde olarak, 

— thdas ve iptal edilen kadro cetvellerine ilişkin değişiklikleri içeren bir düzenleme ise 
metne geçici 9 uncu madde olarak, 

tlave edilmiştir. 
— Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 10 ve 11 inci maddeler "Kanun Hükmünde Kararname" 

ibareleri "Kanun" olarak düzeltilmek suretiyle 24 ve 25 inci maddeler olarak kabul edilmiştir. 
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Kanun Hükmünde Kararnamenin başlığı ise 256, 303 ve 436 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerin ifadelerinin uzun olması dikkate alınarak "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" 
(16.4.1986 Tarih ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me tle Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sigorta Şirketleri Hizmetleri
nin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanun Tasarısı) şeklinde değiştirilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ilyas Aktas 

Samsun 

Sözcü 
Mahmut Oztürk 

Aksaray 
Üye 

Mehmet Midim Budak 
Ankara 

Muhalifim 

Üye 
Hüseyin Baîyalı 

Balıkesir 
Üye 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

Üye 
Mustafa Çüoğlu 

Burdur 

Üye 
Nevfil Şahin 
Çanakkale 

Üye 
M. Halûk Müftüler 

Denizli 

Üye 
Nami Çağan 

İstanbul 

Başkanvekili 
İrfan Gürpınar 

Kırklareli 

Üye 
Veli Andaç Durak 

Adana 
Üye 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

İmzada bulunamadı 

Üye 
Melih Fabuççuoğlu 

Balıkesir 
Üye 

Necmi Hosver 
Bolu 

Üye 
Ytlmaz Ovalt 

Bursa 

Üye 
Adnan Keskin 

Denizli 

Üye 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İçel 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Timurçin Savaş 

Adana 
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Üye 
Adnan Kahveci 

İstanbul 
Muhalifim 

Üye 
Sabri Yavuz 

v Kırşehir 

Üye 
ibrahim Kumaş 

Tokat 

Üye 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 

Üye 
Refaiddin Şahin 

Ordu 

Üye 
Koray Aydın 

Trabzon 

Üye 
Z, Selçuk Maruftu 

İstanbul 

Üye 
RıjdtSerdar oğlu 

İzmir 

Üye 
Abdullah Gül 

Kayseri 
İmzada bulanamadı 

Üye 
Mustafa Ünaldt 

Konya 

Üye 
Ekrem Pakdemirli 

Manisa 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Hasan Peker 

Tekirdağ 

Üye 
Kamer Genç 

Tunceli 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi; 6.6.1991 tarih ve 3755 sayılı Ka
nunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 17.7.1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

MADDE 1. — 16.4.1986 tarihli ve 3274 sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 1. — Bu Kanunun amacı ekonomi, dış ticaret, yatırım ve teşvik politikalarının 
tespitine yardımcı olmak; bu politikalar çerçevesinde faaliyetlerin düzenlenmesi, uygulanması, 
uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesi için Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının kurulması
na, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

MADDE 2. ->- 3274 sayılı Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir. 
"ı) Yatırım ve teşvik politikalarının tespiti ile ilgili çalışmaları yapmak, mevzuatı hazırla

mak ve kararlaştırılan politikaları uygulamak, 
j) Kamu ve özel sektör yatırım teşviklerinin kalkınma plan ve yıllık programlarda öngörü

len hedefler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, 
k) İkili ve çok taraflı yatırım anlaşmalarıyla ilgili hizmetleri yürütmek, 
I) Yatırımlara ve ihracata yönelik kredilerle ilgili esasları belirlemek ve ilgili kuruluşlara 

iletmek ve uygulanmasını takip etmek, 

m) Yurt dışı müteahhitlik hizmetleriyle ilgili uygulamaları yürütmek, teşvik edilmesini, 
geliştirilmesini ve koordinasyonunu sağlamak, 

n) Yerli ve yabancı özel sektörün yatırım ve sermaye faaliyetlerinin plan hedef ve gayeleri
ne uygun bir şekilde yürütülmesini teşvik ve tanzim edecek tedbirleri tespit ve teklif etmek, 
uygulamak, uygulamayı takip etmek, 

o) Kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde serbest bölgeleri kurmak, işletmek 
veya işlettirmek ve bununla ilgili mevzuatı düzenlemek, 

p) Kamu ihalelerinin yabancı kuruluşlara verilmesi karşılığında taahhüt edilecek ihracat, 
yatırım ve teknoloji transferi ile ilgili off-set anlaşmalarını inceleyerek onaylamak ve izlemek." 

MADDE 3. — 3274 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sözü edilen Ek 
I sayılı cetvel ekte belirtilen şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

MADDE 4. —3274 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Müsteşara yardımcı olmak üzere dört Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 59) 



— 19 — 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına İlişkin Kanun Tasarısı 

(16.4.1986 Tarih ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticarct Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkın
da Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Haklanda 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Hazine ve Dışticarct Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin 
Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Değiştirilerek Ka

bulüne Dair Kanun Tasarısı) 
MADDE 1. — 16.4.1986 tarihli ve 3274 sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 1. — Bu Kanunun amacı ekonomi ve dışticaret politikalarının tespitine yardımcı 
olmak; bu politikalar çerçevesinde faaliyetlerin düzenlenmesi, uygulanması, uygulamanın iz
lenmesi ve geliştirilmesi için Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının kurulmasına, teşkilat ve gö
revlerine ilişkin esasları düzenlemektir." 

MADDE 2. — 3274 sayılı Kanunun 3 Üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 3. — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Başbakana bağlıdır. 
Başbakan bu Müsteşarlığın yönetimi ile ilgili yetkilerini Devlet Bakanı ve Başbakan Yar

dımcısı veya Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir. 
Müsteşarlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan oluşur." 

MADDE 3. — 3274 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına bağlı Ek 1 sayılı, 
cetvel, bu Kanuna bağlı Ek I sayılı cetvelde olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 4. — 3274 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Müsteşara yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 59) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
MADDE 5.— 3274 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 6. — Müsteşarlığın anahizmet birimleri aşağıda gösterilmiştir. 
a) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, 
b) Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü, 
c) Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, 
d) İhracat Genel Müdürlüğü, 
e) İthalat Genel Müdürlüğü, 
f) Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, 
g) Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü; 
h) Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, 
ı) Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, 
j) Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, 
k) Avrupa Topluluğu Koordinasyon Genel Müdürlüğü, 
1) Dışticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü." 
MADDE 6. — 3274 sayılı Kanuna 12 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/A, 

12/B ve 12/C maddeleri eklenmiştir. 

"Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü 
MADDE 12/A —Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Kalkınma planlan ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünde ihracatın, 

yatarımlann ve döviz kazandırıcı hizmetlerin teşvik ve yönlendirilmesi konularında öngörülen 
teşvik tedbirlerini hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirerek gerekli 
tedbirleri almak, 

b) Yatırımları ve ihracatı teşvik kararları ve bu kararlara istinaden çıkarılan tebliğler çer
çevesinde yatırım projelerini değerlendirmek ve uygun görülenleri teşvik belgesine bağlamak, 

c) Teşvik tedbirlerini uygulamakla görevli kuruluşlar arasında koordinasyonu temin et
mek, uygulamada çıkan ihtilaflarda ilgili kuruluşlara görüş vermek, 

d) Teşvik belgesi şart ve niteliklerine uygun olarak gerçekleşen yatırımlarla ilgili kapatma 
işlemlerini yapmak ve teşvik belgesi şart ve niteliklerine aykırı davranan yatırımcılara gerekli 
müeyyideleri uygulamak, 

e) Teşvik tedbirlerinin uygulanması ile ilgili olarak mevzuat ile verilen görevleri yapmak, 
f) Yatırımları mahallinde tetkik etmek ve değerlendirmek, 
g) Müsteşarlıkça verilecek benzerî görevleri yerine getirmek, 

Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 
MADDE 12/B — Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Kalkınma planları ve yıllık programlar çerçesinde ülke kalkınmasında yabancı serma

yeden beklenen gerekli katkıların sağlanmasını ve yönlendirilmesini temin amacıyla ihtiyaç du
yulan mevzuatı hazırlamak, . 

b) 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve buna ilişkin mevzuat çerçevesinde be
lirtilen işleri yapmak, 

c) Yatırımların karşılıklı teşvik ve korunması anlaşmalarına ilişkin müzakereleri yürütmek, 
d) Yatırımları teşvik kararları ve bu kararlara istinaden çıkarılan tebliğler çerçevesinde ya

tırım projelerini değerlendirmek ve uygun görülenleri teşvik belgesine bağlamak, 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — 3274 sayılı Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 6. — Müsteşarlığın anahizmet birimleri aşağıda gösterilmiştir. 
a) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, 
b) Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü, 
c) Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, 
d) İhracat Genel Müdürlüğü, 
e) İthalat Genel Müdürlüğü, 
f) Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, 
g) Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, 
h) Avrupa Topluluğu Koordinasyon Genel Müdürlüğü, 
ı) Dısticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü." 
MADDE 6. — 3274 sayılı Kanunun 7 nci maddesine aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir. 
" 0 Milletlerarası malî ve ekonomik kuruluşlarla üyelik ve temsil ilişkilerini düzenlemek 

ve yürütmek, bu kuruluşlara katılım paylarını ödemek için her türlü işlemi yapmak ve gerekti
ğinde Devlet adına sermaye katkısını karşılamak için taahhüt senedi vermek," 

MADDE 7. — 3274 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine aşağıdaki (j) bendi eklenmiştir. 
"j) Bütçe dışı Fonların para ve bütçe politikası çerçevesinde genel koordinasyonunu sağ

layarak bütçe ile ilişkilerini kurmak." 

MADDE 8. — 3274 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir. 
"i) İç ve dış piyasa şartları ile rakiplerimizin madde politikalarına ilişkin uygulamaları 

gözönünde tutularak ihraç ürünlerimize rekabet gücü kazandırıcı çalışmalar yapmak. Bu amaçla 
gerekli tedbirleri almak, uygulamak ve uygulamayı izlemek." • ' , 

MADDE 9. — 3274 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesine aşağıdaki (0 bendi eklenmiştir. 
"f) Bilgilerin daha hızlı bir şekilde kullanıcıların hizmetine sunulmasını teminen Genel 

Müdürlük bünyesinde Ekonomik Bilgi Merkezi kurulur. Merkez malî yönden, Müsteşarlık Döner 
Sermaye İşletmesi kapsamındadır. 

Ekonomik Bilgi Merkezinin çalışma esasları Müsteşarlıkça düzenlenir." 
MADDE .10. — 3274 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Dısticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü 
Madde 14. — Dısticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Dışticarete konu malların standardlaştırılmasınf sağlamak, ihracat ve ithalatın kalite 

ve standartlar yönünden denetlenmesine ait mevzuatı hazırlamak ve uygulamak. 
b) Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan ve mecburî uygulamaya konulması talebin

de bulunulan standartların dışticarete konu olanlardan ihtiyaç duyulanları, Başbakan veya il
gili Bakan onayı ile zorunlu uygulamaya koymak ve bu standartların gerektirdiği denetimleri 
yapmak veya yaptırmak, 

' c) Mevzuatın diğer bakanlık ve kuruluşlara bıraktığı konular dışında dışticarete konu olan 
ürün ve mamullerin standartlaştırılmasını sağlamak, 

d) Müsteşarlıkça verilecek benzerî görevleri yapmak." 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
e) Yüksek finansman ihtiyacı nedeniyle genel bütçeden finansmanı güç olan ve ileri tek

noloji gerektiren temel alt yapı projelerinin yerli ve yabancı özel sektör katılımı ile Yap-lşlet-
Devret modeline göre gerçekleştirilmesi için gerekli organizasyon ve koordinasyonu yapmak, 

f) Müsteşarlıkça verilecek benzerî görevleri yerine getirmek. 

