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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

> TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Tokat Milletvekili İbrahim Kumaş, devlete ait kuruluşlarca düzenlenen millî piyango, spor 

toto, spor loto, at yarışları ile bazı televizyon kuruluşları, gazete ve telefonla mesaj servislerin
ce düzenlenen benzeri şans oyunlarının son zamanlarda alabildiğince yaygınlaştığına; böylece, 
insanların alın teri dökmeden kazanma anlayışıyla kumara alıştığına ve tembelliğe sürüklendi
ğine; Meclis ve İktidar tarafından bu durumun bir an önce önlenmesi gerektiğine; 

Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt, Gebze'de daha önce maden işletme ruhsatı verilmiş olan 
kamuya ait bazı arazilerin STFA şirketler topluluğuna verilmesi için çalışma yaptığı yolunda 
bir gazetede çıkan haberin gerçekleri yansıtmadığına; söz konusu arazilerin toplumun menfa-
atları yönünde çeşitli eğitim kurumlarına tahsis edildiğine; 

İzmir Milletvekili İlhan Kaya da, İzmir İli Bornova İlçesi ile, bu ilçeye bağlı Çamdibi, Al
tındağ, Pınarbaşı, Işıkkent ve Doğanlar beldelerinin ve bu beldelerde yaşayan vatandaşların 
çeşitli sorunlarına; 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, güneydoğuda ve özellikle Şırnak'ta 
meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca Meclis araştırması (10/69) 

Malatya Milletvekili Oğuzhan.Asiltürk ve 22 arkadaşının, Hükümetin Kafkaslar'da yü
rüttüğü dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101, İnci maddeleri uya
rınca genel görüşme (8/20), 

Açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki 
yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ye İskân Bakanlığınca yaptırılan ko
nutların satış fiyatlarına, ' ' • > . 

Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe Barajı'nın ne zaman ihale edile
ceğine, 

İlişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanından soruları (6/107), (6/141) ile, 
İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nİn, vali atamalarına ilişkin Başbakandan sorusuna 

(6/158), 
Devlet Bakanı Akın Gönen; 
Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, okullarda bulunan Çevre Koruma Kolları üye

lerinin bir bölümüne ve çevre koruma yarışmalarında başarılı olanlara verilen madenî madal
yalar ile üstün çabası olan fertlere verilen "Çevre Beratı"na ilişkin sorusuna (6/195), 

Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek, 
Cevap verdiler; 

(6/107), (6/158), (6/195) numaralı soruların sahipleri de, cevaplara karşı görüşlerini açık
ladılar. 

(6/68), (6/71), (6/76), (6/80), (6/81), (6/82), (6/83), (6/85), (6/87), (6/88), (6/90), (6/99), 
(6/100), (6/106), (6/113), (6/115), (6/117), (6/120), (6/123), (6/124), (6/126), (6/127), (6/135), 
(6/148), (6/161), (6/162), (6/173) numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulun
madıklarından; 
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(6/73), (6/101), (6/102), (6/103), (6/108), (6/121), (6/128), (6/129), (6/132), (6/133), (6/134), 
(6/136), (6/147), (6/150), (6/151), (6/152), (6/154), (6/156), (6/157), (6/160), (6/163), (6/164), 
(6/166), (6/167), (6/170), (6/174), (6/175), (6/176), (6/177), (6/178), (6/179), (6/181), (6/185), 
(6/187), (6/188), (6/191), (6/194) numaralı sorular soru sahipleri ve ilgili bakanlar Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/125), (6/130), (6/131), (6/138), (6/139), (6/140), (6/149), (6/153), (6/155), (6/168), (6/169), 
(6/182), (6/183), (6/189), (6/190), (6/192), (6/193) numaralı sorular, soru sahipleri Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından, bir defaya mahsus olmak üzere; 

(6/142), (6/143), (6/144), (6/145), (6/146), (6/159), (6/171), (6/172), (6/196) numaralı so
rular, soru sahiplerinin aynı birleşimde görüşülmüş sorusu bulunduğundan; 

(6/180) numaralı soru, soru sahibi izinli bulunduğundan; 
Ertelendiler, 

-- (6/91), (6/93), (6/118), (6/119) numaralı sorular da, soru sahipleri iki cevap gününde de 
hazır bulunmadıklarından düştüler. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetle
rinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının (1/202, (1/76, 1/108) (S. Sa
yısı : 59'a 1 inci Ek) tümü üzerindeki görüşmelerden sonra tasarının maddelerine geçilmesi 
için yapılan oylamalarda karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından, 17.9.1992 Perşembe 
günü saat 15.00'te tolanmak üzere, birleşime 17.55'te son verildi. 

Yıldırım Avcı 
Başkanvekili 

Işılay Saygın 
İzmir 

Kâtip Üye 

Ali Günaydın 
Konya 

Kâtip Üye 
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II. — GELEN KAĞITLAR 
17 . 9 . 1992 Perşembe 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlakta usulsüzlükler ve yolsuz

luklar yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/338) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 14.9.1992) 

2. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon - tzmir ile Afyon - Antalya kara
yolları arasında yer alan Sincanlı tlçesinden geçirilmesi düşünülen yolun programa alınıp alın
madığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/339) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 14.9.1992) 

3. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Türk Eximbank'ın Nahcivan'a açtığı kre
dide usulsüzlükler yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/340) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.9.1992) 

4. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, hisse senedi piyasasında bazı aracı kurum
ların yanlış uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/341) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1992) 

5. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, PTT'de hizmet aksamaları olduğu iddiala
rına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/342) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.9.1992) 

6. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kartal Merkez Eczacıbaşı İlkokulu Müdü
rüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/343) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.9.1992) 

7. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Sincanlı'da Devlet hastanesi açılmasına 
ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/344) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1992) 

Genel Görüşme önergesi 
. 1. — DYP Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili,Bekir Sami Daçe, Bursa Milletvekili 

Turhan Tayan, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve SHP Grup Başkanvekili İçel Mil
letvekili Aydın Güven Gürkan ve 9 arkadaşının, Abhazya özerk Cumhuriyetinin sorun ve ge
reksinimlerini açıklığa kavuşturmak ve alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/21) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

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

• . . — — _ e . — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN'— Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarım yüksek sesle bildirmelerini rica ediyorum. 

(Giresun Milletvekili Ergun özdemir'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın üyenin gündem dışı söz talepleri vardır; bu isteklerini 

yerine getiriyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin Bosna-Hersek ve Kıbrıs konusunda gün

dem dışı konuşması ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün cevabı 

BAŞKAN — İlk söz olarak, Bosna - Hersek ve Kıbrıs konusunda İstanbul Milletvekili 
Sayın Adnan Kahveci söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Kahveci. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Kahveci, konular çok uzun, fazla zaman alır; ama, sizin belagatınız, herhalde bu 

konuyu size tanınan 5 dakikalık süre içerisinde bitirmenize kâfi gelir zannediyorum. 

ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli üyeler; bundan takriben 4,5 ay 
önce, burada, 7 Mayıs 1992 günü, Bosna - Hersek'le ilgili olarak bir öngörüşme ve 12 Mayıs 
1992 günü de bir genel görüşme yapılmıştı. Bu öngörüşme ve genel görüşmenin üzerinden 4,5 
ay geçmesine rağmen, Bosna - Hersek konusunda dünya ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti üze
rine düşen görevleri bihakkın lâyıkıyla yapamamıştır. 

O günkü konuşmamızda şunları söylemişiz: "Dünya tıkanmıştır. Dünyanın tıkandığı yer
de uluslararası kuruluşlara müdahaleleri için yalvarmak, sadece ölümlerin daha da artmasını 
sağlamaktan başka bir şeye yaramamaktadır. Burada bizim Meclis olarak tarihî bir sorumlulu
ğumuz vardır ve bu sorumluluk bu Meclisin konuya, şimdiye kadar başka hiçbir konuya getir
mediği yaklaşımı getirmesini gerektirmektedir." Aynı zamanda, Birleşmiş Milletlerdeki sıkın
tılardan bahsetmişiz ve Birleşmiş Milletlerin bir barış gücü, aktif müdahale gücü oluşturması 
konusundaki sıkıntıları belirterek, Türkiye'nin, başı çekmesi gerektiğini vurgulamışız, parasal 
yönden bu girişimi desteklemesi gerektiğini özellikle vurgulamışız ve Türkiye'nin© güne kadar 
çalıştığı temponun çok daha üstünde, beş misli, ön misli bir tempoyla çalışması gerektiğini 
söylemişiz. Güvenlik Konseyinde alınması gereken kararların detaylandınlması gerektiğini de 
ayrıca vurgulamışız. Daha daha önemlisi, bir millet yok oluyor, bir millet haritadan silinmek 
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isteniyor; bu kitlesel kıyımın önüne geçmek için, Türkiye'nin özel bir sorumluluğu olduğunu 
da vurgulayarak, Bosna - Hersek'e silah yardımı yapılması konusunu gündeme getirmişiz ki; 
o zaman daha Birleşmiş Milletler ambargosu da yoktu. Ayrıca, o ambargonun, şu anda kıyımı 
kurumlaştırdığını da burada anlatmak istiyorum; ona da geleceğim. 

Hükümetimiz, bü konuda, maalesef, Batı'nın, Amerika'nın peşinden gitmeyi tercih eden 
bir yaklaşımı seçti. O gün, 4,5 ay önce, bu konuda Amerika'ya güvenilmemesini, Amerika'nın 
bu işten hiçbir menfaati olmayacağını, buranın bir Kuveyt olmadığını söylememize rağmen, 
biz umudumuzu Avrupa Topluluğuna ve Amerika'ya bağladık. Ne Avrupa Topluluğu ne de 
Amerika, bu konuda, benim söylediğim gibi, hiçbir girişimde bulunmadı, sadece onlar da va
ziyeti kurtarmakla uğraşıyorlar, müdahale tehditleri yapıyorlar; ama, müdahale yapamıyorlar, 
yapmıyorlar. O gün de söylediğimiz gibi, Amerika'da seçime giden bir Hükümet hiçbir şey 
yapamaz. . 

Bosna - Hersek'e yaptığımız yardımın başka yollardan yapılmasını söylemişiz; hâlâ Kızı-
layımız, bu görevi Kızılhaça teslim ediyor ve bu yardım yerine ulaşmıyor. Karayoluyla, gerekir
se katır sırtında yardım götürülmesi gerektiği halde, biz Kızılhaçı hâlâ devreden çıkarabilmiş 
değiliz. . . ' . " • ' 

Söylediğimiz şey şuydu : Ricayla, minnetle dış politika olmaz. Türkiye, maalesef, bu ko
nuda utanılacak düzeyde pasif, ürkek ve korkak bir politika gütmüştür ve bunun sonucu ola
rak Bosna - Hersek'te ne Birinci Dünya Savaşında ne de ikinci Dünya Savaşında görülmemiş 
bir katliam yaşanmaktadır. 