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü 
MADDE 12/C — Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
a) Kalkınma planlan ve yıllık programlar çerçevesinde serbest bölgelerin kurulması, yö

netilmesi ye işletilmesi ile ilgili ilke ve politikaların tespiti konusunda çalışmalar yapmak, araş
tırma, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu 
ye buna ilişkin mevzuat çerçevesinde belirtilen görevleri yerine getirmek ve mevzuatta düzenle
meler yapmak, 

b) Serbest bölgelerde faaliyet gösterecek gerçek ve tüzelkişilere ' 'faaliyet ruhsatı" vermek 
veya iptal etmek, . \ 

c) Müsteşarlıkça verilecek benzerî görevleri yerine getirmek." 

MADDE 7. — 3274 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Dtşticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü 
Madde 14. — Dışticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğünün görevleri "şunlardır: 
a) ihraç ve ithal mallarının standartlaştırılmasını sağlamak, ihracatın bu bakımdan de-

\ -
netlenmesine ait mevzuatı uygulamak, 

b) Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan ve mecburî uygulamaya konulması talebin
de bulunulan standartların dışticarete konu olanlardan ihtiyaç duyulanları, Başbakan veya il
gili Bakan onayı ile zorunlu uygulamaya koymak ve bu standartların gerektirdiği denetimleri 
yapmak veya yaptırmak, 

c) Mevzuatın diğer bakanlık ve kuruluşlara bıraktığı konular dışında dışticarete konu olan 
ürün ve mamullerin standartlaştırılmasını sağlamak, 

d) Müsteşarlıkça verilecek benzerî görevleri yapmak." 
MADDE 8. — 3274 sayılı Kanunun 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve Serbest 

Bölgeler Genel Müdürlüğü ve taşra (Serbest Bölge Müdürlükleri) teşkilatı ile ilgili olarak Dev
let Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakana ve Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığına çeşitli mevzuatla verilmiş olan her türlü görev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyet
ler Başbakana veya Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına intikal eder." 

MADDE 9. — 3274 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 8. — Ek-I sayılı listede yer alan kadro iptal edilerek 190 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnameye bağlı (I) sayılı cetvelin Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı bölümün
den çıkarılmıştır. 

EK-II sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
meye bağlı (I) sayılı cetvelin Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı bölümüne eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının Teşvik ve Uygulama 
Genel Müdürlüğü, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü ve 
taşra (Serbest Bölge Müdürlükleri) teşkilatına vizeli kadrolarında 5.7.1991 tarihi itibariyle gö
revli personel başkaca bir işleme gerek olmaksızın Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına devre
dilmiş sayılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 59) 
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MADDE 11. — 3274 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"d) Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı" 

MADDE 12. — 3274 sayılı Kanunun 17 nci maddesine aşağıdaki (0 bendi eklenmiştir. 
" 0 Bu ve sair kanunlar ile uluslararası ekonomik işbirliğine taalluk eden veya bunun dı

şındaki her türlü dış kamu borçlanmalarının yapılmasına ilişkin ve bu borçlanma anlaşmaları
na ait hukukî mütalaaları vermek." 

MADDE 13. — 3274 Sayılı Kanunun 18 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Müsteşarlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Müsteşara yardımcı olmak üzere 
otuz Müsteşarlık Müşaviri görevlendirilebilir." 

MADDE 14. — 3274 Sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir. 

"Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı" 
"Müsteşara bağlı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığının görev ve çalışma esasları:" 
"e) Hazine Kontrolörleri Kurulu, Hazine Kontrolörü sıfat ve yetkisini haiz, ortak kararla 

atanan bir başkan ve yeteri sayıda Hazine Başkontrolörü, Hazine Kontrolörü ve Stajyer Kont
rolörden oluşur." 

MADDE 15. — 3274 sayılı Kanunun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Yurtdışı teşkilatı 

, Madde 25. — Müsteşarlığın yurtdışı teşkilatında Daimî Temsilci Yardımcısı, Başmüşavir, 
Müşavir, Müşavir Yardımcısı ve Ataşe unvanları ile kadro dereceleri ve kurulduğu yerler Ek-II 
sayılı cetvelde gösterilmiştir. Yurtdışı birimlerin ihdası, cetvelde kayıtlı unvan, derece ve hangi 
dış temsilcilik nezdinde kurulacağı Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan tarafından tespit edilir. 
Yeni yurtdışı birimleri kurulması gerektiğinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır." 

MADDE 16. — 3274 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bağlı Kuruluşlar 
Madde 26. — Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, ihracatçı birlikleri, itha

latçı birlikleri ve İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Müsteşarlığın bağlı kuruluşlarıdır. 
İhracatçı birlikleri ile ithalatçı birliklerinin kuruluş, işleyiş, iştigal sahaları, organları ve 

üyeliğe ilişkin esaslar ile Üyelerin hak ve yükümlülüklerini gösteren statüler, Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulur." 

MADDE 17. — 3274 sayılı Kanuna aşağıdaki "26-A" maddesi eklenmiştir. 

Döner Sermaye işletmesi Kurulması 
MADDE 26-A — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı bünyesinde, müsteşarlığın faaliyet alan

larına giren konularda gerçek ve tüzelkişilere verilecek hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla 
döner sermaye işletmesi kurulabilir. 

Döner Sermayenin kuruluş sermayesi 1 000 000 000 TL.dır. Bunun 500 000 000 TL.'sı ge
nel bütçeden, geri kalan kısmı elde edilen kârlardan karşılanır. Sermaye miktarı Bakanlar Ku
rulu Kararı ile beş katına kadar artırılabilir. Bu suretle artırılan sermaye, elde edilen kârlarla 
karşılanır. Döner sermayenin gelirleri, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı bütçesine bu amaçla 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 59) 



(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
Bu personelden Planlama Uzmanı ve Planlama Uzman Yardımcısı unvanını almış olanlar 

"Hazine ve Dışticaret Uzmanı" veya "Hazine ve Dışticaret Uzman Yardımcısı" unvanını, baş
kaca bir işleme gerek kalmaksızın almış sayılırlar. 

Devlet Planlama Teşkilatından intikal eden birimlerde görevli diğer personelin Hazine ve 
Dışticaret Müsteşarlığına devri, Hazine ve Dışticaret Müsteşarı ile Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarı arasında yapılacak protokol ile belirlenir. 

GEÇİCİ MADDE 10-a) Geçici 9 uncu maddede belirtilen personelden kadro ve görev un
vanları değişmeyenler başkaca bir işleme gerek kalmaksızın yeni kadrolarına atanmış sayılır
lar. 

b) Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya ka
dar durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gös
terge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer özlük haklan şahıslarına bağlı olarak devam eder. 

Ancak bunların atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlarının 
toplamı, almakta oldukları aylık, ek gösterge ile zani ve tazminatlardan az olduğu takdirde 
aradaki fark giderilinceye kadar tazminat olarak ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 11. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından intikal eden birim
lere ait bütün döşeme ve demirbaşlar, memur konutlan, menkul ve gayrimenkuller, taşıtlar ve '\ 
bilgisayar sistemleri bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde kullanıldığı birime 
tahsis edilmiş sayılır. Bunların dışında kalan aynı nitelikteki emval Hazine ve Dışticaret Müste
şarı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı arasında yapılacak protokole göre Hazine ve Dışti
caret Müsteşarlığına devredilir. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından intikal eden birimlerin 1991 Malî Yılı harca
maları, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesinden karşılanır. Bu konuda düzenleme
ler yapmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığında görevli personel ile Devlet 
Planlama Teşkilatından Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına devredilen personelden, bu Ka
nun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte dört yıllık yüksekokul mezunu olarak 
bu kuruluşlarda en az altı yıl çalışmış olanlar yaş sınırına ve ilgili sınav yönetmeliğindeki süre
lere tabi olmaksızın uzmanlık sınavına, altı yıldan az hizmeti olanlar ise, aynı şartlarla, ilgili 
sınav yönetmeliğine göre uzman yardımcılığı sınavına girme hakkından iki defadan fazla ol- ., 
mamak üzere yararlanabilirler. Sınavda başarı gösterenler Hazine ve Dışticaret Uzmanı veya 
Hazine ve Dışticaret Uzman Yardımcısı kadrolarına, başarı sıralaması dikkate alınarak atanır
lar.. • ; ' ; ' . . • 

Diğer kamu kurumlarından Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında geçici olarak gö
revlendirilenlerden Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına devredilenlerin sözleşmeleri 31,12.1991 
tarihine kadar devam eder. 

Bunlardan kadrosuz olarak sözleşmeli çalışanlardan uygun görülenlerin sözleşmeleri 33 
üncü maddenin (a) bendinin ikinci fıkrasına göre en çok iki yıl daha yenilenebilir. 
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konulan ödenekler ile işletme faaliyetlerinden elde edilecek kârlar, bağış ve yardımlardan mey
dana gelir. Elde edilen ve heryıl sonunda kullanılmayan gelir, ertesi yıl döner sermaye gelirine 
eklenir. 

Döner sermaye faaliyetlerinin gerektirdiği gider veya harcamalar ile kiralama, satın alma, 
araç, gereç, araştırma ve eğitim giderleri, döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hizmetlere katkı
da bulunan personele verilecek olan ücretler ve diğer ihtiyaçlar, döner sermayeden karşılanır. 
Personele ödenecek olan ücretler, peşin ve net olarak ödenir. Döner sermayeden bunlar dışın
da herhangi bir harcama yapılamaz. 

Döner sermaye işletmesinde, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 832 sayılı Sa
yıştay Kanununun vizeye ilişkin hükümleri uygulanmaz. Malî yılın bitiminden başlayarak iki 
ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri Sayıştaya, bilanço ve 
eklerinin onavlı birer örneği de aynı süre içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir. 

Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları, gelir kaynakları, malî işlemleri, personele 
ödenecek ücretler, harcama usul ve esasları ile yönetimine ilişkin hususlar müsteşarlıkça çıkar
tılacak yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 18. — 3274 sayılı Kanunun 33 Üncü maddesinin (a) bendi ile (d) bendinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (f), (g), (h) ve (ı) bendleri eklen
miştir. 

"Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşa
viri, Müsteşarlık Müşavirj, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Hazine ve Dışticaret Uzmanı, Hazi
ne ve Dışticaret Uzman Yardımcısı, Çözümleyici, Programcı ve Programcı Yardımcısı, Darp
hane ve Damga Matbaası Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı kadroları karşılık göste
rilmek kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer, kanunların sözleşmeli personel 
hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir." 

"Bilgisayar, sağlık, eğitim ve teknik hizmetler gibi özel uzmanlık gerektiren işlerde çalıştı
rılmak üzere Başbakanın onayı ile yurtiçinde ve yurtdışında sözleşmeli olarak yerli ve yabancı 
kişi ve kurumların hizmetlerinden yararlanılabilir." 

' '2. Ekonomi, hukuk, işletme, maliye, mühendislik ve müsteşarlığa verilen görevlerle ilgili 
diğer idarî ve siyasal bilimler dallarında en az dört yıl öğretim yapan fakülte veya yüksek okul
lardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya 
yüksekokullardan mezun olmak." 

"f) Programcı Yardımcılığına veya doğrudan Programcılığa ve Çözümleyiciliğe atanabil
mek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılanlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır: 

1. Müsteşarlık hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak, 
2. Meslekî eğitim veren en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara 

denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, 
3. Yapılacak meslekî, yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak, 
4. Programcı Yardımcılığına atanacaklar için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gü

nünde 30 yaşını doldurmamış olmak. 
Bu kadrolara yapılacak atamalar için açılacak sınavların şekli ve uygulama esasları ile di

ğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 
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GEÇtCt MADDE 13. — Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu ile 

6.6.1985 tarih ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulan Serbest Bölgeler Tesis 
ve Geliştirme Fonu ve bu fonların mevcut varlıkları ve kaynakları dahil Devlet Planlama Teşki
latı Müsteşarlığına verilen tüm yetki ve görevler, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, Hazine 
ve Dışticaret Müsteşarlığına devredilmiş sayılır. 

GEÇtCt MADDE 14. — Diğer mevzuatta bu Kanundaki görevlerle ilgili olarak Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına ve Müsteşarına yapılmış atıflar, Hâzine ve Dışticaret Müs
teşarlığına ve Müsteşarına yapılmış sayılır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 59) 



— 27 — 
(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

g) (f) fıkrasına göre, Programcı Yardımcılığına atananlar en az üç yıl çalışmak ve olumlu 
sicil almak kaydıyla Müsteşarlıkça yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavda 
başarılı olanlar girdikleri sınavın konusuna göre Programcı veya Çözümleyici unvanlarını alır
lar. 

Bu kadrolarda istihdam edilenler, 35 inci madde hükümlerinden yararlanamazlar. 
Programcı ve Çözümleyici yeterlik sınavının şekli ve uygulama esasları bir yönetmelikle 

düzenlenir. < 
"h) Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Merkez Teşkilatında görevli personel, Başbakanlık 

Merkez Teşkilatında görevli personelin yararlandığı fazla mesai, tazminat ve benzerî tüm malî 
haklardan aynı usul ve esaslara göre yararlandırılır." 

"ı) Bütçe ve yıllık programların hazırlanması ve uygulanmasında etkinliği artırmak ama
cıyla, bütçe ve programların yapıldığı aylarda, üç ayı geçmemek kaydıyla, Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığı personeline, brüt aylık gelirlerinin °/o 50'si tazminat olarak aylıklarıyla birlik
te ödenir, ödeme ayları Müsteşarlıkça tespit edilir." 

MADDE 19. — 3274 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine, birinci fıkradan sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

'Ulamalarda inha mercii Müsteşarlık makamıdır," 
MADDE 20. — 3274 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"Müsteşarlığın yurtdışı teşkilatındaki Daimi Temsilci Yardımcısı, Başmüşavir, Müşavir, 

Müşavir Yardımcısı ve Ataşe kadrolarına atanabilmek için ekonomi, hukuk, işletme, maliye, 
mühendislik ve Müsteşarlığa verilen görevlerle ilgili diğer idarî ve siyasal bilimler dallarında 
en az dört yıl öğretim yapan fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğre
tim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş ol
mak ve İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden veya Müsteşarlıkça tespit edilecek ekono
mik ve dışticaret ilişkilerimizde geçerli yabancı dillerden birini bilmek şarttır." 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
MADDE 21. — 3143 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (p) bendi ile aynı kanunun 12 nci 

maddesinin (i) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 22. — 3274 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
"EK MADDE 1. — Sigorta hizmetleri ile ilgili olarak 25.6.1927 tarihli ve 1160 sayılı, 

29.6.1956 tarihlive 6762 sayılı, 21.12.1959 tarihli ve 7397 sayılı, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı, 
14.10.1983 tarihli ve 2920 sayılı 8.1.1985 tarihli ve 3143 sayılı Kanunlar ve diğer mevzuatla Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığına verilmiş olan görev ve yetkiler Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına 
devredilmiştir." 

MADDE 23. -^-3274 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 7. — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığında görevli personel ile Devlet 

Planlama Teşkilatından Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına devredilen personelden, bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte dört yıllık yüksek okul mezunu olarak bu kuruluşlarda en az altı 
yıl çalışmış olanlar yaş sınırına ve ilgili sınav yönetmeliğine göre uzman yardımcılığı sınavına 
girme hakkından iki defadan fazla olmamak üzere yararlanabilirler. Sınavda başarı gösteren
ler Hazine ve Dışticaret Uzmanı veya Hazine ve Dışticaret Uzman Yardımcısı kadrolarına, ba
şarı sıralaması dikkate alınarak atanırlar. 
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Diğer kamu kurumlarından Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında geçici olarak gö
revlendirilenlerden Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına devredilenlerin sözleşmeleri 31.12.1991 
tarihine kadar devam eder. 

Bunlardan kadrosuz olarak sözleşmeli çalışanlardan uygun görülenlerin sözleşmeleri 33 
üncü maddenin (a) bendinin ikinci fıkrasına göre en çok iki yıl daha yenilenebilir. 

. GEÇÎCt MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Müsteşarlıkta görevli per
sonelden en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen 
yurtıdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olup Programcı Yardımcısı, Programcı 
ve Çözümleyici görevlerini yürütenlerden bilgi işlem alanında diğer kamu kuruluşlarındaki hiz
metleri dahil olmak üzere, hizmet süreleri toplamı; 

a) Altı yıla kadar (altı yıl dahil) olanlardan, yaş haddi aranmaksızın, bu Kanunun yürür
lüğe girmesinden sonra bir defaya mahsus olmak üzere Müsteşarlıkça yapılacak sınavda başarı 
gösterenler Programcı Yardımcısı kadrosuna. 

b) Altı yıldan fazla olan personelden ise, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bir 
defaya mahsus olmak üzere Müsteşarlıkça yapılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar, girdik
leri sınavın konusuna göre, Programcı veya Çözümleyici kadrosuna atanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 9. — Ek 1 sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) sayılı Cetvelin Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı bölü
müne eklenmiştir. 

Ek 2 ve Ek 3 sayılı listelerde yer alan kadrolar iptal edilmiştir. 
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MADDE 10. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 11. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

A. Mesut Yılmaz 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
- E. Pakdemirli 
Devlet Bakanı 
M. R. Tasar 
Devlet Bakanı 

M. V Dinçerler 
Devlet Bakanı 

/. Aküzüm , 
Devlet Bakanı 

S. Araş 
Devlet Bakanı 

M. Çevik 
Devlet Bakanı 

B. Sönmez 
Adalet Bakanı 

Ş. Seher 
İçişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. Kahveci 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
H. Örüç 

Ulaştırma Bakanı . 
I. Ozdemir 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Emir oğlu 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
M. Arıcı 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

Devlet Bakanı 
- F. Kurt 
Devlet Bakanı 

I. Aykut 
Devlet Bakanı 

K. inan 
Devlet Bakanı 

C.t Tiıncer 
Devlet Bakanı 

E. Koçak 
Devlet Bakanı 
E. C. Gülpınar 
Devlet Bakanı 
A. T. Özdemir , 

Millî Savunma Bakanı 
H, B. Doğu 

Dışişleri Bakanı 
İ. S. Giray 

Millî Eğitim Bakanı 
A, Akyol 

Sağlık Bakanı 
Y. Eryûmaz 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
/. Tuncay 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
R. K. Yücelen 
Kültür Bakanı 

G. Maraş 
Turizm Bakanı 

B. Akarcalı 
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MADDE 24. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 25. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ CETV 

HAZİNE VE DIŞTtCARET MÜSTEŞARLIĞI MERKEZ T 

Müsteşar Yardımcısı 

Müsteşar Yardımcısı 
Müsteşar Yardımcısı 
Müsteşar Yardımcısı 
Müsteşar Yardımcısı 

Ana hizmet birimleri 

1. Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü 
2. Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü 
3. Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü 
4. İhracat Genel Müdürlüğü 
5. İthalat Genel Müdürlüğü 
6. Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 
7. Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü 
8. üabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 
9. Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü 

10. Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme 
Genel Müdürlüğü 

11. Avrupa Topluluğu Koordinasyon 
Genel Müdürlüğü 

12. Dışticarette Standardizasyon 
Genel Müdürlüğü 

D 

1. Ba 
kıpla 
2. H 
3. M 
4. H 
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EK (I) SAYILI LİSTE 

KURUMU : HAZİNE VE DIŞTİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

İPTAL EDİLEN KADRO 

Sınıfı Unvanı K/D Adedi Toplam 

GİH Dışticarette Standardizasyon 
Dairesi Başkanı 1 1 1 

(H) SAYILI LİSTE 

KURUMU : HAZİNE VE DIŞTtCARET MÜSTEŞARLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Serbest Tutulan 
Kadro Kadro 

Sınıfı 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH • 
GİH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 

Unvanı 

Müsteşar Yardımcısı 
Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü 
Yabancı Sermaye Genel Müdürü 
Serbest Bölgeler Genel Müdürü 
Dışticarette Standardizasyon Genel 
Müdürü 
Genel Müdür Yardımcısı 
Daire Başkanı 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Hazine ve Dışticaret Uzmanı 
Hazine ve Dışticaret Uzmanı 
Hazine ve Dışticaret Uzmanı 
Hazine ve Dışticaret uzmanı 
Hazine ve Dışticaret Uzmanı 
Hazine ve Dışticaret Uzmanı 
Hazine ve Dışticaret Uzmanı 
Hazine ve Dışticaret Uzmanı 
Hazine ve Dışticaret Uzmanı 
Hazine ve Dışticaret Uzmanı 
Hazine ve Dışticaret Uzmanı 
Hazine ve Dışticaret Uzmanı 

K/D 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
6 

Adedi 

1 
1 
1 
1 

1 
8 

24 
16 
20 
İ20 
16 
10 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 

Adedi 

— 
— 
— 
— 

, — 
— 
— 
— 
- 1 -

— . 
— 
— 

, — 
— 
— 
— 

.— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Toplan 

1 
1 
1 
1 

1 
8 

24 
16 
20 
20 
16 
10 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 59) 



— 34 — 

Sınıfı 

GİH 

GÎH 

TH 

TH 

GÎH 
GÎH 
TH 
TH 
TH 
GÎH 
GİH 
GİH 

GİH 

GİH 

GÎH 

TH 
TH 
TH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
YH 
YH 

Unvanı 

Hazine ve Dışticaret Uzman 
Yardımcısı 
Hazine ve Dışticaret Uzman 
Yardımcısı 
Hazine ve Dışticaret Uzman 
Yardımcısı 
Hazine ve Dışticaret Uzman 
Yardımcısı 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Mühendis ' 
Mühendis 
Mühendis 
Bilgisayar İşletmeni 
Bilgisayar İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol 
İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol 
İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol 
İşletmeni 
Veri Hazırlama ve Kontrol 
İşletmeni 
Tekniker 
Tekniker 
Tekniker 
Şef 
Şef 
Şef 
Şef 
Memur 
Daktilograf 
Daktilograf 
Sekreter 
Sekreter 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Dağıtıcı 
Dağıtıcı 

K/D 

8 

9 

8 
• 1 

9 
1 
2 
2 
4 
6 
7 
8 

7 
./ 

8 

9 

10 
3 
4 
5 
4 
5 
6 
7 
5 
5 
6 
7 
8 
7 
8 
9 
7 

10 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

8 

8 

8 
, 

8 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 

2 

2 

5 

3 
3 
3 
2 
2 
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KURUMU 
TEŞKİLATI 
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EK (II) SAYILI LtSTE 

: HAZÎNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
:TAŞRA 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Sınıfı 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

GİH 
GİH 
GİH 
TH 

Unvanı 

Serbest Bölge Müdürü 
Serbest Bölge Müdür Yardımcısı 
Hazine ve Dışticaret Uzmanı 
Hazine ve Dışticaret Uzmanı 
Hazine ve Dışticaret Uzman 
Yardımcısı 
Bilgisayar İşletmeni 
Mutemet 
Sekreter 
Teknisyen 

K/D 

1 
2 
3 
5 

7 
8 
8 
9 
7 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

6 
6 
1 
3 

2 
2 
2 
3 
2 

Tutulan 
Kadro 
Âdedi 

— 
.— 
— 
_ 

_ 
— • 

_ 
. • - — • . 