Ben, bu konuda, oradan gelen insanlarla, oradan gelen cephe komutanlarıyla görüştüm. 
En son konuştuğum bir cehpe komutanı, "Savaşacak 5 bin kişimiz var; bunların ne postalları 
ne elbiseleri ne de silahlan var" diyordu. 5 bin kişinin elindeki tüfek sayısı 500'dür; diğerleri 
av tüfeği ve tabancayla hayatını korumaya çalışıyorlar. 

O gün de söyledik, bugün de söylüyorum : Bizim oraya saldırı silahları vermemiz hiçbir 
zaman mevzubahis değildi, sadece, kendilerini koruyacak bazuka, tüfek ve uçaksavar verebi
lirdiniz. Bedava da istemiyorlardı; Eximbank nezdinde, Bosna - Hersek'in 35 milyon dolar kredisi 
vardır, Sayın Başbakanın tek emriyle bu kredi açılabilirdi; ama, ben buradaki umursamazlığı, 
buradaki duyarsızlığı anlayamıyorum ve bir milletvekili olarak değil, bir Tür vatandaşı olarak 
utanıyorum. Bosnalıları gördükçe, oradan gelenlerin ve asker olarak cephede çarpışanların, 
burada, "milletimiz ölüyor" diye hüngür hüngür ağlayışlarını gördükçe, utancımdan ağlamak 
istiyorum. 

M. VEHBÎ DtNÇERLER (Ankara) — Onlarda siyasî irade yok. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, o günkü konuşmamda şunu da 

özellikle belirtmiştim : Bosna - Hersek'in, bugün kendi davısını dünya kamuoyuna duyurması 
çok zor; Türk Dışişlerinin, Türkiye Cumhuriyetinin onlara özel yardım yapması gerekir; ora
daki katliamı dünyaya duyurması için özel girişimlerin olması gerekir. Bu konuda da, yap
tığım sorgulamalarda, etkili hiçbir çalışma yapılmadığını maalesef öğredin. O gün de söyle
dim : Biz burada muhalefetiz, biz ne yapılacağını, nasıl yapılacağını söylemekle mükellef deği
liz. Buna rağmen, Birleşmiş Milletler olsun, IMF olsun, Dünya Bankası olsun, Ortak Pazar 
olsun, İslam ülkeleri nezdinde olsun, yapılacak ve yapılması gereken girişimleri detaylarıyla 
burada gündeme getirdik; ama, bir sonuç alınabilmiş değildir. 
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Yine, daha ambargo başlamadan önce, silah yardımı yapılması konusunda Sayın Millî Sa
vunma Bakanımızla konuştum. Kendisi, bana, hiçbir gerekçe göstermeden, savunma amaçlı 
silahların dahi verilemeyeceğini söyledi. Bu, resmen, Bosnalıları, tamamen Sırpların katliamı
na terk etmekti. Biz, ikinci Dünya Savaşında Türk Musevilerini nasıl koruduğumuzu ve Nazi 
katliamından nasıl kurtardığımızı anlatmakla övünüyoruz; ama, tam bu sıralarda, öbür taraf
tan, Bosna'da milyonları bulan; yüzde doksanı yerinden, yurdundan edilmiş, ırzına geçilmiş, 
canından olacak insanları korumak için, tkinci Dünya Savaşı sırasında Museviler için göster
diğimiz merhameti dahi göstermekten aciziz. Ben, bu konuda Hükümetten de ümidi kestim 
-özür dilerim- Meclisimizden, iktidar grubundan da ümidimi kestim ve kendi başıma girişim
leri başlatmak zorunda kaldım. İnşallah, önümüzdeki günlerde, bir Türkiye Cumhuriyeti va
tandaşı olarak bu girişimlerden, Hükümetimizin aldığı sonuçlardan biraz daha etkili sonuçlar 
alacağımı ümit ediyorum, tnanıyorum ki, bu konuda yeterince gayret göstermiyorsunuz. Baş
tan da söylediğim gibi, bu konuda, Türk televizyonunu oradaki gelişmelere kapattınız. Sadece 
dünya televizyonlarından temin ettiğiniz görüntüleri burada yayınlamış olsaydınız, Türk ka
muoyu bu konuda size baskı yapardı. Tabiî, bu baskıdan da korkulduğu için, belki kasıtlı ola
rak bu görüntüler yayınlanmadı. Ne öğreniyorsak batı basınından öğreniyoruz, bu da bir ayıptır. 

Değerli arkadaşlarım, bu konu, iktidarla muhalefet arasında polemik yapılacak bir konu 
değildir. Burada, milletimizin, cumhuriyetimizin ileride vicdanen cevap veremeyeceği, vebalini 
taşıyamayacağı hususlar vardır. Lütfen, bu konuda daha büyük bir samimiyetle, daha büyük 
bir gayretle çalışalım. Şimdiye kadar ihmal ettiğimiz hususlarda, Birleşmiş Milletler Üyeleri nez-
dinde, Avrupa Topluluğu nezdinde, Amerika nezdinde, tslam ülkeleri nezdinde girişimlerimizi 
yoğunlaştıralım. Gerekirse özel ekipler kuralım, uzmanlar bulalım; yurt içinden ve yurt dışın
dan uzmanları görevlendirelim. Bir millet yok oluyor ve bu milletin yok olmasını engelleyebi
lecek, önleyebilecek tek ülke Türkiye'dir. Onların sorunlarıyla bizden başka uğraşacak ve uğ
raşmaya niyetli hiçbir ülke yok. 

tleriki günlerde, Yugoslavya'yı, Sırbistan'ı çok daha etkili bir ambargoya maruz bıraka-
mazsak; Sırpların, Bosna'daki çetnik'lere müdahale etme ve baskı yapmasını sağlamalıyız. Bu 
iş silahla çözülemeyecektir. Yani, orada o kadar karmaşık bir coğrafya ve o kadar karmaşık 
bir yapı var ki, silahla çözülemeyeceğini ben de biliyorum; silah yardımı yapılmasını önerme
mizin nedeni, hiç olmazsa Bosnalıların katliamdan kurtulmasını sağlamak içindi; ama, Yu
goslavya'ya çok etkili bir ambargo uzun vadeli olarak uygulanırsa, Sırpların verdirdikleri tüm 
zararları tazmin etmeleri sağlanabilir; yerlerinden, yurtlarından ettikleri insanların yerleri yurtlan 
kendilerine iade edilir, hatta en önemlisi -4, 5 ay önceki konuşmamda da söyledim- Birleşmiş 
Milletlerde çıkarılacak kararda tazminat ödenmesi hususunda çalışılmalıdır, tnsan hayatı ko
nusunda tazminat çıkarmak çoz zor; ama, verdirdikleri bütün zararın azamî şekilde tazmin 
edilmesi konusunda da Birleşmiş Milletlerden karar çıkarılması gerekmektedir ye Birleşmiş Mil
letler ambargosu şu anda Bosna için zararlar üretmektedir. Bosna'nın mutlaka kendini savu
nacak savunma silahlarına kavuşturulması gerekmektedir. Türkiye, bu ambargonun taraftarı 
değil, onu biliyorum, yani Türk Dışişleri, bu ambargonun Bosna'daki statükoyu devam ettir
diği, kıyımı hızlandırdığı kanaatindedir; ama, bu ambargonun da oradaki katliamı durdura
cak şekilde işletilmesini, Türkiye Cumhuriyetinin, Dışişlerimizin çok büyük hassasiyetle ve inatla 
takip etmesi gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlar, Kıbrıs konusuna gelince; çok özet bir şey söyleyeceğim : Kıbrıs konu
sunda tek kazanma yöntemi, tek başarı sağlama yöntemi, Kuzey Kıbrıs'ın dünyada aktif desteğe 
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kavuşmasıdır. Burada bunun detaylarına girmeyeceğim; ama, Kuzey Kıbrıs'ın Güney Kıbrıs 
gibi lobicileri yoksa, Kuzey Kıbrıs'ta yatırım yapan insanlar yoksa, Kuzey Kıbrıs'ın Birleşmiş 
Milletlerde veya başka uluslararası forumlarda destek bulması çok zordur. Bu gerçek unutul
duğu sürece, Kuzey Kıbrıs'ı destekleyecek lobilerin, maddî lobilerin oluşturulması sağlanma
dığı sürece, Kuzey Kıbrıs'ta işimiz zordur. Bunu da, dediğim gibi, bir iktidar-muhalefet soru
nu olarak değil, Türkiye'nin bir sorunu olarak görüyorum. 

Son olarak, Hükümetimize buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu sabah yeni bir 
akaryakıt zammını devreye soktular. Arabamın benzini bitmişti, benzin alamadım, yolda kal
dım. Hükümetimizin bu âlicenaplığını hiçbir zaman unutmayacağım. Vergi toplayamayan, si
gorta primini tahsil edemeyen Hükümetimizin, milleti sağmakta petrolü kullanmasını cin fikir 
olarak düşünenler olabilir; ama, millet bu cin fikirlerin hesabını bir gün sizden soracaktır. 

Saygılarımı, arz ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN -^Hükümet adına, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın İnönü; buyu
run efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (izmir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Biraz evvel konuşan Sayın Kahveci, hepimizi çok yakından ilgilendiren, hepimizi sürekli 
olarak üzen, bir çare arayışına götüren bir konu üzerinde konuşacağını söylemişti. Kendisine 
teşekkür ederim; bu konu, gerçekten vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konudur 
ve ne kadar sık Büyük Millet Meclisi gündemine, kürsüsüne getirilirse o kadar yararlıdır. Yazık 
ki, Sayın Kahveci, konuşmasının içinde söylediği bazı sözlerle, hele sonunda geldiği noktayla, 
bu konunun her zamanki iç politika meselesi halinde ele alındığını ortaya koydu, tşte bu, yap
mamamız gereken bir şey. Bu konunun iç politikayla ilgisi yok; ne zamlarla ilgisi var, ne Sayın 
Kahveci'nin bize yöneltiği şakalarla ilgisi var; bu konu, insan hakları meselesi, insanların ha
yatta kalması meselesi, birtakım insanlık dışı suçların bugün Avrupa'nın göbeğinde Bosna'da-
ki kardeşlerimize, dindaşlarımıza uygulanması ve buna karşı, en başta biz olmak üzere, bütün 
dünyanın bir çare bulmaya uğraşırken, henüz daha bunu bulamamış olması meselesidir. 