-— 

Toplam 

6 
6 
1 
3 

2 
2 
2 
3 
2 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA KABUL EDİLEN METNE BAĞ 

EK I SAYILI CETVEL 

HAZİNE VE DIŞTİCARET MÜSTEŞARLIĞI MERKEZ TE 
D 

Müsteşar Yardımcısı Ana hizmet birimleri 

Müsteşar Yardımcısı 1. Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü 1. Ba 
Müsteşar Yardımcısı 2. Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü kıp 
Müsteşar Yardımcısı 3. Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü 2. Hu 

4. İhracat Genel Müdürlüğü 3. M 
5. İthalat Genel Müdürlüğü 4. Ha 
6. Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Ku 
7. Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme 

Genel Müdürlüğü 
8. Avrupa Topluluğu Koordinasyon 

Genel Müdürlüğü 
9. Dış Ticârette Standardizasyon 

Genel Müdürlüğü 
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EK (I) SAYILI LİSTE 

KURUMU : HAZİNE VE DIŞTİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

İHDAS EDİLEN KADROLAR 

Sınıfı Unvanı 

GİH Hazine Kontrolörleri Kurul Başkanı 
GİH Çözümleyici 
GİH Çözümleyici 
GİH Çözümleyici 
GİH Çözümleyici 
GİH Çözümleyici 
GİH Programcı 
GİH Programcı 
GİH Programcı 
GİH Programcı 
GİH Programcı 
GİH Programcı 
GİH Programcı Yardımcısı 
GİH Programcı Yardımcısı 
GİH Müsteşarlık Müşaviri 

TOPLAM 

K/D 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 

EK (2) SAYILI LİSTE 

Serbest 
Kadro' 
Adedi 

1 
5 
4 
3 
3 
3 
3 
8 
6 
4 
5 

13 
3 
9 
15 

85 

KURUMU : HAZİNE VE DIŞTİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

. — 
— 

' — 
— 
— 
— 

, — 
• — 

Toplam 

1 
5 
4 
3 
3 
3 
3 
8 
3 
4 
5 
13 
3 
9 
15 

85 

İPTAL EDİLEN KADROLAR 

Sınıfı 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

Serbest 
Kadro 

Unvanı K/D Adedi 

Müsteşar Yardımcısı 1 
Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü 1 
Serbest Bölgeler Genel Müdürü 1 
Yabancı Sermaye Genel Müdürü 1 
Genel Müdür Yardımcısı 1 
Daire Başkanı . 1 
Şube Müdürü ] 

l • - 1 . 

1 1 
l 1 
i 1 
l 6 
l . 15 
l 5 . 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Toplam 

1 
1 
1 
1 
6 
15 
5 
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Sınıfı 

GÎH 
GtH 
GtH 
GtH 
GİH 
GtH 
GtH 
GÎH 
GtH 
GtH 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
GtH 
GtH 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
THS 
GtH 

GtH 

THS 

THS 

GtH 
GtH 
GÎH 
GtH 
GtH 
GÎH 
GtH 
GtH 
GtH 

Unvanı K/D 

Şube Müdürü . 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü 
Hazine ve Dışticaret Uzmanı 
Hazine ve Dışticaret Uzmanı 
Hazine ye Dışticaret Uzmanı 
Hazine ve Dışticaret Uzmanı 
Hazine ve Dışticaret Uzmanı 
Hazine ve Dışticaret Uzmanı 
Hazineye Dışticaret Uzmanı 
Hazine ve Dışticaret Uzmanı 
Hazine ve Dışticaret Uzmanı 
Hazine ve Dışticaret Uzmanı 
Hazine ve Dışticaret Uzmanı • 
Hazine ve Dışticaret Uzmanı 
Çözümleyici 
Çözümleyici 
Mühendis 
Mühendis -
Mühendis 
Tekniker . 
Tekniker • • . < 
Tekniker 
Hazine ve Dışticaret Uzman 
Yardımcısı 
Hazine ve Dışticaret Uzman 
Yardımcısı ' 
Hazine ve Dışticaret Uzman 
Yardımcsıı 
Hazine ve Dışticaret Uzman 
Yardımcısı ' 
Şef 
Şef 
Şef 

.Şef 
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni 
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ! 
Veri Hazırlama Kontrol işletmeni 1 
Bilgisayar İşletmeni 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 
I 
2 
2 
* 
5 
i 
* 
5 

i 

> 

i 

) 
[ 
; 
5 
7 
7 
B 
î 
0 
7 • 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

12 
14 
15 
7 
3 
5 
6 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

.2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

10 

8 

8 

8 
1 
1 
1 

' ı ' 
2 
2 
2 
5 
2 

(S. Sayısı: 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

. — 
— 
— 
— 
— 
— 
—• 
— 
— '. 
— 

.— 
• — 
— 
— 
— 
— 
_ . 
— ' 
— 
— 
__ 
— 

— 

— 

— 

— ; 

— 
— 

. — • ' 

__ 
— 

- j _ 

— 
— 
— 

59) 

Toplam 

12 
14 
15 
7 
3 
5 
6 
5 

• 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

10 

8 

8 

8 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
5 
2 

' 
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Sınıfı Unvanı 

GİH Bilgisayar İşletmeni 
GİH Memur 
GİH Sekreter 
GİH Sekreter 
GİH Daktilograf 
GİH Daktilograf 
GİH Şoför 
GİH Şoför 
GİH Dağıtıcı 
GİH Dağıtıcı 

TOPLAM 

K/D 

8 
5 
7 
8 
5 
6 
10 
11 
7 
10 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

2 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

— 
. . — i 

— 
— 
— 
— 
— • 

' — 
• — 

— 

Toplam 

2 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 

200 200 

EK (3) SAYILI LİSTE 

KURUMU : HAZİNE VE DIŞTİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
TEŞKİLATI : TAŞRA 

İPTAL EDİLEN KADROLAR « 

Sınıfı 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

GİH 
GİH 
GİH 
THS 

Unvanı 

Serbest Bölge Müdürü 
Serbest Bölge Müdür Yardımcısı 
Hazine ve Dışticaret Uzmanı 
Hazine ve Dışticaret Uzmanı 
Hazine ve Dışticaret Uzman 
Yardımcısı 
Bilgisayar İşletmeni 
Mutemet 
Sekreter 
Teknisyen 

K/D 
v 1 ' 

2 
3 
5 

7. 
8 

, 8 
9 
7 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

6 
6 
1 
3 

2 
2 
2 

ı 3 
2 

Tutulan 
Kadro 
Adedi 

• — 
— 

.— 
. — 

— 
— . 
— 
— 
— 

Toplam 

6 
6 
1 
3 

2 
2 
2 
3 
2 

TOPLAM 27 27 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 59) 



— 40 — 

EK-II SAYILI CETVEL 

HAZİNE VE DIŞTÎCARET MÜSTEŞARLIĞI 
YURTDIŞI TEŞKİLATI 

Sınıfı 

GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 
GİH 

Unvan 

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

Kadro 
Derecesi 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Serbest 
Kadro 
Adedi 

4 
35 
28 
33 
30 
30 
36 

9 

TOPLAM 205 

(Müsteşarlığın Yurtdışı Teşkilatı, BM, GATT, OECD, AT Nezdinde Daimi Temsilci Yar
dımcılıkları, Abu-Dhabi, Amman, Atina, Bahreyn, Bağdat, Belgrad, Bern, Beyrut, Bonn, Brük
sel, Budapeşte, Bükreş, Cezayir, Dublin, Helsinki, Kahire, Kopenhang, Kuala-Lumpur, Kuveyt, 
Lagos, Lahey, Lefkoşe, Lizbon, Londra, Madrid, Moskova, Oslo, Ottowa, Paris, Pekin, Prag, 
Rabat, Riyad, Roma, Seul, Singapur, Sofya, StockholmTahran, Tokyo, Trablus, Tunus, Varşo
va, Washington, Viyana, Yeni Delhi, Şam, Baku, Alma Ata, Kiev, Berlin, Cidde, Düsseldorf, 
Frankfurt, Hamburg, Hannover, Hong Kong, Johannesburg, Karaçi, Leipzig, Milano, Münih, 
New York, Nürnberg, Sidney, Stutgart Büyükelçilik, Başkonsolosluk ve Konsolosluklar nez
dinde kurulur.) 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : î 

T. B..M. M. (S. Sayısı: 59'a'l inci Ek) 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat, ve Görevleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı 
Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 
Sayılı Kanun Hükmimde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hiz
metlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/202, 1/76, 1/108) 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 1.7.1992 

Esas No. : 1/202, 1/76, 1/108 
Karar No. : 29'a 1 inci Ek, 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bilindiği gibi, Komisyonumuzun 22.3.1992 tarihinde yaptığı 32 nci birleşiminde görüşü
lüp kabul.edilmesiyle Yüksek başkanlığa sunulan ve Başkanlıkça S. Sayısı 59 olarak bastırılıp 
dağıtılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alınan "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi hakkında 256 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname"nin İçtüzüğün 89 uncu maddesi uyarınca Komisyonu
muza geri verilmesinin istenmesi üzerine, anılan Kararname Komisyonumuza havale edilmiş 
ve Komisyonumuzun 30.6.1992 tarihinde yaptığı 43 üncü birleşiminde Millî Savunma Bakanı
nın başkanlığında Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür.. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunulan 

şeklinin yeniden gözden geçirilmek amacıyla geri çekilmesinin nedenleri üzerinde durularak, Ko
misyon Başkanlığının bu konuda isabetli karar verdiği, teşkilatlarla ilgili düzenlemeler yapılırken 
hizmete en uygun şeklin bulunmasında büyük yarar olduğu, ancak, teşkilat yapısı ve bağlantıla
rında yapılacak kısa süreli değişikliklerin beraberinde bazı sakıncaları da getirebileceği, bu ne-. 
denle; Müsteşarlığın Teşkilat Yapısının Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan şekilde muha
faza edilmesinin hizmetlerin daha sağlıklı bir biçimde yürütülmesi açısından yararlı olacağı, 



Şeklindeki görüş ve düşünceler ile hükümetin bu konudaki tamamlayıcı açıklamaların
dan sonra Kanun Hükmünde Kararnamenin tümü benimsenerek Komisyonumuzca daha önce 
kabul edilen metin esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine,geçilmiştir. 

Komisyonumuz metninin; 
— Çerçeve 1 inci maddesi ile düzenlenen 3274 sayılı Kanunun "Amaç" başlıklı 1 inci mad

desinin, Kanun Hükmünde Kararnamedeki şekliyle muhafazasının daha uygun olacağı sonu
cuna varılarak metne Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 
ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün görevlerine ilişkin kısım ilave edilmek suretiyle, madde 
yeniden düzenlenmiş ve bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

— Söz konusu birimlerin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde kalmasının daha 
uygun olacağı görüşü ile metne yeni 2 nci madde ilave edilmiştir. 

— Çerçeve 2 nci maddesi, çerçeve 3 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
— Çerçeve 3 üncü maddesi ile düzenlenen 3274 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi; Teşvik 

Uygulama Genel Müdürlüğü, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve Serbest Bölgeler Genel 
Müdürlüğünün Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında yer alması ile "Türk Devletleriyle Eko
nomik ve Ticarî İlişkiler Genel Müdürlüğünün ihdası nedeniyle Hazine Kontrolörlüğü birimi
nin "Teftiş Kurulu Başkanlığına dönüştürülmesinin uygun olacağı görüşü doğrultusunda, Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Merkez Teşkilatına ilişkin Ek-I sayılı cetvelin değiştirilmesi su
retiyle yeniden düzenlenmiş ve madde bu değişikliklerle çerçeve 4 üncü madde olarak kabul 
edilmiştir. 

— Çerçeve 4 üncü maddesi ile düzenlenen 3274 sayılı Kanunun 5 inci maddesi; söz konu
su birimlerin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında yer alması ve yeni birimler ilavesi nedeniy
le, müsteşar yardımcılığı sayısının beşe çıkarılması suretiyle yeniden düzenlenmiş ve madde bu 
değişiklikle çerçeve 5 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

— Çerçeve 5 inci maddesi ile düzenlenen 3274 sayılı Kanunun 6 nci maddesi, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığında yer alan söz konusu birimler yanında yeni ihdas edilen Türk Dev
letleriyle Ekonomik ve Ticarî İlişkiler Genel Müdürlüğünün ilave edilmesinin uygun olacağı 
görüşü doğrultusunda yeniden düzenlenmiş ve madde bu değişiklikle çerçeve 6 nci madde ola
rak kabul edilmiştir. v 

1 — Çerçeve 6 nci maddesi ile düzenlenen 3274 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde, Kurumun 
dış ticaret fonksiyonlarını daha etkin bir şekilde yürütebilmesini sağlamak amacıyla, (e) ben
dini değiştiren ve (0 bendini ekleyen düzenlemeler getirilmiş ve madde bu değişikliklerle çerçe
ve 7 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

— Çerçeve 7 nci maddesi ile düzenlenen 3274 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine eklenen 
(j) bendi metinden çıkarılmış, bunun yerine metne, bütçe dışı fonların yönetimini sağlamak 
amacıyla yeni kurulan "Fon Yönetimi Genel Müdürlüğü"ne ilişkin düzenleme ilave edilmiş 
ve madde bu değişiklikle, çerçeve 8 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

— Çerçeve 8, 9 ve 10 uncu maddeler metne ilave edilen yeni madde nedeniyle, Çerçeve 
9, 10 ve 11 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

— Kanun Hükmünde Kararnamedeki şeklinde muhafazasının daha uygun olacağrgörü-
şüyle Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü metne yeni Çerçeve 12 nci, Yabancı Sermaye 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 59'a 1 inci Ek) 
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Genel Müdürlüğü yeni çerçeve 13 üncü, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü yeni çerçeve 14 ün
cü maddeler olarak, yeni ihdas edilen Türk Devletleri ile Ekonomik ve Ticarî İlişkiler Genel 
Müdürlüğü ise, yeni çerçeve 15 inci maddeler olarak metne ilave edilmiştir. 

— Çerçeve 11 inci. maddesi ile düzenlenen 3274 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (d) ben
dinde yer alan Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı ibaresi daha önce zikredilen gerekçeler
le tasarının 3 üncü maddesindeki değişikliğe paralel olarak "Teftiş Kurulu Başkanlığı" şeklin
de düzenlenmiş ve madde bu değişiklikle 16 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

— Çerçeve 12 ve 13 üncü maddeleri 17 ve 18 inci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 
— Çerçeve 14 üncü maddesi ile düzenlenen 3274 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi; Hazine 

Kontrolörleri Kurulu Başkanlığının adını Teftiş Kurulu Başkanlığı şeklinde değiştirilmesi ve gö
revlerinin tespiti suretiyle yeniden düzenlenmiş ve madde bu değişikliklerle Çerçeve 19 uncu 
madde olarak kabul edilmiştir. 

— Çerçeve 15 inci maddesi ile düzenlenen 3274 sayılı Kanunun 25 inci maddesi Ekli II 
sayılı cetvele "Aşkabat, Bişkek, Duşanbe ve Taşkent'de de temsilcilikler ihdasını sağlayacak 
düzenlemeler yapılmak suretiyle yeniden düzenlenmiş ve madde bu değişiklik ile çerçeve 20 
nci madde olarak kabul edilmiştir. 

— Çerçeve 16 ncı maddesi Çerçeve 21 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
— Çerçeve 17 nci maddesi; "bağış" ibaresinin madde metninden çıkarılması suretiyle 22 

nci madde olarak kabul edilmiştir. 
— 3274 sayılı Kanunun "İntikal eden görev ve yetkiler" başlıklı 32 nci maddesine eklenen 

bir fıkra metne yeni 23 üncü madde olarak ilave edilmiştir. 
— Çerçeve 18 inci maddesi ile düzenlenen 3274 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi; sözleş

meli olarak istihdam edilecek personel arasına "Hazine Saymanı, Hazine Sayman Yardımcısı, 
Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısının da ilave edilmesi suretiyle yeniden düzenlenmiş 
ve madde bu değişiklik ile 24 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

—- Çerçeve 19 uncu maddesi ile düzenlenen 3274 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle, üst 
düzey yöneticilerin atama usulleri yeniden düzenlenmiş ve madde bu değişiklikler ile 25 inci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

— Çerçeve 20 nci maddesi ile düzenlenen 3274 sayılı Kanunun 35 inci maddesi; yurt dışı 
teşkilatına atamalarda tespit edilen yüksekokul mezunu kriterleri arasına "istatistik ve 
matematik" eğitimi veren yüksekokul mezunlarının da ilave edilmesi suretiyle yeniden düzen
lenmiş ve madde bu değişiklik ile 26 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

— "Yürürlükten Kaldırılan Hükümler" başlıklı 21 inci maddesi 27 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

— Kadrosuz sözleşmeli personel istihdamını önleyen bir düzenleme ile Müsteşarlığın bağ
lı olduğu bakana, kadro dağılımı konusunda yetki veren ek maddeler çerçeve 22 nci maddeye 
ilave edilmiş ve madde bu değişiklikle çerçeve 28 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

— Kanun Hükmünde Kararnamenin Komisyonumuzda daha önce incelenip görüşülmesi 
sırasında; 256 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Çerçeve 1 inci maddesi ve 436 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Çerçeve 9 uncu maddesi ile 3274 sayılı Kanuna eklenen geçici 
7, 8, 9,10, 11, 12 ve 14 üncü maddelerin sürelerinin sona erdiği ve 437 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyle yapılan yeni düzenlemeler nedeniyle hükmünün kalmadığının anlaşılması 
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üzerine metinden çıkarılmış ve 436 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 12 nci mad
desi geçici 7 nci madde olarak kabul edilmişti. Bu defaki görüşmelerde ise Çerçeve 23 üncü 
maddeye bajğlı geçici maddeleri; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda geçici 7 nci 
maddede değişiklik yapılması önerisi göz önünde bulundurularak; Komisyonumuz Genel Ku
rulda verilen öneriler doğrultusunda geçici 7 nci maddede gerekli değişiklikleri yapmış ve geçi
ci madde 7 bu değişiklikler ile, geçici 8 inci madde ise aynen kabul edilmiş, geçici 9 uncu mad
de Müsteşarlığın kadrolarında yeni yapılanmayı kapsayacak tarzda düzenlenmek suretiyle ka
bul edilmiş, Müsteşarlığın yeni yapılanmasına ilişkin geçiş döneminde yapılacak işlemlerle il
gili hususları belirleyen geçici maddeler, çerçeve 23 üncü maddeye bağlı yeni geçici 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18 inci maddeler olarak kabul edilmiştir. 

— Metnin geçici maddelerini kapsayan çerçeve 23 üncü maddesi bu değişiklikler ile çerçe
ve 29 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

— Yürürlüğe ilişkin 24 üncü maddesi, müsteşarlık personeline ödenecek fazla mesai, taz
minat ve benzeri ödemeleri 15.1.1992 tarihinde, Ekonomi ve Ticaret Müşavirlerinin mağduri
yetini önleyecek malî haklara ilişkin düzenlemelerin 22.8.1991 tarihinde, diğer maddelerin ise 
yayımı tarihinden yürürlüğe girmesini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiş ve madde bu 
değişiklik ile 30 uncu madde olarak kabul edilmiştir. 

— Yürütmeye ilişkin 25 inci madde ise 31 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ilyas Aktas 

Samsun 
Kâtip 

Haydar Oymak 
Amasya 

Üye 
Timurçin Savaş 

Adana 
Üye 

Melih Pabuççuoğlu 
Balıkesir 

Üye 
Nccmi Hoşver 

Bolu 
Üye 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 
Üye 

M. Haluk Müftüler 
Denizli 

Sözcü 
Mahmut Oztürk 

Aksaray 
Üye 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Üye 
Halil Demir 

Aksaray 
7 Üye 
Zeki Ergezen 

Bitlis 
Üye 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Üye 
Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
Bahatlin Alag'öz 

Gaziantep 
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Üye 
Mehmet Dönen 

Hatay 

Üye 
Rüştü Kâzım Yücelen 

tçel 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
Muhalifim 

Üye 
Ekrem Pakdemirli 

Manisa 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Hasan Peker 

Tekirdağ 

13 

' 

Üye 
Kamer Genç 

Tunceli 

Üye 
Nilıat Matkap 

Hatay 

Üye 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 

Üye 
Mehmet Alî Yavuz 

Konya 

Üye 
Refaiddin Şahin 

Ordu 

Üye 
İbrahim Kumaş 

Tokat 
(İmzada bulunamadı) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

(16.4.1986 Tarih ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sigorta Şirketleri Hizmetleri
nin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Değiştirilerek 

Kabulüne Dair Kanun Tasarısı) 

MADDE 1. — 16.4.1986 tarihli ve 3274 sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Amaç 
Madde 1. — Bu Kanunun amacı hazine, dış ticaret ve te$vik politikalarını tespit etmek 

ve bu suretle ekonomi politikalarının tespitine yardımcı olmak; bu politikalar çerçevesinde fa
aliyetlerin düzenlenmesi, uygulanması, uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesi için Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir." 

MADDE 2. — 3274 sayılı Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

' 'ı) Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı ülke kuruluş ve piyasalardan borç ve hibe almak 
ve yabancı ülke ve kuruluşlara borç ve hibe vermek; bu işlemlerle ilgili ülke içinde ve dışında 
yapılacak her türlü temas ve müzakereleri yürütmek ve esas ve şartları belirlemek, 

j) Bütçe dışı fonların para ve bütçe politikası çerçevesinde genel koordinasyonunu sağla
yarak bütçe ile ilişkilerini kurmak, 

k) Teşvik politikalarının tespiti ile ilgili çalışmaları yapmak, mevzuatı hazırlamak ve ka
rarlaştırılan politikaları uygulamak, 

1) Kamu ve özel sektör yatırım teşviklerinin kalkınma plan ve yıllık programlarda öngö
rülen hedefler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, 

m) İkili ve çok taraflı yatırını anlaşmalarıyla ilgili'hizmetleri yürütmek, 
n) Yatırımlara ve ihracata yönelik kredilerle ilgili esasları belirlemek ve ilgili kuruluşlara 

iletmek ve uygulanmasını takip etmek, 
o) Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ile ilgili uygulamaları yürütmek, teşvik edilmesini, 

geliştirilmesini ve koordinasyonunu sağlamak, 
p) Yerli ve yabancı özel sektörün yatırım ve sermaye faaliyetlerinin plan, hedef ve gaye

lerine uygun bir şekilde yürütülmesini teşvik ve tanzim edecek tedbirleri, tespit ve teklif et
mek, uygulamak, uygulamayı takip etmek, 

r) Kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde serbest bölgeleri kurmak, işlet
mek veya işlettirmek ve bununla ilgili mevzuatı düzenlemek, 

s) Kamu ihalelerinin yabancı kuruluşlara verilmesi karşılığında taahhüt edilecek ihracat, 
yatırım ve teknoloji transferleri ile ilgili off-set anlaşmalarını inceleyerek onaylamak ve iz
lemek." 
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MADDE 3. — 3274 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 3. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Başbakana bağlıdır. 
Başbakan bu Müsteşarlığın yönetimi ile ilgili yetkilerini Devlet Bakanı ve Başbakan Yar

dımcısı veya Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir. 
Müsteşarlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan oluşur." 

MADDE 4. — 3274 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına bağlı Ek 1 sayılı 
cetvel, bu Kanuna bağlı Ek 1 sayılı cetvelde olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 5.. — 3274 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. . 

"Müsteşara yardımcı olmak üzere beş Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir." 