Sayın Kahveci'nin, sözleri arasında kullandjğı bazı cümleleri şiddetle reddediyorum. Bu 
konuda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti kendisine düşeni en iyi şekilde yapmıştır; bu konuda 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisine düşeni en güzel şekilde yapmıştır. Kimseye karşı, göre
vini yapmamış diye gösterilmemizi kabul etmiyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Dün
yada hiçbir devlet Türkiye Cumhuriyeti kadar bu konuya duyarlıkla eğilmemiş ve bu konuda 
öncülük yapmamıştır. Bu konuda, insanlık dışı suçlara karşı tavır almak, bir an evvel bu katli
amı durdurmak ve bunun için bugün dünyada mevcut uluslararası kuruluşları zorlayarak yeni 
düzenlemelere gitmek gerektiğini dünyaya ilk defa söyleyen biz olduk; bizim Hükümetimiz, 
bizim Dışişleri Bakanımız oldu.,Bu konudaki bütün uluslararası girişimlerde Dışişlerimiz ön
cülük etti. 

Konu, ilk defa ortaya çıktığında, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansına götürerek, 
orada bunu anlatarak, bunun, bağımsızlığını ilan etmiş bir devlete karşı birtakım çetelerin gi
riştiği insanlık dışı bir katliam olduğunu ilk defa biz söyledik ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı böylece konuya eğildi. Ondan sonra, İslam Konferansını toplantıya çağırarak, onla
rın da aynı şekilde bu konuya eğilmesini biz sağladık. Birleşmiş Milletlere bunu biz götürdük. 
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Bütün bu kuruluşlarda, bugün, Bosna - Hersek'te yürütülen katliama karşı etkin bir eylem 
yapmak gerektiğini söyledik. Bir eylem planını başka hiçbir Hükümet ortaya çıkarmadı; bizim 
Dışişleri Bakanlığımız, bizim dışışilerimiz bir eylem planı hazırladı. 

Bunun dışında, Bosna-Hersek'teki dindaşlarımıza bütün yardımları yaptık; başında yap
tık, yapmaya da devam ediyoruz. Bosna'daki dindaşlarımız, kardeşlerimiz rahata kavuşuncaya 
kadar, bağımsızlıklarını, toprak bütünlüklerini koruyuncaya kadar, barış sağlanıncaya kadar 
o konu üzerinde durmaya devam ediyoruz; Meclis devam ediyor, Hükümet devam ediyor, va
tandaşlarımız devam ediyor. 

Dolayısıyla, bu konuda Hükümetin görevini yapmadığı sözü, tamamiyle yanlıştır, hiçbir 
şekilde gerçeğe uymuyor. Biz, bu konuda dünyaya yeni bir anlayış getiriyoruz. Böyle olaylar 
olduğu zaman ne yapacak dünya?.. Birleşmiş Milletlerin bugünkü örgütü, bunu anında öde
yemiyor, AGtK bunu anında önleyemiyor; demek ki, bir şeyler daha yapmak lazım; yeni bir 
düzenleme yapmak, oraya bir müdahalenin yolunu bulmak gerekiyor. Bunları söyledik ve bu 
aranıyor. Londra Konferansında arandı, bulunamadı. Son defa İstanbul'da toplanan Avrupa 
Konseyi Bakanlar Toplantısında yine aynı karar alındı; orada, "toprak bütünlüğü içinde, ba
ğımsızlık içinde barışı sağlamak için ne mümkünse yapılsın" diye karar alındı. Bundan daha 
fazla ne söylenebilir? 

Bu, tek başına Türkiye'nin meselesi değildir; bu, uluslararası âlemin, insanlığın meselesi
dir. Bir yerde insanlar katliama uğrarsa, ona karşı çareyi, Uluslararası Güvenlik örgütü, Bir
leşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferası gibi örgütler getirmelidir. Tek başına 
hiçbir ülke, oraya savaş ilan ederek, orada barışı sağlayamaz; ama, uluslararası âlem bunun 
çaresini bulacaktır. Bunun da öncülüğünü biz yapıyoruz. 

Ben, Büyük Millet Meclisine, bu yolda gösterdiği öncülük için teşekkür ediyorum. Hatır
larsanız, burada bir genel görüşme yapılmıştı ve ondan sonra birtakım temenni kararları alın
mıştı, öreneğin, denmişti ki; "Yugoslavya'nın eski Yugoslavya'nın yerine geçmeye çalışan Sır
bistan'ın uluslararası kuruluşlardan çıkarılması için uğraşalım. Orada etkin bir müdahale için 
uğraşalım." Bunları yapıyoruz ve sonuç alıncaya kadar da devam edeceğiz. 

Benim, saygılarımı sunduğum Yüce Kuruldan dileğim, bu konunun buraya getirilmesine 
devam ediniz. Çözüm sağlanıncaya kadar bunun üzerinde duracağız; ama, bu konuyu ele aldı
ğımız zaman, iç politika maksatları için, Hükümeti, gereksiz yere -ya da size göre gerekli olabilir-
konu dışında maksatlar için eleştirmek gibi ucuz bir yola girmeyelim. 

Hepinize sagyılar sunuyorum ve Bosna - Hersek'te bir an evvel barışın; adaletli, bağım
sızlığa, toprak bütünlüğüne saygı gösteren barışın sağlanmasını bekliyorum. 

Saygılarımla. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnönü. 

2. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, hayat pahalılığı ve yapılan zamlar sonucun
da vatandaşların düştüğü sıkıntılı duruma ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişle-
ri Bakanı Necmettin Cevheri'nin cevabı 

BAŞKAN — Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon, hayat pahalılığı konusunda gün
dem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Orhon. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. Bana söz verdiği için, ayrıca, Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. 

Bugün sizlere, Hükümetin, fiyat artışları, daha doğrusu zamlarla ilgili icraatlarından bir 
kısmını açıklamak istiyorum. "Bir kısmını" diyorum, sebebi; tamamına yetişmemizin müm
kün olmadığındandır. İnsanlarımız da buna yetişemediği için, bu Hükümetten ümitlerini kes
miş durumdadırlar. 

Tüccarından esnafına, köylüsünden şehirlisine, işçisinden memuruna, dulundan yetimi
ne, emeklisine kadar herkes, Başbakanın, "bize güvenin" lafından artık bıkmış durumdadır. 
"Laf üretmek yerine icraat üret" diyorlar; ama, Hükümete duyuramıyorlar. Konuşan Türki
ye, buna kulağı kapalı bir iktidar... Bakalım, halkın, fakir fukaranın ihtiyaçlarının fiyatları, 
nereden nereye gelmiş... ' 

Kahvaltılık fiyatlarından başlayalım : Çay fiyatları 20 800 ilâ 22 200 liradan 35 000 ilâ 
38 000 liraya, zeytin 9 500 liradan 23 000 Türk Lirasına, kaşar peyniri 24 000 Türk Lirasından 
46 000 ilâ 48 000 Türk Lirasına, beyaz peynir 14 000 Türk Lirasından 28 000 Türk Lirasına, 
kahvaltılık margarin 1 600 Türk Lirasından 2 800 ilâ 3 000 Türk Lirasına, tozşeker 2 100 Türk 
lirasından 6 500 Türk Lirasına yükselmiştir. Tereyağı, sosis, salam, pastırma, sucuk, yumurta, 
bal ve reçel, iktidarınız sayesinde, lüks olduğu için ve fakir fukara bu yiyecekleri vitrinden sey
rettiği için bu konuda bir şey söylemiyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Şimdi de temel ihtiyaç maddelerine, daha doğrusu herkesin mecburen kullanmak zorun
da olduğu maddelere ve KİT ürünlerine yapılan zamlara bakalım : 

Elektriğe yapılan zam yüzde 100 ilâ yüzde 400 arasında. 
M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Zamların bir kısmını saklıyorlar, televizyondan haber 

olarak vermiyorlar,'otomatik olarak zam yapıyorlar; zira faturalardan biliyoruz. 

MAHMUT ORHON (Devamla) — Tabiî, siz diyeceksiniz ki: "Elektriğe zam yaptık. Va
tandaşımız biraz kemerini sıksın ve gazyağı yaksın." Bu bakımdan, isterseniz bir de gazyağı 
fiyatlarının nereden nereye geldiğine bakalım : 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Bugün yapılan zamları da söyle. 

MAHMUT ORHON (Devamla) — Son zamları söylemiyorum; bilahara söyleyeceğim. 
Tonu 3 252 932 Türk Lirasından, yüzde 86,3'lük artışla 6 352 644 Türk Lirasına ulaşmış

tır. Bugün yapılan yüzde 10'luk zamla yüzde 86,3'ten yüzde 96,3'e çıkmış ve gazyagınm litresi 
4 509 lira olmuştur. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Normal benzin ile süper benzinin fiyatlarını ka
rıştırıyorsun. • ' ı • 

MAHMUT ORHON (Devamla) — Süper benzinin fiyatı 6 077 liradır. Madem soruyorsu
nuz, onu da söyleyeyim". 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Süper benzinin litresi 6 072 lira şu anda. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — 6 072 lira değil, 6 077 liradır. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Ben de aynı şeyi söylüyorum. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Yaptığınızdan haberiniz yok sizin, onun için, boşuna 

konuşmayın. 
BAŞKAN — Sayın Mahramlı, lütfen, hatibi rahat bırakalım. 
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MAHMUT ORHON (Devamla) — Peki, vatandaş gazyağını da yakmasın da ne yapsın? 
Gazetelerden okuyoruz, vatandaş son kalan parasıyla aldığı gazyağını üstüne döküp, sayeniz^ 
de, kendini yakıyor. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Onu da alamayacak şimdi. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — PTT hizmetlerine yapılan zamma gelince : Yüzde 

100'dür 
Kömürün tonu 280 000 Türk Lirasından yüzde 96.4'Iük artışla 550 000 Türk lirasına yük

selmiştir. Doğalgaz fiyatlarını da bu arada unutmamak gerekir. 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Vatandaşı gırtlağına kadar siz hatırdınız. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — "800 Türk Lirasına mal olan 1 litre mazotu 2 438 Türk 

Lirasına satıyorlar, bu soygundur" diye bağırıyordu Sayın Başbakan. Dün ise, mazotun litresi
ni 4 410 Türk Lirasına çıkararak, verdiği sözlere sadık olmadığını gösterdiği gibi, söylediği sö
ze milletin inanmaması gerektiğini de ispat etmiştir. Son zamla motorinin litresi 4 397 Türk 
Lirası, süper benzinin litresi 6 077 lira olmuştur. Acaba, Sayın Başbakan bunun adını ne koyacak? 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Zam, zam... 