MADDE 6. — 3274 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 6.— Müsteşarlığın ana hizmet birimleri aşağıda gösterilmiştir. 

a) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, 
b) Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü, 
c) Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, 
d) Fon Yönetimi Genel Müdürlüğü, 
e) İhracat Genel Müdürlüğü, 
0 İthalat Genel Müdürlüğü, 
g) Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, 
h) Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirmeler Genel Müdürlüğü, 
i) Avrupa Topluluğu Koordinasyon Genel Müdürlüğü, 
j) Dış Ticarette Standartizasyon Genel Müdürlüğü, 
k) Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, 
1) Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, 
m) Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, • 
n) Türk Devletleriyle Ekonomik ve Ticarî İlişkiler Genel Müdürlüğü." 

MADDE 7. — 3274 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş ve maddeye aşağıdaki (0 bendi eklenmiştir. 

"e) Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı ülkelerden ve piyasalardan borç ve hibe alma 
ve yabancı ülke ve kuruluşlara borç ve hibe verme esas ve şartlarını belirlemek ve uygulamak, 

f) Milletlerarası malî ve ekonomik kuruluşlarla üyelik ve temsil ilişkilerini 1173 sayılı Kanun 
hükümleri çerçevesinde düzenlemek ve yürütmek, bu kuruluşlara katılım paylarını ödemek için 
her türlü işlemi yapmak ve gerektiğinde Devlet adına sermaye katkısını karşılamak için taah
hüt senedi vermek.' 

MADDE 8.—3274 sayılı Kanuna aşağıdaki 9/A maddesi eklenmiştir. 

"Fon Yönetimi Genel Müdürlüğü 
MADDE 9/A — Fon Yönetimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Bütçe dışı fonlarla ilgili genel politikaların hazırlanmasını ve bunların bütçeyle ilişki

lerinin kurulmasını sağlamak, 
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b) Para ve bütçe politikalarını dikkate alarak bütçe dışı fonlar arasında koordinasyonu 
temin etmek, 

c) Bütçe dışı fonların bütçe ve hazine nakit yönetimi ile uyumlandırılmasına yardımcı 
olmak, 

d) Bütçe dışı fonlar arası aktarmaları koordine etmek, 
e) Bütçe dışı fonların kaynak ve kullanımlarının makro ekonomik dengeler içindeki yeri 

ve önemi ile etkilerini değerlendirmek ve bu konuda önerilerde bulunmak, 
f) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak." 

MADDE 9. — 3274 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir. 
"i) tç ve dış piyasa şartları ile rakiplerimizin madde politikalarına ilişkin uygulamaları 

göz önünde tutularak ihraç ürünlerimize rekabet gücü kazandırıcı çalışmalar yapmak. Bu amaçla 
gerekli tedbirleri almak, uygulamak ve uygulamayı izlemek." 

MADDE 10. — 3274 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir. 
"f) Bilgilerin daha hızlı bir şekilde kullanıcıların hizmetine sunulmasını teminen Genel 

Müdürlük bünyesinde Ekonomik Bilgi Merkezi kurulur. Merkez malî yönden, Müsteşarlık Döner 
Sermaye İşletmesi kapsamındadır. 

Ekonomik Bilgi Merkezinin çalışma esasları Müsteşarlıkça düzenlenir." 

MADDE 11. — 3274 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü 
Mad.de 14. — Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 

a) Dış Ticarete konu malların standartlaştırılmasını sağlamak, ihracat ve ithalatın kalite 
ve standartlar yönünden denetlenmesine ait mevzuatı hazırlamak ve uygulamak, 

b) Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan ve mecburî uygulamaya konulması tale
binde bulunulan standartların dış ticarete konu olanlardan ihtiyaç duyulanları, Başbakan veya 
ilgili Bakan onayı ile zorunlu uygulamaya koymak ve bu standartların gerektirdiği denetimleri 
yapmak veya yaptırmak, 

c) Mevzuatın diğer bakanlık ve kuruluşlara bıraktığı konular dışında dış ticarete konu 
olan ürün ve mamullerin standartlaştırılmasını sağlamak, 

d) Müsteşarlıkça yerilecek benzerî görevleri yapmak." 

MADDE 12. — 3274 sayılı Kanuna aşağıdaki 14/A maddesi eklenmiştir. 

"Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü 
MADDE 14/A — Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 

a) Kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünde ihraca
tın, yatırımların ve döviz kazandırıcı hizmetlerin teşvik ve yönlendirilmesi konularında öngö
rülen teşvik tedbirlerini hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirerek 
gerekli tedbirleri almak, 
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b) Yatırımları ve ihracatı teşvik kararlan ve bu kararlara istinaden çıkarılan tebliğler çer
çevesinde yatırım projelerini değerlendirmek ve uygun görülenleri teşvik belgesine bağlamak, 

c) Teşvik tedbirlerini uygulamakla görevli kuruluşlar arasında koordinasyonu temin et
mek, Uygulamada çıkan ihtilaflarda ilgili kuruluşlara görüş vermek, 

d) Teşvik belgesi şart ve niteliklerine uygun olarak gerçekleşen yatırımlarla ilgili kapat
ma işlemlerini yapmak ve teşvik belgesi şart ve niteliklerine aykırı davranan yatırımcılara ge
rekli müeyyideleri uygulamak, ' 

e) Teşvik tedbirlerinin uygulanması ile ilgili olarak mevzuat ile verilen görevleri yapmak, 
f) Yatırımları mahallinde tetkik etmek ve değerlendirmek, 
g) Müsteşarlıkça verilecek benzerî görevleri yerine getirmek." 

MADDE 13. — 3274 sayılı Kanuna aşağıdaki 14/B maddesi eklenmiştir. 

'Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 
MADDE 14/B — Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde ülke kalkınmasında yabancı ser

mayeden beklenen gerekli katkıların sağlanmasını ve yönlendirilmesini temin amacıyla ihtiyaç 
duyulan mevzuatı hazırlamak, 

b) 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve buna ilişkin mevzuat çerçevesinde 
belirtilen işleri yapmak, 

c)" Yabancı ülkelerle yapılacak yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarına 
ilişkin müzakereleri yürütmek, 

d) Yatırımları teşvik kararları ve kararlara istinaden çıkarılan tebliğler çerçevesinde yatı
rım projelerini değerlendirmek ve uygun görülenleri teşvik belgesine bağlamak, 

e) Yüksek finansman ihtiyacı nedeniyle genel bütçeden finansmanı güç olan ve ileri tek
noloji gerektiren temel alt yapı projelerinin yerli ve yabancı özel sektör katılımı ile Yap-tşlet-
Devret modeline göre gerçekleştirilmesi için gerekli organizasyon ve koordinasyonu yapmak, 

0 Müsteşarlıkça verilecek benzerî görevleri yerine getirmek." 
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MADDE 14. — 3274 sayılı Kanuna aşağıdaki 14/C maddesi Eklenmiştir. 
"Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü 
MADDE 14/C — Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Kalkınma planları ve yıllık programlar doğrultusunda serbest bölgelerin kurulması, 

yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili ilke, politika ve prensiplerin belirlenmesi konusunda çalışma
lar yapmak, araştırma, planlama ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek, 3218 sayılı Serbest 
Bölgeler Kanunu ve buna ilişkin mevzuat çerçevesinde görevlerini yerine getirmek, uygulama
ları yakından izlemek, değerlendirmek ve mevzuatta yeni düzenleme çalışmalarında bulunmak, 

b) Serbest bölgelerde faaliyet gösterecek gerçek ve tüzelkişilere "faaliyet ruhsatı" ver
mek veya iptal etmek, 

c) Müsteşarlıkça ilgili mevzuat uyarınca verilecek benzeri görevleri yerine getirmek. 
Serbest bölgelerin işletilmesi, yönetilmesi, denetimi ve geliştirilmesiyle görevlendirilmek 

ve diğer kamu birimleri arasında gerekli koordinasyonu sağlamak üzere, Serbest Bölgeler Ge
nel Müdürlüğüne doğrudan bağlı olarak, Serbest Bölge Müdürlükleri kurulur. 

Serbest bölgelerin işletilmesi amacıyla görevlendirilen işletici veya kurucu ve işletici şirket 
yönetim kurullarında Hazine ve Dıştıcaret Müsteşarlığını temsilen bir temsilci bulundurulur. 

Serbest Bölge Müdürlüklerinin bağlı bulundukları il valilikleriyle ilişkileri ilgili mevzuat 
hükümlerine tabidir. Bu müdürlüklerin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esasları Bakanlar Ku
rulunca düzenlenir." 

MADDE 15. — 3274 sayılı Kanuna aşağıdaki 14/D maddesi eklenmiştir. 
"Türk Devletleri ile Ekonomik ve Ticarî ilişkiler Genel Müdürlüğü 

MADDE 14/D — Türk Devletleri ile Ekonomik ve Ticarî İlişkiler Genel Müdürlüğünün 
görevleri şunlardır : 

a) Türk Devletleri ile ticarî ilişkilerin kurulması, geliştirilmesi ve koordine edilmesi faa
liyetlerini yürütmek, 

b) Türk Devletleri ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ile ilgili faaliyetlerin koordinas
yonu ve yürütülmesi çalışmalarına katılmak, 

c) Türk Devletleri ile yapılacak iki taraflı ticaret anlaşmalarını gerektiğinde ilgili bakan
lıklar ve kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlamak, 

d) Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak." 
MADDE 16. — 3274 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
"d) Teftiş Kurulu^Başkanlığı" 
MADDE 17. — 3274 sayılı Kanunun 17 nci maddesine aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir. 
"f) Bu ve sair kanunlar ile uluslararası ekonomik işbirliğine taallûk eden veya bunun 

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

MADDE 18. — 3274 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Müsteşarlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Müsteşara yardımcı olmak üzere 
otuz müsteşarlık müşaviri görevlendirilebilir." 
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MADDE 19. — 3274 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Teftiş Kurulu Başkatütğı 
Madde 19. — Müsteşara bağlı Teftiş Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Teşkilat Kanunu ve diğer kanun, kararname ve mevzuatla yürütülmesi Müsteşarlığa 

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

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

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

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

lenir." 
MADDE 20. — 3274 sayılı Kanunun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Yurtdışı Teşkilatı 

Madde 25. — Müsteşarlığın yurtdışı teşkilatında Daimî Temsilci Yardımcısı, Başmüşavir, 
Müşavir, Müşavir Yardımcısı ve Ataşe unvanları ile kadro dereceleri ve kurulduğu yerler 
Ek - II sayılı cetvelle gösterilmiştir. Yurtdışı birimlerin ihdası, cetvelde kayıtlı unvan, derece 
ve hangi dış temsilcilik nezdinde kurulacağı Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan tarafından tes
pit edilir. Yeni yurtdışı birimleri kurulması gerektiğinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır." 

MADDE 21. — 3274 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bağlı Kuruluşlar 
Madde 26. — Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, ihracatçı birlikleri, itha

latçı birlikleri ve İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi Müsteşarlığın bağlı kuruluşlarıdır. . 
İhracatçı birlikleri ile ithalatçı birliklerinin kuruluş, işleyiş, iştigal sahaları, organları ve 

üyeliğe ilişkin esaslar ile üyelerin hak ve yükümlülüklerini gösteren statüler, Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulur." 

MADDE 22. — 3274 sayılı Kanuna aşağıdaki 26/A maddesi eklenmiştir. 
"Döner Sermaye işletmesi Kurulması 

MADDE 26/A —Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı bünyesinde, Müsteşarlığın faaliyet alan
larına giren konularda gerçek ve tüzelkişilere verilecek hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla 
döner sermaye işletmesi kurulabilir. 

Döner sermayenin kuruluş sermayesi 1 000 000 000 TL.'dır. Bunun 500 000 000 TL.'sı ge
nel bütçeden, geri kalan kısmı elde edilen kârlardan karşılanır. Sermaye miktarı Bakanlar Ku
rulu Kararı ile beş katına kadar artırılabilir. Bu suretle artırılan sermaye, elde edilen kârlarla 
karşılanır. Döner sermayenin gelirleri, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı bütçesine bu amaçla 
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konulan ödenekler ile işletme faaliyetlerinden elde edilecek kârlar ve yardımlardan meydana 
gelir. Elde edilen ve her yıl sonunda kullanılmayan gelir, ertesi yıl döner sermaye gelirine eklenir. 

Döner sermaye faaliyetlerinin gerektirdiği gider veya harcamalar ile kiralama, satın alma, 
araç, gereç, araştırma ve eğitim giderleri, döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hizmetlere katkı
da bulunan personele verilecek olan ücretler ve diğer ihtiyaçlar, döner sermayeden karşılanır. 
Personele ödenecek olan ücretler, peşin ve net olarak ödenir. Döner sermayeden bunlar dışın
da herhangi bir harcama yapılamaz. 

Döner sermaye işletmesine, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 832 Sayılı Sayış
tay Kanununun vizeye ilişkin hükümleri uygulanmaz. Malî yılın bitiminden başlayarak iki ay 
içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri Sayıştaya, bilanço ve ek
lerinin birer örneği de aynı süre içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir. 

Döner sermaye işletmesinin faaliyet alanları, gelir kaynakları, malî işlemleri, personele 
ödenecek ücretler, harcama usul ve esasları ile yönetimine ilişkin hususlar Müsteşarlıkça çıka
rılacak yönetmelikle düzenlenir." 

MADDE 23. — 3274 sayılı Kanunun 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve Serbest 

Bölgeler Genel Müdürlüğü ve Taşra (Serbest Bölge Müdürlükleri) teşkilatı ile ilgili olarak Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakana, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşa
rına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına çeşitli mevzuatla verilmiş olan her türlü gö
rev, yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetler Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu 
Bakana, Hazine ve Dışticaret Müsteşarına ve Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına intikal eder." .. 

MADDE 24. — 3274 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) bendi ile.(d) bendinin ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (f), (g), (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir. 

"Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşa
viri, Müsteşarlık Müşaviri, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Hazine ve Dışticaret Uzmanı, Hazi- -
ne ve Dışticaret Uzman Yardımcısı, Hazine Saymanı, Hazine Sayman Yardımcısı, Bölge Mü
dürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Çözümleyici, Programcı ve Programcı Yardımcısı, Darphane 
ve Damga Matbaası Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı kadroları karşılık gösterilmek 
kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkın
daki hükümlerine bağlı olmaksızın sözjeşmeli personel çalıştırılabilir." 

"Bilgisayar, sağlık, eğitim ve teknik hizmetler gibi özel uzmanlık gerektiren işlerde çalıştı
rılmak üzere Başbakanın onayı ile yurt içinde ve yurt dışında sözleşmeli olarak yerli ve yabancı 
kişi ve kurumların hizmetlerinden yararlanılabilir." 

"2. Ekonomi, hukuk, işletme, maliye, mühendislik ve Müsteşarlığa verilen görevlerle il
gili diğer idarî ve siyasal bilimler dallarında en az dört yıl öğretim yapan fakülte veya yükseko
kullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte 
veya yüksekokullardan mezun olmak." 

"f) Programcı yardımcılığına veya doğrudan programcılığa ve çözümleyiciliğe atanabilmek 
için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılanlara1 ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır : 

1. Müsteşarlık hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak, 
2. Meslekî eğitim veren en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denk

liği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
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3. Yapılacak meslekî yarışma ve yeterlik sınavında başarılı olmak, 
4. Programcı yardımcılığına atanacaklar için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gü

nünde 30 yaşını doldurmamış olmak. 
Bu kadrolara yapılacak atamalar için açılacak sınavların şekli ve uygulama esasları ile di

ğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 
g) (O fıkrasına göre, programcı yardımcılığına atananlar en az üç yıl çalışmak ve olumlu 

sicil almak kaydıyla Müsteşarlıkça yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavda 
başarılı olanlar girdikleri sınavın konusuna göre programcı veya çözümleyici unvanlarını alırlar. 

Bu kadrolarda istihdam edilenler, 35 inci madde hükümlerinden yararlanamazlar. 
Programcı ve çözümleyici yeterlik sınavının şekli ve uygulama esasları bir yönetmelikle 

düzenlenir." 

' 'h) Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı merkez teşkilatında görevli personel, Başbakanlık 
merkez teşkilatında görevli personelin yararlandığı fazla measi, tazminat ve benzeri tüm malî 
haklardan aynı usul ve asaslara göre yararlandırılır." 

"ı) Bütçe ve yıllık programların hazırlanması ve uygulanmasında etkinliği artırmak ama
cıyla, bütçe ve programların yapıldığı aylarda, üç ayı geçmemek kaydıyla, Hazine ve Dışticaret 
Müsteşarlığı personeline, brüt aylık gelirlerinin % 50'si tazminat olarak aylıklarıyla birlikte 
ödenir, ödeme ayları Müsteşarlıkça tespit edilir." 

MADDE 25. — 3274 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"23.4.1991 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Baş
bakan veya ilgili Bakan tarafından yapılır. Ancak Başbakan veya ilgili Bakan atama yetkisinin 
bir bölümünü Müsteşara devredebilir. Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları için 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun istisnaî memuriyete ait hükümleri uygulanır." 

MADDE 26. — 3274 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Müsteşarlığın yurtdışı teşkilatındaki Daimî Temsilci Yardımcısı, Başmüşavir, Müşavir, 
Müşavir Yardımcısı ve Ataşe kadrolarına atanabilmek için ekonomi, hukuk, işletme, maliye, 
istatistik, matematik, mühendislik ve Müsteşarlığa verilen görevlerle ilgili diğer idarî ve siyasal 
bilimler dallarında en az dört yıl öğretim yapan fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan 
birini bitirmiş olmak ve İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden veya Müsteşarlıkça tespit 
edilecek ekonomik ve dışticaret ilişkilerimizde geçerli yabancı dillerden birini bilmek şarttır." 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
MADDE 27. — 3143 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (p) bendi ile aynı Kanunun 12 nci 

maddesinin (i) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 28. — 3274 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
"EK MADDE 1. — Sigorta hizmetleri ile ilgili olarak 25.6.1927 tarihli ve 1160 sayılı, 

29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı, 21.12.1959 tarihli ve 7379 sayılı, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayı
lı, 14.10.1983-tarihli ve 2920 sayılı, 8.1.1985 tarihli ve 3143 sayılı kanunlar Ve diğer mevzuatla 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmiş olan görev ve yetkiler Hazine ve Dışticaret Müsteşarlı
ğına devredilmiştir. 
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EK MADDE 2 . - 9 3 3 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 8 inci maddesi
nin ikinci fıkrası hükümleri Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına uygulanmaz. 

EK MADDE 3. — Müsteşarlığın taşra ve yurtdışı teşkilatları kadro cetvellerinde yer alan 
kadro ve unvanların merkezler itibariyle ve ihtiyaca göre adet olarak dağılım ve kullanımı Ha
zine ve Dışticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından tespit edilir." 

MADDE, 29. — 3274 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. ' 
"GEÇİCİ MADDE 7. — Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığında görevli personel ile Devlet 

Planlama Teşkilatından Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına devredilen personelden, bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği 
kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ve uzmanlık gerektiren işler
de çalışanlardan; 6 yıldan fazla hizmeti olanlar "Hazine ve Dışticaret Uzmanı" kadrosuna, 
6 yıldan az hizmeti olanlar ise "Hazine ve Dışticaret Uzman Yardımcısı" kadrosuna atanmış 
sayılırlar. ' 

Bu maddeye göre kadro ile ilişkilendirilen personel 657 sayılı Kanunun sınavla ilgili hü
kümlerini yerine getirmiş sayılırlar," 

"GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Müsteşarlıkta görevli per
sonelden en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen 
yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup Programcı Yardımcısı, Programcı ve 
Çözümleyici görevlerini yürütenlerden bilgi işlem alanında diğer kamu kuruluşlarındaki hiz
metleri dahil olmak üzere, hizmet süreleri toplamı; 

a) Altı yıla kadar (altı yıl dahil) olanlardan, yaş haddi aranmaksızın, bu Kanunun yü
rürlüğe girmesinden sonra bir defaya mahsus olmak üzere Müsteşarlıkça yapılacak sınavda başarı 
gösterenler Programcı Yardımcısı kadrosuna, ' 

b) Altı yıldan fazla olan personelden ise, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bir 
defaya mahsus olmak üzere Müsteşarlıkça yapılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar, girdik
leri sınavın konusuna göre, Programcı veya Çözümleyici kadrosuna, 

atanırlar." 
"GEÇİCİ MADDE 9. — Ek -1 sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (I) sayılı cetvelin Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı bö
lümünden çıkarılmıştır. | . , 

Ek - II ve Ek - III sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye bağlı (I) sayılı Hazine ve Dışticaret bölümüne eklenmiştir." 

' 'GEÇİCİ MADDE 10. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının Teşvik ye Uygulama 
Genel Müdürlüğü, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü ve 
taşra (Serbest Bölge Müdürlükleri) teşkilatına vizeli kadrolarında 5.7.1991 tarihi itibariyle gö
revli personel başkaca bir işleme gerek olmaksızın Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına devre
dilmiş sayılır. 

Bu personelden Planlama Uzmanı ve Planlama Uzman Yardımcısı unvanını almış olanlar 
"Hazine ve Dışticaret Uzmanı" veya "Hazine ve Dışticaret Uzman Yardımcısı" unvanını, baş
kaca bir işleme gerek kalmaksızın almış sayılırlar. 

Devlet Planlama Teşkilatından intikal eden birimlerde görevli diğer personelin Hazine ve 
Dışticaret Müsteşarlığına devri, Hazine ve Dışticaret Müsteşarı ile Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarı arasında yapılacak protokol ile belirlenir." 
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"GEÇlCİ MADDE 11. - - Geçici 10 uncu maddede belirtilen personelden kadro ve görev 
unvanları değişmeyenler başkaca bir işleme gerek kalmaksızın yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

b) Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar 
durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek göster
ge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer özlek hakları şahıslarına bağlı olarak devam eder. 

Ancak, bunların atandıkları yeni kadroların aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlarının 
toplamı, almakta oldukları aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde 
aradaki fark giderilinceye kadar tazminat olarak Ödenir." 

"GEÇİCİ MADDE 12. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından intikal eden birim
lere ait bütün döşeme ve demirbaşlar, memur konutları, menkul ve gayrimenkuller, taşıtlar ve 
bilgisayar sistemleri bu Kanunun yayımı tarihinde kullanıldığı birime tahsis edilmiş sayılır. Bun
ların dışında kalan aynı nitelikteki emval Hazine ve Dışticaret Müsteşarı ile Devlet Planlama Teş
kilâtı Müsteşarı arasında yapılacak protokole göre Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına devredilir," 

"GEÇİCİ MADDE 13. — Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu ile 
6.6.1985 tarih ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulan Serbest Bölgeler Tesis 
ve Geliştirme Fonu ve bu fonların mevcut varlıkları ve kaynakları dahil Devlet Planlama Teşki
latı Müsteşarlığına verilen tüm yetki ve görevler, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın, Hazine 
ve Dı$ticaret Müsteşarlığına devredilmiş sayılır." 

"GEÇİCİ MADDE 14. — 9.10.1984 tarihli ve 84/8610 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
teşkil edilip, 22.8.1991 tarih ve 91/2219 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile iptal edilen Ekonomi 
ve Ticaret Müşavirliklerinde görev yapan personel, görev sürelerinin bitimine kadar görevleri
ne devam ederler. Bu süre içinde eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklarını 
şahıslarına bağlı olarak alırlar ve yurtdışında sürekli görevde bulunan memurların yararlan
dıkları diğer her türlü haktan yararlanırlar. Bu personel idarî görevin yerine getirilmesi için 
mevzuat uyarınca yapılması gerekli olan diğer ödemeleri ye işlemleri Devlet adına yapar. 