MAHMUT ORHON (Devamla) — Sosyaldemokrat kanattaki belediyeler de bundan ge
ride kalmıyorlar. 700 Türk Lirasına mal olan doğalgazı 1 690 Türk Lirasına çıkarıp, DYP'liIer-
den geri kalmayacaklarını ispat ediyorlar; ama, İstanbul Belediye Başkanının maaşını 63 mil
yon'liraya da rahat rahat çıkarıyorlar. 

"Parklarda biz icraat yapıyoruz" diyorlar; doğrudur; Kızılay'daki yaya kaldırımlar üçün
cü defa söküldü ve tekrar yapıldı. Ben her gün,gelip geçtiğim için görüyorum, işlerin verildiği 
müteahhitler de hep aynı kişiler; takdirini sizlere ve Yüce Milletime havale ediyorum. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sosyaldemokrat bunlar... 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Evet; sosyaldemokrat ve belli şehirlerden olan müte

ahhitler bunlar. 
Hep fakir fukaranın kullandığı mallardan bahsediyorum ve şimdi odun fiyatlarına geliyo

rum : 310 bin liradan 650 bin liraya çıkarılarak, fakir fukara bunda da perişan edilmiştir. Çi
mentonun torbası 11 bin Türk Lirasından 26 bin Türk Lirasına çıkarılmıştır ve bununla bera
ber inşaat fiyatları ve kiralar da artmıştır. 

Demir-çelik fiyatlarını da isterseniz söylemeyeyim; onu müteahhitler kullanıyor, siz bunu 
çok iyi bilirsiniz. 

Herkesin kullanmak zorunda olduğu tüpgazın kilosuna gelince: 2 058 Türk Lirasından 
3 500 Türk Lirasına çıkarılmıştır; yani, yüzde 88 artış olmuştur. 12 kilogramlık tüpgaz 25 bin 
liradan 48 bin liraya çıkarılmıştır; zannediyorum ki/petrolden sonra tüpgaz zammı da yakında 
milletin omuzlarına binecektir. 

İlaç fiyatlarına gelince : Yüzde 56'ya yükselmiş durumda. , 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Bu enflasyon nereden geldi, ne olacaktı yani? 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Biz düzelteceğiz diye geldiniz ama* 
İlaç zammı da yüzde 56'ya ulaşmış durumdadır, örnek olarak aspirinin 4 200 liraya çıktı

ğını söylersek, durumun vahameti ortaya çıkar. Zaten SSK'lı ve Bağ-Kur'Iu eczanelerden 
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kovulmaktadır. Hükümetin kabiliyetli Bakanı sayesinde ve Sayın Bakanın kadrolaşıp da politi
ka yapmaktan bu işlere vakit ayıramamağından dolayı bu insanlar hâlâ eczanelerden kovul
maktadır. Sayın Bakan ne yapsın bunlara? 

tş bununla da kalmıyor; emeklilerin vergi iadelerinin de ödenmemesi işin tuzu biberi olu
yor. Bakan beyleri, hava atmayı bırakıp göreve davet ediyorum. Şimdiye kadar bu çağrıların 
hiçbirine cevap alamadık. Yoksa, sayın bakanlara, "Vatandaşın ıstırabına ve milletvekillerinin 
sözlerine kulağınızı tıkayın" diye birileri tarafından talimat mı verildi? Bu vurdumduymazlığı
nızdan utanıyorum, sizi Yaradan'a havale ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Okulların açıldığı şu günlerde, gazetelere yaranmak için gazete kâğıdına zam yapmayan
ların, okul kitaplarına ve defterlerine yaptığı zamlara değinmeden geçemeyeceğim. Gazeteler 
de bunun hakkını veriyorlar ve petrol zammını, gördüğünüz gibi, burada ufacık bir yazı halin
de gösteriyorlar. 

Daha evvel Millî Eğitim Bakanlığı yüzde 15 sübvansiyon uyguluyordu, şimdi bu kaldırıl
dı; fiyatlar da başını alıp gitti. 

Birkaç misal vermek istiyorum : İlkokulların "Okumaya Başlıyorum" isimli kitabı 4 630 
lirayken, bugün 6 906 liraya çıkmış; yani yüzde 50 dolayında bir fiyat artışı olmuştur. Ortao
kulların "Almanca Ders Kitabı I" 2 593 lirayken, 14 151 liraya çıkmış, yani yüzde 445,7 artış 
göstermiştir. 

CENGlZ BULUT (tzmir) — Yanlış olmasın bu rakamlar, yanlış mı okuyorsun yoksa? 

MAHMUT ORHON (Devamla) — Bunların hepsi resmî fiyatlardır. 
Liselerin kitap fiyatları daha vahim. Fen liselerinin "Botanik" kitabı 2 503 Türk Lirası 

iken, 16 500 Türk Lirasına çıkmıştır; yani, yüzde 602.5 artış göstermiştir. 
Ders kitaplarına, okulların açıldığı bugünlerde yapılan inanılmaz zamlardan dolayı, veli

ler de ister istemez perişan olmuşlardır. 
Bütün bunlar, Sayın Başbakanın tabiriyle, "Benim işçim, benim çiftçim, benim esnafım, 

benim memurum, benim dulum, benim yetimim, benim emeklim" diyenlerin vaatleridir. Be
dava tedaviyi bıraktık, ilaç fiyatlarına zam yapanların başına -Sayın Başbakanın söylediğini 
yapmasını istiyoruz- Sayın Başbakanın, söylediği gibi, gök kubbeyi geçirmesini özellikle isti
yoruz ve arzu ediyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Köylüye gelelim; hayvan yeminin torbasını 28 bin Türk Lirasından alıp, 85 bin Türk Lira
sına getirdiniz. "Gübreyi 750 bin liradan satıyoruz" dediniz; ama, Tarım Kredi Kooperatifleri
ne gübre vermediniz -şu anda hiçbirinde yok- tüccara 1 milyon 200 bin liraya gübre sattırıyor
sunuz, köylüye de sözde söylediğiniz gibi 750 bin liraya gübre satıyorsunuz. Zannediyorum ki, 
Tarım Bakanımız bu gübrelerin hepsini Şanlıurfa'ya gönderdi; Anadolu'yu bıraktı! (ANAP 
sıralarından alkışlar) Sanayi ve Ticaret Bakanımız da kendi memleketine göndermiştir; Ana
dolu bu memleketin bir parçası değil! Köylüye nasıl bir oyun oynandığını özellikle herkesin 
bilmesini istiyorum. 

Ayrıca, meyve ve sebze fiyatlarını ucuzlatacağız diye ihracatı durdurdunuz, üretici ihracat 
yapmadığı için meyve ve sebze fiyatları düştü; köylü ve çiftçi malını satamadığı için de tarlada 
çürüdü, siz de "enflasyonu düşürdük" diye övündünüz; ama, uzun sürmedi ve son enflasyon 
rakamları, son on yılın en yüksek rakamları oldu. 
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"Üreticiye verilecek olan buğday paralarını gününde veriyoruz" dediniz. 
MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Vermedik mi? * 
MAHMUT ORHON (Devamla).—. Vermediniz!., tik önce, buğdayı "yeşil" diye almadı

nız, vatandaş da götürdü tüccara sattı. Tabiî ki, seçim sırasında Adana'da verdikleriniz hariç. 
Anadolu'ya gelelim. 
BAŞKAN — Sayın Orhon, lütfen bağlayın. 
MAHMUT ORHON (Devamla)— Bağlıyorum efendim. 
Ekim veya kasımda vereceğiniz fiyatları, haziran fiyatları gibi açıkladınız. Vatandaş gitti

ği zaman, evvela 40 günlük; şu günlerde de bir hafta sonrasına çek veriyorsunuz; ama, buna 
rağmen -son aldığım rakamları söylüyorum- çiftçiye borcunuz 1 trilyon 100 milyar liradır. Ya
ni, o sözünüz de yerine getirilmedi. 

Başbakanı ve Hükümeti göreve davet ediyorum. Sayın Başbakan yardımcımın, Sayın Kah-
veci'nin fiyat artışlarına -petrol zamlarına- karşı gösterdiği tepkiye üzüldüğümü de ayrıca be
lirtmek istiyorum. Sayın Başbakan Yardımcımın, en az benim kadar üzülmesi gerekirdi. Bunu 
ifade etmeyip, bir de karşı tarafı suçlaması, bu iktidarın, vatandaşın ye milletvekillerinin sözle
rini dinlemekten ne kadar uzak olduğunu göstermesi bakımından çok enteresandır. 

"Dün dündür, bugün bugündür" zihniyetinden kurtulup, ileriye bakmaları gerektiğini, 
laf üretmek yerine, icraat yapmak gerektiğini; bugünkü Hükümete ayrıca hatırlatıyor, hepinizi 
tekrar saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümet adına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Necmettin Cevheri; buyurun efendim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet adına bir tek bakana söz verilir. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Sayın Başkan, sataşma nedeniyle söz istiyorum. 

BAŞKAN — Onu ayrıca teemmül eder, düşünürüz. , 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Olur mu öyle şey efendim? 
Gündem dışı konuşmaya Hükümet adına bir kişi cevap verir. 
.BAŞKAN — Cevap vermek için... Rica ederim, Doktor Bey... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hayır efendim... Herkese cevap hakkı doğar mı? 

BAŞKAN — Efendim, hiddetlenmeyin; düşünürüz... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hayır efendim... Gündem dışı konuşmaya her ba

kan cevap mı verecek? Bir kişi hükümet adına cevap verir. 

BAŞKAN — Aman efendim, karşılıklı konuşacak değiliz. 
Şahsen Çalışma Bakanına sataştıysa... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Olur mu öyle şey efendim? Yok öyle bir sataşnıa... 

Yani Hükümetin her icraatını, her bakanı eleştirdiyse, her bakan buna cevap mı verecek?'Hü
kümeti eleştirdiyse, hükümet cevap verecek... 
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BAŞKAN — Hükümet cevap verecek... 
"Teemmül eder, düşünürüz" dedik... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya)— Olur mu efendim?.. 

BAŞKAN — Aman efendim, oturunuz... İstirham ederim, oturunuz lütfen... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hayır efendim... Her gün yeni bir usul icat ediyorsu
nuz ve her gün bir münakaşaya sebep oluyorsunuz... 

BAŞKAN — Hayır, münakaşayı siz çıkarıyorsunuz. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Siz çıkarıyorsunuz., 

BAŞKAN — Hayır, zatı âliniz çıkarıyor. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — İki bakana söz vereceğinizi ifade ediyorsunuz; Ol
maz Öyle şey! 