İptal edilen Ekonomi ve Ticaret Müşavirliklerinde görevli mahellen temin edilmiş perso
nelin de, ilgili mevzuat hükümlerine tabi olarak istihdamlarına devam olunabilir." 

"GEÇİCİ MADDE 15. — Bu Kanunun 18 inci maddesi ile 3274 sayılı Kanunun 33 üncü 
maddesinin (a) bendine eklenen kadrolarda istihdam edilenlerle, yürürlükteki mevzuat hüküm
lerine göre 1992 yılı için yapılacak sözleşme ücretlerinin miktarını tespit etmeye ve gerekli dü
zenlemeleri yapmaya Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir." 

"GEÇİCİ MADDE 16. — Diğer mevzuatta bu Kanundaki görevlerle ilgili olarak Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu bakana, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına ve 
Müsteşarına yapılmış atıflar, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakana, Hazine 
ve Dışticaret Müsteşarlığına ve Müsteşarına yapılmış sayılır." 

"GEÇİCİ MADDE 17. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Müsteşar, Müsteşar Yar
dımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Müstakil Daire Başkanı ve Daire Başkanı olarak 
görev yapanlar veya daha önce bu görevleri yapmış olanlar, Hazine ve Dışticaret Uzmanı ol
mak şartlarını taşımaları kaydıyla Hazine ve Dışticaret Uzmanı sıfatını kazanmış sayılırlar." 

"GEÇİCİ MADDE 18. — Bu Kanun ve sair mevzuatta, Hazine Kontrolörleri Kurulu Baş
kanlığına, Başkanına, Başkontrolörlere, Kontrolörlere ve Stajyer Kontrolörlere yapılmış atıf
lar Teftiş Kurulu Başkanlığına, Hazine ve Dışticaret Teftiş Kurulu Başkanına, Başmüfettişlere, 
Müfettişlere ve Müfettiş Yardımcılarına yapılmış sayılır. Bu Kanun ve diğer mevzuatta yer 
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alan Hazine Kontrolörleri, Hazine ve Kambiyo Kontrolörleri ve Kambiyo Kontrolörleri unvan
ları, Hazine ve Dışticaret Müfettişleri olarak değiştirilmiştir. Halen Hazine Başkontrolörü, Hazine 
Kontrolörü ve Stajyer Hazine Kontrolörü kadrosunda bulunanlar, herhangi birişleme gerek kal
maksızın Hazine ve Dışticaret Başmüfettişi, Hazine ve Dışticaret Müfettişi ve Hazine ve Dışti
caret Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Hazine ve Dışticaret Müfettişlerinin atamaları 2451 sayıh Kanuna göre yapılır ve unvanla
rı anılan Kanuna ek (2) sayılı cetvelde yer alır." 

MADDE 30. — Bu Kanunun 24 üncü maddesi ile 3274 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi
ne eklenen (h) ve (ı) bentleri 15.1.1992 tarihinde, 29 uncu maddesiyle 3274 sayılı Kanuna ekle
nen geçici 14 üncü maddesi 22.8.1991 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 31. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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HAZİNE VE DISTICARET MÜSTEŞARLIĞI MERKEZ T 

MÜSTEŞAR MÜSTEŞAR YARDIMCISI ANA HİZMET BİRİMLERİ DANIŞMA VE DENET 

Müsteşar Müsteşar Yardımcısı 
.Müsteşar Yardımcısı 
Müsteşar Yardımcısı 

i Müsteşar Yardıccısı 
Müsteşar Yardıracısı 

"I.Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü 1.Bankalar Yeminl 
2.Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü 
3.Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü 
4.Fon Yönetimi Genel Müdürlüğü 
5.ihracat Genel Müdürlüğü 
6.ithalat Genel Müdürlüğü 
7.Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 
8.Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme 
Genel Müdürlüğü 

9.Avrupa Topluluğu Koordinasyon 
Genel Müdürlüğü 

10.Dış Ticarette Standardizasyon 
Genel Müdürlüğü 

11.Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü"• 
12.Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 
13.Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü 
14.Türk Devletleriyle Ekonomik ve Ticari 
* ilişkiler Genel Müdürlüğü 

Kurulu Başkanlığ 
2.Hukuk Müşavirliğ 
3.Teftiş Kurulu B 
4.Müsteşarlık Müşa 



EK (I) SAYILI LÎSTE 

KURUMU : HAZÎNE VE DIŞTÎCARET MÜSTEŞARLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

ÎPTAL EDİLEN KADROLAR 

KADRO 
SINIFI U N V A N I DERECESİ ADEDİ TOPLAM 

GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH . 
GÎH 
GÎH : 
GÎH. 
GÎH 
GÎH 

DIŞTICARETTE STANDARDİZASYON 
DAİRESİ BAŞKANI 
HAZÎNE BAŞKONTROLÖRÜ 
HAZİNE BAŞKONTROLÖRÜ 
HAZÎNE KONTROLÖRÜ 
HAZÎNE KONTROLÖRÜ 
HAZÎNE KONTROLÖRÜ 
HAZÎNE KONTROLÖRÜ 
HAZÎNE KONTROLÖRÜ 
STAJYER HAZÎNE KONTROLÖRÜ 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 
15 
12 
13 
5 
8 
7 
7 
20 

1 
15 
12 
13 
5 
8 
7 
7 
20 
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EK (II) SAYILI LÎSTE 

KURUMU : HAZÎNE VE DISTÎCARET MÜSTEŞARLIĞI 
TEŞKİLATI : MERKEZ 

ÎHDAS EDİLEN KADROLAR 

SINIFI U N V A N I 

GÎH MÜSTEŞAR YARDIMCISI 
GÎH TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRÜ 
GÎH YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRÜ 
GÎH SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRÜ 
GÎH . FON YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRÜ 
GÎH DIŞTÎCARETTE STANDARDİZASYON 

GENEL MÜDÜRÜ 
GÎH TÜRK DEVLETLERİYLE EKONOMİK VE 

TİCARÎ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRÜ 
GÎH GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 
GÎH DAÎRE BAŞKANI 
GÎH HAZİNE VE DISTÎCARET TEFTİŞ KURULU 

BAŞKANI 
GÎH MÜSTEŞARLIK MÜŞAVİRİ 
GÎH ŞUBE MÜDÜRÜ 
GÎH ŞUBE MÜDÜRÜ 
GÎH ŞUBE MÜDÜRÜ 
GİH ŞUBE MÜDÜRÜ 
GİH HAZÎNE VE DISTÎCARET BAŞMÜFETTİŞİ 
GÎH HAZÎNE VE DISTÎCARET BAŞMÜFETTİŞİ 
GİH HAZİNE VE DISTÎCARET MÜFETTİŞİ 
GİH HAZÎNE VE DISTÎCARET MÜFETTİŞİ 
GÎH HAZÎNE VE DISTÎCARET MÜFETTİŞİ 
GİH HAZÎNE VE DISTÎCARET MÜFETTİŞİ 
GİH HAZÎNE VE DISTÎCARET MÜFETTİŞİ 
GİH HAZÎNE VE DISTÎCARET MÜFETTİŞ 

YARDIMCISI 
GÎH HAZÎNE VE DISTÎCARET UZMANI 
GİH HAZÎNE VE DISTÎCARET UZMANI 
GÎH HAZÎNE VE DISTÎCARET UZMANI 
GÎH HAZİNE VE DISTÎCARET UZMANI 
GÎH • HAZÎNE VE DISTÎCARET UZMANI 
GİH HAZİNE VE DISTÎCARET UZMANI 
GİH HAZÎNE VE DISTÎCARET UZMANI 
THS HAZİNE VE DISTÎCARET UZMANI 
THS HAZİNE VE DISTÎCARET UZMANI 
THS HAZÎNE VE DISTÎCARET UZMANI 
THS HAZÎNE VE DISTÎCARET UZMANI 
THS HAZİNE VE DISTÎCARET UZMANI 

SERBEST TUTULAN 
KADRO KADRO KADRO 
DERECESİ ADEDİ ADEDİ 

2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
5 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
42 
1 
15 

j 3 6 

' 36 
35 
30 
15 
12 
13 
5 
8 
7 
7 
20 
27 
15 
15 
15 
15 
15 
17 
8 
8 
8 
8 
8 

r 

-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- • 

-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
42 
1 
15 
36 
36 
35 
30 
15 
12 
13 
5 
8 
7 
7 
20 
27 
15 
15 
15 
15 
. 15 
17 
8 
8 
8 
8 
8 
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EK (III) SAYILI LÎSTE 

KURUMU : HAZÎNE VE DISTÎCARET MÜSTEŞARLIĞI 
TEŞKİLATI : TAŞRA 

ÎHDAS EDİLEN KADROLAR 

SINIFI 

GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH 
GÎH . 
GÎH 
GÎH 

U N V A N I 

SERBEST BÖLGE MÜDÜRÜ 
SERBEST BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI 
HAZÎNE VE DISTÎCARET UZMANI 
HAZÎNE VE DISTÎCARET UZMANI 

KADRO 
DERECESİ 

1 
2 
3 ., 
5 

HAZÎNE VE DISTÎCARET UZMAN YARDIMCISI 7 
BİLGİSAYAR İSLETMENİ 
MUTEMET 
SEKRETER 
TEKNİSYEN 

8 
8 
9 
7 

SERBEST 
KADRO 
ADEDÎ 

6 
6 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
2 

TUTULAN 
KADRO 
ADEDÎ 

— 
-
-
-
-
-
-
-

TOPLAM 
c "~ 

6 
6 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
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EK (II) SAYILI CETVEL 

HAZİNE VE DISTİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
YURTDIŞI TEŞKİLATI 

SINIFI U N V A N I 

SERBEST 
KADRO KADRO 
DERECESİ ADEDİ 

GİH DAİMİ TEMSİLCİ YARDIMCISI 
GÎH EKONOMİ VE TİCARET BAŞMÜŞAVİRÎ 
GİH EKONOMİ VE TİCARET MÜŞAVİRİ 
GİH EKONOMİ VE TİCARET MÜŞAVİRİ 
GİH EKONOMİ VE TİCARET MÜŞAVİRİ 
GİH EKONOMİ VE TİCARET MÜŞAVİR YARDIMCISI 
GİH EKONOMİ VE TİCARET MÜŞAVİR YARDIMCISI 
GİH EKONOMİ VE TİCARET MÜŞAVİR YARDIMCISI 

T O P L A M 

1 
1 
2 
3 
4 

, 5 
6 
7 

4 
35 
28 
33 
30 
30 
36 

9 

205 

(Müsteşarlığın Yurtdışı Teşkilatı, BM, GATT, OECD, AT Nezdlnde Daimi 
Temsilci Yardımcılıkları, Abu-Dhab1, Amman, Atina/Bahreyn, Bağdat, Belgrad, 
Bern, Beyrut, Bonn, Brüksel, Budapeşte, Bükreş, Cezayir, Dublin, Helsinki, 
Kahire, Kopenhang, Kuala-Lumpur, Kuveyt, Lagos, Lahey, Lefkoşe, Lizbon, 
Londra, Madrid, Moskqva, Oslo, Ottowa, Paris, Pekin, Prag, Rabat, R1yad, 
Roma, Seul, Singapur, Sofya, Stockholm, Tahran, Tokyo, Trablus, Tunus, 
Varşova, Washington, Viyana, Yeni Delhi, Şam, Baku, Alma Ata, Kiev, Berlin, 
Cidde, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Hong Kong, Johannesburg, 
Karaçi, Lelpzig, Milano," Münih, New York, Nürnberg, Sldney, Stutgart,-
Aşkabat, Bişkek, Duşanbe ve Taşkent'de Büyükelçilik, Başkonsolosluk ve 
Konsolosluklar nezdlnde kurulur.) ,' ~~ . 
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