BAŞKAN — Vereceğimi ifade etmedim. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — "Düşünürüz" dediniz. 

BAŞKAN — "Düşünürüz" dedim; 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Aynı şey değil mi? 

BAŞKAN — Teemmületmek yasak mı? 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Aynı şey demek. 

BAŞKAN — Hayır, yok böyle bir şey. 

ÇALŞIMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, ben, sataşmadan dolayı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz lütfen buyurun. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. , 

BAŞKAN — Hayır efendim, ben, Tarım Bakanına söz verdim. Lütfen... . 
Hükümet adına siz mi konuşacaksınız? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, Sayın Kalemli, gündem dışı konuşmacı konuşurken uyuyordu zannediyorum. 
Çünkü, bakana "Caka ve fiyaka" gibi sözler sarf ediliyorsa, bu da sataşma olarak kabul edil
miyorsa, bunun... (Gürültüler) Ya da dinlemiyor konuşmayı efendim... (Gürültüler) Uyuyor
dunuz orada siz. Onun için söz istiyorum. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Yerlerinden cevap versinler efendim, yerlerinden de ce
vap verebilirler, öyle bir usul yoktur. Hani ilaç paralarını veriyorlardı? 

BAŞKAN — Sayın Orhon, sizin konuşma süreniz doldu. Lütfen... 
• Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş
kan, saygıdeğer arkadaşlarım, değerli milletvekilleri; Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut Or-, 
hon arkadaşımızın, hayat pahalılığıyla ilgili gündem dışı konuşmasına cevaplarımızı arz etmek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum. 
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Benden önce sataşma dolayısıyla söz isteyen Sayın Çatışma Bakanının kendisine izafe edi
len "Saygısızlık" kelimesinin arkasında bu kadar tarftar bulmuş olmasını üzüntüyle belirterek 
sözlerime başlamak istiyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Nedir bu?., "saygısız" ke
limesine cevap hakkını tanımayacaksınız, nedir bu?.. Peki... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — öyel şey yok. Hükümet adına bir kişi cevap verir. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — öyle olsun, 

hadi bakalım... 
Değerli milletvekilleri, Sayın Orhon arkadaşımızı dinlerken, burada sanki 9-10 ay öncesi

ne kadar... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — 9 ay öncesi yok artık, ne konuşacaksanız konuşun. 
MUHMUT ORHON (Yozgat) — Çok dinledik onu. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Hayır... Onu 

çok dinlediniz, bir kere daha dinleyeceksiniz, onu bir kere daha dinleyeceksiniz... (ANAP sıra
larından gürültüler) 

"Durumun vahametini..." diyor arkadaşımız. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — O geçti Sayın Bakan 9 ay öncesi yok artık. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Ya siz konu

şun ya ben konuşayım. Söz alır, gelir, konuşursunuz burada. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Senelerdir buradasınız... Oturun yerinize!.. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Siz bugünü konuşun. 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, lütfen... 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Siz memleketi 70 sente muhtaç ettiniz... 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Sayın Baş

kan, bana söz verdiniz, bunlara mı söz verdiniz? 
MAHMUT ORHON (Yozgat) —<• Siz memleketi 70 sente muhtaç ettiniz, enflasyon sizin 

zamanınızda yüzde 118 oldu. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Bırakın siz 

de canım allah aşkına... 
BAŞKAN — Efendim, diğer hatibi nasıl rahatlıkla dinlediysek, bu hatibi de rahatlıkla 

dinleyelim. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, durumun vahametini siz biraz geç anladınız. Durumun vahametini millet sizden 
daha önce anladı ve 20 Ekim de siz şu değerli arkadaşımın burada çizdiği tabloyu, acaba bir 
ay, bir gün daha taşıyacak mecaliniz kalmadığı için mi seçime gittiniz, yoksa demokrasiye inan
dığınız için mi? Bunu kendi kendinize sorun. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) öyle, o ka
dar kolay değil, şimdi burada, "Gaz şundan şuna çıktı, mazot bundan buna çıktı" dediğiniz 
zaman, sizin karşınıza gelip, şunu söyleyeceğiz : Yüzde 78 enflasyon kimindi? 9-10 sene bo
yunca yüzde 50'Ierih üzerinde enflasyonu götürüp, para maliyetini yüzde 100'ün üzerine çı
kardıktan sonra bu ekonomiden ne hayır bekliyordunuz? 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Köylü tarlasını süremiyor şimdi. 
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* TARIM VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Şimdi ben 
size soruyorum : Bıraktığınız Türkiye'de enflasyon yüzde 78 miydi, değil miydi? Bırkatığınız 
Türkiye'de, bütçe açığı 32 trilyonmuydu, değil miydi? Bıraktığınız Türkiye'nin, sadece faiz öde
meleri 42 trilyon muydu, değil miydi? Bıraktığınız Türkiye'de, 200 trilyonluk bütçenin yarısı 
maaş ve personel giderleri, dörtte biri de faiz ödemesidir. 13 milyar dolardan aldığınız, dış borçlan, 
50 milyara çıkardığınız için, işte bugün onun adına burada cevap verdiğim arkadaşım, üçüncü 
defadır Amerika yollarında. Onun için, değerli arkadaşıma tavsiye ederim ki, konuşurken, ön
ce kendi kendinize sorun bunların sebebini. 

Değerli arkadaşım, dediniz ki, "Köylüyü aldattınız" evet, köylüyü bakalım kim aldattı... 
Devlet kararnamesiyle "Buğdayda 70 lira, arpada 40 lira, mısırda 60 lira vereceğim" diyen im
za sahibi arkadaşlarım burada oturuyor. Eğer, aldatmaksa; bir tek kuruşu ödenmemiş borcu, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin bıraktığı 1 trilyon 271 milyar lira borcu biz geldikten sonra öde
dik. Bu, sizin seçimden önce millete aldatmak için yalan devlet vesikasına bağladığınızın; al
tında imzası olan arkadaşlarımız burada şahididir, isterseniz gidin bakın. (DYP sıralarından, 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Yalan mı?.. Hani 40 lira, hani 60 lira, hani 70 lira? "Vereceğiz" dedi
niz, oyu alacağınızı sandınız, almadınız, alamadınız. 280'le gidip 115'le gelişinizin biraz se
beplerini kendi içinizde arayınız. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sayın Bakan, parayı nereden buldunuz? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, bu bıraktığınız borçlardan, sadece Toprak Mahsulleri Ofisinin 16 trilyon borcu 
vardır. Bunlar devletin arşivlerindedir; Sayın Orhon da dahil, o Hükümetin sayın üyeleri de 
dahil, kim isterse, milletvekili sıfatıyla görebilir, devletin arşivleri hepinize açıktır. 

Türkiye Elektrik Kurumunun borcu 25 trilyondur; bu, bıraktığınız borçtur. Toprak Mah
sulleri Ofisinin borcu 16 trilyondur. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Sayın Bakan, siz ne yaptınız 10 aydır, onu anlatın? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — İşte biz ne 

yaptık biliyor musunuz? Biz, sizin bıraktığınız bu borçlan ödemeye çalışıyoruz. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Onun için mi geldiniz? 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Bu bıraktı

ğınız borçları öderken hiçbir şey olmayacak, herkes rahat rahat oturacak!.. O zaman, eğer öyle 
olmuş olsaydı, siz otururdunuz, seçime gitmezdiniz. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — "500 günde bu işleri halledeceğiz" diyen sizdiniz. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Bakın, bu

gün sizin yüzde 78'lerde bıraktığınız enflasyon yüzde 58'lere indi. Biz hiçbir şey yapmadıksa, 
bu memlekette enflasyon beklentisini kırdık; ama, enflasyonun temennisini kıramadık. Nere
de kıramadık?.. Çankaya'da oturan Sayın özaPda kıramadık, bekliyor. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Düşünün ki, Hükümet, her türlü siyasî edep kaidelerinin dışında olarak, "Bu Hükümet, 
üç ay sonra çarşafa dolanacaktır" diyen Cumhurbaşkanı ile trilyonları aşmış bıraktığınız borç
larla karşı karşıya bulunuyor. Bıraktığınız her müessesesenin en iyi durumda olanının dahi borç
ları, söylediğim gibi, 10 trilyon, 20 trilyon, 25 trilyon civarındadır. Şeker Şirketini 6 trilyon 
borçla devraldık. Ne yapacaktık Şeker Şirketini?.. 
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ABBAS INCEAYAN (Bolu)—Zam yapacaktınız. 
TARIM VE KÖYlŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Toprak Mah

sulleri Ofisine gelelim : Demin söyledim, bugüne kadar, Toprak Mahsulleri Ofisinin saatte ödediği 
faiz borcu, 1,5 milyar liradır; günde deği, haftada değil, 1 saatte 1,5 milyar lira faiz ödeyen 
bir müessesenin imkânlarıyla şu ana kadar, dün akşama kadar sizin, "Peşin alacağız, fark 
vereceğiz" deyip aldatıp bıraktığınız köylünün tek gram malını yerde bırakmamak suretiyle 
bugüne kadar 4 trilyona yakın ödeme yaptık o müesseseyle; 16 trilyon borç içerisinde bıraktı
ğınız müesseseyle. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Para basarak ödersiniz. 
TARIM VE KÖYlŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Tabiî, tabiî... 

Yani, böyle uzaydan gelmiş gibi, ondan sonra, sanki, 10 ay öncesine kadar bu tablonun 
içerisinde sorumluluk almamış gibi, gelip burada eğer konuşursanız, tabiatıyla size bizim de 
söyleyeceklerimiz bu olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, memleket, hakikaten bu pahalılık belasının içerisindedir, bir ateşin 
içerisindedir. Bu pahalılık, fakir fukaranın sırtında bir ateşten gömlektir; biz bunu biliyoruz. 
Gelin, bunun tedbirlerini hep beraber araştıralım. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — "Bunları halledeceğiz" diye geldiniz Sayın Bakan. 
TARIM VE KÖYlŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Ondan son

ra 3 ay öncesine kadar 4 ay öncesine kadar, yangın yerine çevirip, bıraktığınız bir ekonominin, 
gelip burada hesabını sorarken, eğer, kendiniz bilmiyorsanız, hiç olmazsa b dönemin içerisin
de yaşayıp, o dönemin mesuliyetini taşımış olanları veyahut taşıyamamış olanları, taşıyama-
mış oldukları için, işte demin dediğim gibi, seçime gitmiş olan arkadaşlarınızdan sorun, on
dan sonra gelin. 

Ben diyorum ki : Bir gübre olayı var, arkadaşım söyledi; geçen yıl içerisinde tahakkuk 
ettirilmiş veya ödenmiş olan 1.4 trilyon gübre desteğinin çiftçiye 1 gitmişse, onun dışındaki üretim 
kesimlerine, onun dışındaki sanayiciye 3 gitmiş olduğunu, isterseniz verin bir Meclis araştır
ması önergesi biz de size katılalım, gidelim çıkaralım meydana. Köylüye vermediniz; fabrika
törlere verdiniz, onları zengin ettiniz. Eğer buna, "hayır" diyorsanız, verin bir Meclis araştır
ması önergesi, ben burada ilk olarak size katılırım; beraber araştıralım, gelin çıkaralım, hesap
ların kime gittiğini kuruş kuruş çıkaralım. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Vaat ederken bunları bilmiyor muydunuz Sayın Bakan? 
. TARIM VE KÖYlŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Eğer, sizin 

geçen seneki kararnamenizi kopya etmiş olarak imzalamış olsaydık, şu an 2 trilyonda tuttuğu
muz gübre desteği, en az 4 trilyona çıkmış olacaktı ve çiftçiye gitmemiş olacaktı. Bunu siz de 
biliyorsunuz, bunu yapan arkadaşlarımız da biliyor. Gidin sorun onlardan. 

MUHMUT ORHON (Yozgat) — Gerçeklere dönün Sayın Bakan, hayal anlatmayın. 
TARIM VE KÖYlŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, bıraktığınız zor şartlara rağmen, her şeye rağmen, -dediğim gibi- enflasyon ne za
man yükselecek, memleketin neresinde ne zaman bir huzursuzluk olacak diye sabırsızlıkla bek
leyen ve millette kırdığımız enflasyon beklentisini bir enflasyon temennisi ve arzusu olarak yü
rüten bir sayın Çankaya Makamına rağmen bizim milletten istediğimiz, size tanıdığı kredinin 
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sadece onda birini tanımasıdır. 11 sene oturdunuz bu milletin sırtında; bir kısmı askerle birlik
te. Askerle birlikte olmadığını söyleyebilir misiniz? 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Yok Sayın Bakan... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Askere teslim eden sizsiniz!.. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Aaa, rica 

ederim... 
Nasıl müsaade aldığınızı bırakın, mesele o değil; ama, yeri geldiği zaman Cumhurbaşkanı 

Sayın özal icraatı 1981'de başlatıyor, iyisini alıyor, iyi olmayanı da bırakıyor. 1981'den beri 
bu yükün altındasınız. 11 sene size tahammül etmiş olan milletten, size tanıdığı kredinin sade
ce yüzde 10'unu bize tanımasını bekliyoruz; yarısını da değil. Yani, 13-14 üncü ay geldiği za
man bu alevin sönmekte olduğunu hep birlikte göreceğiz. Belki bundan memnun olmayanlar 
olacak -devletin tepesinde oturanlar da dahil- ama, inanıyoruz, güveniyoruz ve iddia ediyoruz 
ki, bunu bizden başka çözecek kimse yoktur. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Bu millet sizi götürecek. 

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Devamla) — Çünkü, eğer 
değerli sözcü arkadaşımın mensubu bulunduğu parti ve iktidar -tekrar etmek mecburiyetinde 
kaldığım için özür diliyorum- eğer, bunu göterecek gücü kendisinde görmüş olsaydı seçime git
mezdi. Demokrasiye filan inanıldığı için değil, bırakın bunu. "Baskın basanındır" bilmem nedir 
diye ortaya çıkıp ondan sonra... Eğer, millet de sizin gibi düşünmüş olsaydı, değerli arkadaşla
rım söylemek mecburiyetinde oluyorum ki, 280 kişiyle huzuruna çıktığınız millet sizi 115 kişiy
le buraya göndermezdi. 

Saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Cevap olmadı. 

BAŞKAN — Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ökkeş Şendiller'in işsizlik ve memurla
rın durumu konulu gündem dışı söz isteği vardır. 

Sayın ŞendiIIer?.. Yok. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı tmren Aykut hakkında Başbakanlık Teftiş 

Kurulu tarafından hazırlanan dosyaya dair Başbakanlık tezkeresinin milletvekillerinin tetkik 
ve takdirlerine açılmasının uygun mütalaa edildiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/594) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
nın Genel Kurula bir sunuşu vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı İmren Aykut'un, Bakanlığı sırasında, Bakanlığı

nın görevleriyle ilgili işlerden dolayı cezai sorumluluğu gerektirdiği iddia edilen bazı fiilleri hak
kında Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan dosya, Başbakanlığın 25.8.1992 tarihli 
06-07841 sayılı yazılarına ekli olarak Anayasanın 100 üncü maddesine göre gereği yapılmak 
üzere Başkanlığımıza intikal ettirilmiştir. 

Bilindiği gibi; Anayasanın 100 üncü maddesi gereği olarak Meclis soruşturması önergeleri 
sadece milletvekilleri tarafından ve en az 45 imzalı olarak verilebilir. 
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Böyle bir önerge olmadan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının söz konusu dos
yayla ilgili olarak Meclis soruşturmasına ilişkin bir işlemi resen yürütmesi mümkün bulunma
dığından, Genel Kurulun 3.12.1985 tarihli 36 ncı, 20.3.1992 tardihli 56 ncı, 16.6.1992 tarihli 
83 üncü birleşimlerinde yapılan uygulamalar doğrultusunda, konunun Genel Kurula sunulma
sı ve anılan dosyanın milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açılması Başkanlığımızca uygun 
mütalaa edilmiştir. 

Konuya ilişkin Başbakanlık tezkeresi okutulup Genel Kurulun bilgisine sunulduktan son
ra Başkanlığımızda bulunan dosya sayın milletvekillerinin tetkikine açılacaktır. 

Yüce Heyetin bilgilerine sunulur. • , . „ . , . , 
Hüsamettin Cındoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 4.5.1992 tarih B.İ3.O.HKM.0.OO.O0.OO. (1992) 

505-1/655 sayılı yazılarında, anılan Bakanlık Müfettişlerince tanzim edilen 27.3.1992 tarih 3-2 
sayılı soruşturma raporu ile rapora istinaden Bakanlık Makamından istihsal edilen 29.4.1992 
tarih 388 sayılı olursa atfen; aynen, sözü edilen soruşturma raporunun sonuç bölümünün (C) 
bendinde; "Sosyal Sigortalar Kurumu ile StSATEV arasında tetkik hizmetleri sağlanmasına 
ve.gayrimenkul kiralanmasına ilişkin olarak kurumun tabi olduğu yönetmelik hükümlerinin 
ihlali suretiyle sözleşmeler yapıldığı, 

Sosyal Sigortalar Kurumunun gözetimi ve denetimi ile görevli bulunan Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik eski Bakanı tmren Aykut'un aynı zamanda StSATEV'in kurucusu, kaydı hayat şar
tıyla Tabiî Başkanı ve 14.2.1991 tarihine kadar da Yönetim Kurulu Başkanı oluduğu, bu ba
kımdan kurumla StSATEV arasındaki ilişkiler sonucu doğan hak ve yararların karşılaştırılma
sı zorunluluğunun doğduğu, 

Her iki tarafı da temsil etme durumunda bulunan bir ilişkinin kurulmamasının asıl oldu
ğu ve özel yarar karşısında kamu yararının gözetilmesinin gerektiği, ancak Kurum-StSATEV 
ilişkilerinin StSATEV yararına cereyan ettiği, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı imren Aykut'un durumunun Türk Ceza Kanu
nunun 240 ma maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği ve bununla ilgili olarak yapı
lacak işlemlerin Bakanlık Makanının takdir ve tensiplerine ilişkin bulunduğu," sonuç ve kana
atine varıldığı belirtilmektedir. 

"Soruşturma raporunda adı geçen kurum personeli hakkında kovuşturma yapılmak üze
re Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığına Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuş olup, Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı tmren Aykut hakkında gerekli işlemin yapılması hususu
nu takdirlerinize arz ederim" denilmektedir. 

Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının yukarıda yazılı Bakanlık onayı, soruşturma ra
poru ve yazısına açıklık getirilmesi amacıyla gönderdiği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Ba
kanı tmren Aykut ile suç arasındaki illiyet rabıtası, SSK personelinin ve kamu zararının duru
munu soran 26.5.1992 gün 7581 sayılı yazılarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının gön
derdiği 14.7.1992 tarih 1-90/503 sayılı yazılarıyla aynen; 

"ilgide kayıtlı yazı uyarınca, Sosyal Sigortalar Kurumu ile SSK Sağlık Tesislerini Güçlen
dirme Vakfı (StSATEV) arasındaki ilişkide; Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı tmren Ay
kut'un işlem bazında sorumluluğundan bahsedilebilmesi için imzasanın bulunması gerektiği, 
bu nedenle fiilî durum ve şifahî görüşmeler nedeniyle sorumlu tutulmayacağı şeklindeki kana-
atleriyle ilgili olarak görüş ve düşünceleri alınan Bakanlığımız müfettişlerinin 3.7.1992 tarihi, 
11/4 sayılı yazılarında, raporda vardıkları sonuçtan farklı bir görüş beyan etmemişlerdir. 
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Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu kararlarına esas teşkil eden hazırlık işlemleri
ni yerine getiren ve Yönetim Kurulunun verdiği yetkiye dayanarak SÎSATEV ile sözleşme akte-
den birim yetkililerinin sorumluluklarının bulunup bulunmadığı SSK Genel Müdürlüğü Teftiş. 
Kurulunca soruşturulmaktadır. 

öte yandan, StSATEV ile yapılmış bulunan sözleşmeler Sosyal Sigortalar Kurumunca ip
tal edilmiş ve bu konuda yeniden ihale açılmak üzere yeni teknik şartname hazırlanmıştır. 

Her ne kadar, Kurumun uğradığı zararın gerçek anlamda ortaya konulması bu dalda uz
man bilirkişi marifetiyle yapılacak bir inceleme ile mümkün olabilir ise de, konu ile ilgili ola
rak Kurum tarafından yürütülen çalışmalara göre Kurumun 15 milyar dolayında bir zararı mev
cuttur. Söz konusu zararın telafisi ise yargı kararına bağlı olarak neticelenebilecektir" 

Şeklinde cevaplandırılmıştır. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı tmren Aykut'un durumunun T.C. Anayasasının 

100 üncü maddesine göre değerlendirilmek üzere TBMM'nin takdirine sunulması uygun gö
rülmüştür. 

Mezkûr konuya ilişkin 27.3.1992 tarih 3-2 sayılı rapor 29.4.1992 tarih 388 sayılı onay ve 
diğer yazışmalar ilişiktir. Süleyman Demirel 

Gereğini takdirlerine arz ederim. , Başbakan 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Almanya Federal Meclisi Savunma Komisyonu Başkanının resmî davetine icabetle 

bu ülkeyi ziyaret edecek üç kişilik Parlamento heyetinde yer alacak milletvekillerine ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (3/595) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır. Tezkereyi 
ve kararı okutup bilgilerinize sunacağım. 2 Eylül 1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Almanya Federal Meclisi Savunma Komisyonu Başkanı Sayın Fritz Wittmann'ın vaki res

mî daveti üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Savunma komisyonu Başkanı Sayın Ba
ki Tuğ'un başkanlığında 3 kişilik bir Parlamento Heyetimiz 13-16 Eylül 1992 tarihleri arasında 
Almanya Federal Cumhuriyetini ziyaret edecektir. 

Söz konusu davete Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilerinin Düzenlenmesi Hak
kındaki 3620 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca aşağıdaki isimleri yazılı Parlamento He
yetinin katılması Genel Kurulun bilgilerine sunulur. __„ . ' •_ . - , , 

Hüsamettin Cındoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Sayın Baki Tuğ (Ankara) Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
Sayın Celal Kürkoğlu (Adıyaman) Millî Savunma Komisyonu Üyesi 
Sayın Faruk Saydam (Manisa) Millî Savunma Komisyonu Üyesi 
Karar : 
13-16 Eylül 1992 tarihleri arasında Almanya Federal Parlamentosu Savunma Komisyonu 

Başkanı Sayın Dr. Fritz Wittmann'm davetine istinadan, TBMM Millî Savunma Komisyonu 
Başkanı Sayın Baki Tuğ'un Başkanlığında üç kişilik bir Parlamento heyetinin (Komisyon Baş
kanı dahil) vaki davete icabet etmesi hususunda; Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde ol
ması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında 3620 
sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekilinin Baş
kanlığında siyasî parti grup temsilcileri ile yapılan toplantıda söz konusu davete katılma kararı 
alınmıştır. Yıldırım Avcı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Vekili 
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Güneş Müftüoğlu 
DYP Grup Başkanvekili 

Ülkü Güney 
ANAP Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

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

1. — DYP Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan, Zonguldak Milletvekili Güneş MUftüoğlu ve SHP Grup Başkanvekili İçel Mil
letvekili Aydın Güven Gür kan ve 9 arkadaşının, Abhazya özerk Cumhuriyetinin sorun ve ge
reksinimlerini açıklığa kavuşturmak ve alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/21) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sovyetler Birliği'nin dağılmasından ve Bağımsız Devletler Topluluğunun kurulmasından 

sonra bu bölgede bilhassa Kafkaslarda Türk dış siyasetini ciddî şekilde ilgilendiren ve meşgul 
eden sorunlar önemli boyutlara ulaşmıştır. 

Bu cümleden olarak, Abhazya özerk Cumhuriyetinde bir süredir önemli gelişmeler ol
maktadır. Bu gelişmeler gerek Türk Hükümeti, gerek Türk kamuoyu tarafından yakından kay
gıyla izlenmektedir. Türkiye'de, bölge halkıyla akrabalık bağları olan vatandaşlarımız bulun
makta, bu da Abhazya'da cereyan eden üzücü olaylar karşısında kamuoyumuzun hassasiyetini 
haklı olarak artırmaktadır. Türkiye, AGtK ve Birleşmiş Milletler ilkelerine saygılı bir ülke ola
rak Gürcistan ile Abhazya özerk Cumhuriyeti arasındaki bütün sorunların bu ilkeler çerçeve
sinde diyalog ve müzakereler yoluyla çözümlenmesinden yanadır. Diğer bir deyişle, Türkiye, 
yeni bir dünya düzeninin oluşturulmakta olduğu günümüzde hiçbir sorunun zor yoluyla çö
zümlenemeyeceğine inanmaktadır. 

öte yandan, Abhazya halkının kimliğine, insan haklarına saygı gösterilmesi ve acil ihti
yaçlarının karşılanması için Türkiye, Gürcistan nezdindeki girişimlerini etkili ve yoğun biçim
de sürdürmeye devam etmelidir. Yakında Türkiye'den gönderileceği anlaşılan insanî yardımın, 
Abhazya'nm gereksinimlerini karşılayacak düzey ve düzenlilikte olması ve doğrudan sıkıntı içinde 
olan Abhazya halkına ulaşması için Türkiye, girişimlerini sürdürmelidir. Uluslararası toplu
mun da yardım vermesini sağlamaya çalışmalıdır. 

Ayrıca, uluslararası toplumun konuya dikkatinin ve ilgisinin çekilmesinde Türkiye'ye dü
şen sorumluluk da gözden uzak tutulmamalıdır. 

Türkiye, Kafkasya'nın bir barış ve istikrar bölgesi haline gelmesi, ihtilafların şiddete ve 
silaha başvurmaksızın çözümlenmesi ve Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin en önemli uygulama 
alanına dönüşmesi için dikkatli, sorumlu ve ciddî politikasını sürdürmeye devam etmelidir. 

Kafkasya'nın daha da fazla karışıklığa sahne olmasına neden olacak gelişme ve eğilimlere 
kararlılıkla karşı çıkılmalıdır. 

Aydın Güven Gürkan 
SHP Grup Başkanvekili 

Şevket Kazan 
RP Grup Başkanvekili 
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Turhan Tayan 
Bursa 

Aydın Güven Gürkan 
tçel 

Ahmet Küçükel 
Elazığ 

Orhan Şendağ 
Adana 

Baki Durmaz 
Afyon 

İbrahim Gürdal 
Bursa 

Bu durumda, öncelikle Abhazya özerk Cumhuriyetinin sorun ve gereksinimlerini açıklı
ğa kavuşturma, bu konuda Hükümet tarafından atılabilecek ek adımları saptamak ve bunla
rın ikili ve çok taraflı planda uygulanmasını sağlamak amacıyla konunun Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde tartışılması yararlı olacaktır. 

Bu nedenlerle, Anayasanın 98, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 inci 
maddeleri gereğince bir genel görüşme açılmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Bekir Sami Daçe 
Adana 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Ahmet Sanal 
Adana 

ismail Köse 
Erzurum 

Uğur Aksöz 
Adana . 

Asım Kaleli 
içel 

Ali Su 
içel 

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

rüşme, sırasında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

3. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'mn (6/338) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/56) 

BAŞKAN — Bazi sözlü soru önergelerinin geri verilmesine dair önergeler vardır; oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 95 inci sırasında yer alan (6/338) esas numaralı söz

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

3.9.1992 
ismet Attila 

Afyon 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

4. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın (6/331) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/57) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 220 nci sırasında yer alan (6/331) esas numaralı sözlü 

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

Gaffar Yakın 
Afyon 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

5. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın (6/332) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/58) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 221 inci sırasında yer alan (6/332) esas numaralı 

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

Gaffar Yakın 
Afyon 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

6. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin (6/354) numaralı sözlü sorusunu geri al
dığına ilişkin önergesi (4/59) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(6/354) esas numaralı sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, yazılı soru önergemi 

geri alıyorum. .. x ' 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

M. Hatip Dicle 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

V. — ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERÎLERt . " 
1,— 133 Sıra Sayılı Harp Okulları Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka

nun Tasarısının gündemin 7 nci sırasına alınmasına ve görüşmelerinin Genel Kurulun bugün
kü Birleşiminde yapılmasına, görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatıl
masına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi 
No : 47 17.9.1992 
Danışma Kurulunca aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görül

müştür. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkam 
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DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 
Bekir Sami Daçe Ülkü Güney 

SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 
Aydın Güven Gürkan „ Şevket Kazan 

öneri: Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler Kısmı
nın 10 uncu sırasında yer alan 133 sıra Sayılı Harp Okulları Kanununun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının bu kısmın 7 nci sırasına alınması ve görüşmelerin Genel 
Kurulun bugünkü birleşiminde yapılması, görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süre
sinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin; "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" kısmına 
geçiyoruz. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 
Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanım 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) (S. Sayı
sı : 59'a 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — 1 inci sırada bulunan, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları rapor
larının görüşmesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış ve maddelere geçilmesinin oylama

sında kalmıştık. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
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 

Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
fi; 59'a 1 inci Ek S. Sayılı Basmayazı 16.9.1992 tarihli 3 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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rarname ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına ilişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sigorta Şirketleri Hiz
metlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Değiş
tirilerek 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 teşvik 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." 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2* nci maddeyi okutuyorum : 
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 öngörü
len hedefler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, 

m) îkili ve çok taraflı yatırım 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, ge

liştirilmesini ve koordinasyonunu sağlamak, 
p) Yerliye 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, 

r) Kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde serbest bölgeleri kurmak, işletmek 
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 ye izlemek." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın özal, buyurun. 
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli Üyeleri; bu 
maddede Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bütün görevleri tadat edilmektedir. Daha ön
ce, 1984 senesinde, bir kanun hükmünde kararnameyle, bütün kamu görevleri düzenlenirken, 
Maliye Bakanlığından ayrılmak suretiyle Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı kurulmuştu. Ma
liye Bakanlığı da sadece gelirleri toplayan, gümrüklere bakan ve bütçenin cari kısmını yapan 
bir Bakanlık olarak kalmıştı. O zaman ağır tenkitlere uğradık, "Maliye Bakanlığını niçin böy
le parçaladınız, ayırdınız; niçin bu hale getirdiniz?" denildi ve bugün iktidarda bulunan ve ko
alisyonu teşkil eden iki partinin şiddetli muhalefetine muhatap olduk. 

Daha sonra bu kanun hükmünde kararname kanunlaşırken, yapılan müzakerelerde de 
-zabıtlara bakılırsa- aynı şekilde bize karşı çok şiddetli muhalefet yapıldı. Geçen sene, bir ka
nun hükmünde kararname çıkmadan önce, bu konular görüşüldü; bir kanun hükmünde ka
rarnameyle de -Mesut Yılmaz Hükümeti zamanında oldu zannediyorum- teşvik, yabancı ser
maye ve serbest bölgeler birimleri Planlama Teşkilatından alınıp, Hazine ve Dış Ticaret müste
şarlığına bağlandı. O zaman da bağırılıp çağırıldı; o zaman da bu işin yanlış olduğu, Planlama 
Teşkilatının kuşa çevrildiği, Hazinenin dev bir müessese haline getirildiği iddia edildi ve bu 
iddiayı biz değil; şu anda koalisyonda ortak olan iki parti açık seçik dile getirdi. 

Şimdi ne oldu; şimdi, olan hadiseye kısaca bir bakalım. Ben, Bakanımız Sayın Tansu Çil
ler*! burada göremiyorum, dün buradaydılar, herhalde işleri olacak. 0 

ALI ESER (Samsun) — Amerika'da. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Biliyorum efendim, ben İçtüzüğü çok iyi 

biliyorum; siz de, bildiğimizi biliyorsunuz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Pek o kadar bilmiyorsunuz Yusuf Bey. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sizin kadar teferruatını yanlış anlamda da bil

mem. Her neyse... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Tasarının bu maddesi buraya daha önce geldi, 

o zaman böyle değildi. Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü, Yüce Komisyon o zaman "Teş
vik, yabancı sermaye ve serbest bölgeler birimlerinin Planlamadan alınıp Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığına bağlanması yanlıştır" diye karara vardı ve Devlet Planlama Teşkilatına tek
rar bağlanmasına karar verdi ve Hükümet de buna katıldı. Bu, Plan ve Bütçe Komisyonunun 
ilk raporunda da var. Ondan sonra biz, bunu görüşmek için beklerken, nasıl bir tazyik, nasıl 
bir baskı oldu bilemiyorum, Yüce Meclisin Yüce Komisyonuna baskı yapıldı ve "Bunu geri 
çek ve eski haline getir" dediler. Hangi haline getir; "Mesut Yılmaz Hükümetinin çıkardığı 
kanun hükmündeki kararnamedeki duruma getirin," Yani, hem teknik olarak tenkit ediyorsu
nuz, "Yapılan iş yanlıştır" diyorsunuz, Yüce Komisyonda düzeltmek için karar alıyorsunuz, 
Meclise gönderiyorsunuz, ondan sonra bir kuvvet, nasıl bir kuvvet bilemiyoruz; yani, bizim 
de fazla bir muhalefetimiz yok. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Baskı falan yok. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Yani bakınız, ben burada çıkıp konuşmasam, 

bizim partiden hiç kimse çıkıp da "Yahu bu işleri niçin böyle yapıyorsunuz?" demiyor. Bu 
kadar, muhalefet olmamasına rağmen, kendi içinizde kendiniz muhalefet yapıyorsunuz. Ko
misyonla Hükümet birinci seferde, "Bunu tekrar Planlamaya bağlayalım" diyor, ondan sonra 
Komisyon geri çekiyor, "Efendim, olmadı, tekrar Hazineye bağlayalım" diyor. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Siz de kaç defa geri çektiniz. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi, efendim ben şuna üzülüyorum: Bunlar 

olabilir, elbette burada olmuştur ve bu hadisenin belki burada olduğunun farkında olmayan 
milletvekilleri olabilir; çünkü, bu kanun tasarılarının görüşülmesi sırasında sadece Komisyon
da bulunan arkadaşlarımız ilgileniyor, diğer arkadaşlar eğer, burada kanun tasarılarının me
tinlerini ellerine almazlarsa, bu ilgileri olmuyor. Ama ben, size açık açık söylüyorum, bunun 
yalanlanması da mümkün değildir, Komisyon raporunda da mevcuttur; Yüce Komisyon fevka
lade önemli bir değişiklik yapmıştır, sonradan herhangi bir -bilemiyorum- baskı neticesinde 
tekrar geri dönmüştür, bunu olduğu gibi değiştirmiştir. 

Şimdi, Meclisin, en önemli yetki organı olduğunu söyleriz, "Meclis, milletvekillerinden 
meydana gelmiştir, Hükümetin üstündedir, Hükümeti, Meclis seçer" deriz, bütün bunları söy
leriz de "Hükümet nasıl emrederse Meclis öyle hareket eder" prensibinden de bir türlü kurtu-
lamıyoruz; buna üzülüyorum. Bakın burada, bu şöyle yapıldı veya böyle yapıldı; Planlamaya 
bağlandığının veya Hazineye bağlandığının münakaşasını yapmıyorum arkadaşlar. Ben, bura
da, bir Yüce Komisyonun bir nevi oyuncak haline getirildiğine üzülüyorum. Yani, önce yaptı
rın, sonra geri çekilin, Yüce Komisyonun iradesini tersine çevirin ve bunu o kadar açık bir şe
kilde yapın ki, ondan sonra bu Yüce Meclise vatandaş nasıl itimat edebilecek nasıl güven du
yacak... Buna üzülüyorum. 

Aslında, burada bana da sorarsanız, teşvik dairelerinin, yabancı sermaye ve serbest bölge
ler birimlerinin Hazineye bağlanması yanlıştır; bizim zamanımızda da yapılmışsa yanlıştır, açık 
söylüyorum. Yüce Komisyonun ilk aldığı karar doğrudur, tekrar Planlamaya gitmesi doğru
dur; ama burada hangi kuvvet bu işi tekrar düzeltmiştir bilemiyorum. Belki daha doğrusu şu 
olabilirdi; denilirdi ki, Planlama Teşiklatı icraî bir kuruluş değildir, serbest bölgeleri, teşviki 
ve yabancı sermayeyi ayıralım; bu düşünülebilirdi. O zaman, Hazinenin içinde bulunan Dış 
Ticaretle birleştirilip ayrı bir müsteşarlık veya ayrı bir bakanlık haline getirilebilirdi; buna bir 
diyeceğimiz yok; doğru formüldür. Ama şu anda, Hazineden al Planlamaya ver; bu, doğru 
değildir ve şu anda zaten Hazinenin ne işler yaptığına baktım; devlet içinde devlet olmuş, o 
hale getirilmiş. Artık, Müsteşarlık olmasın, hazine bakanlığı yapalım bari. Bu haliyle, hazine 
bakanlığı başbakan yardımcılığı yapmak lazım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Eski bir Planlamacı olarak, kıskanıyorsun. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi, şunu ifade ediyorum : Ben, Hazinenin 

başında da bulundum, Planlamanın başında da bulundum. Dolayısıyla, ikisini de biliyorum 
ve şu anda burada yapılan işin de yanlış olduğunu biliyorum. 

Sayın Kamer Genç, bu kanun hükmünde kararnameler çıktığında, Planlama parçalandı
ğında, siz buradan çıkıp şikâyet etmişsinizdir; inkâr etmeyin. Şimdi de kalkıp, koalisyon tara
fında bulunduğunuz için, bana karşı konuşmayın. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kıskandığın için böyle söylüyorsun. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, lütfen tutarlı olunuz; inandığınız şeyi 

konuşunuz, bulunduğunuz yere göre konuşmayınız; inandığınızı konuşunuz... 
KAMER GENÇ (Tunceli) —Komisyon Başkanı olarak kaç defa geri çektin, çekmedin mi? 
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BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Sayın özal, lütfen sözünüzü bitirin. 
YUSUF BOZKUR ÖZAL (Devamla) — Sözlerimi bağlıyorum. 
Bu maddenin bu şekilde tadat edilmesini ve bu maddenin hazırlanması sırasında Komis

yona reva görülen işlemi doğru bulmuyorum; ümit ederim, burada bulunan arkadaşlarımız 
da doğru bulmamaktadır; ama, ne var ki, birçok şeye evet demek mecburiyetinde kalıyoruz. 

Bu duygularla, Yüce Meclise saygtlarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
Komisyon adına, buyurun Sayın Öztürk. • . . . . • • 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; görüşülmekte olan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 
2 nci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, aslında, Sayın Yusuf Bozkurt özal'ın biraz önce burada dedikleri tama
men doğru, aynen katılıyorum. Devlet Planlama Teşkilatında on yıl çalışmış bir uzman arka
daşınız olarak, bence, dedikleri doğru; fakat, bir yanlış var : Sayın Yusuf Bozkurt özal keşke 
bu konuşmayı iki üç sene önce yapsaydı da bu yanlışlıklar bugüne kadar gelmeseydi. Yani, bu 
yanlışlıklar bugüne kadar gelmeseydi de bu konuşmayı burada yapmasaydım. 

İCAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, komisyon sözcüsü komisyon raporu aleyhin
de konuşamaz; açık bir şey. Muhalefet şerhi de yok... 

BAŞKAN — Efendim, oradan geleceği bir mevzu var. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efen

dim, sadece aleyhinde konuşmayacağım, lehinde de konuşacağım; hiç merak etmeyin. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Komisyon sözcüsü, komisyon raporu aleyhine konuşamaz. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Kimseyi konuşturmuyorsunuz Sayın Genç. 

BAŞKAN — Sayın Genç haklıdır. 
Sayın öztürk, ben de aynı şeyi düşündüm. 
Buyurun. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın 

Başkan, Teşvik Dairesinin -ilerideki maddelerde görülecektir- Planlama Teşkilatından alınıp 
Hazineye bağlanmasında şu yararı, gördük : Teşvik, hukuk ve para eğer bir arada olacaksa, 
bunların bir el tarafından yönetilmesinin daha doğru olacağı kanaatinde olduğumuz için, bu 
tasarıyı çektik ve bu hale getirdik. Bunu samimiyetimle söylüyorum, inanmasam diğer şekilde 
de konuşurdum. Şayet bu tasarıyla teşvik bir yerde, parası başka bir yerde, denetimi olmayan 
ayrı kuruluşlarca yürütülseydi başka facialar ortaya çıkabilirdi. Teşvikle hukukun bir arada ol
ması, bir elden yürütümesinde ve bunun denetim altında götürülmesinde ülke ekonomisi açı
sından yarar gördük. Yoksa, yukarıdan gelen emir öyle istedi, demir böyle istedi de onun için 
şunu şuraya bağlayalım diye düşünmedik. Eğer ülke bizimse, ekonomi bizimse, millet bizimse, 
devlet bizimse, bu işler çabuk yürüdüğünde ekonomik açıdan fayda bekliyorsak, teşviki bir 
yanda, demetimi bir yanda, her biri ayrı bir bakanlık emrinde olamazdı. Yani, çok vakit 
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kaybına sebep olan ve aynı zamanda denetimden uzaklaşan bir sistemin yanlışlığını gördüğü
müz için, veren elle alan elin ve denetimin aynı yerde ve aynı anda olmasını istediğimiz için 
bunu getirdik; bundan fayda gördüğümüz için bunu getirdik; bir. 

İkinci bir faydası ise, şu anda Teşvik Dairesi Planlama Teşkilatında olsa, siz buna yanlış 
diyorsunuz, çok geldi gitti, geldi gitti; yani bu kanun bir nevi meddücezir kanunu, ANAP dö
neminden başladı geldi gitti. 

Bütün bunların yanında bir hadise daha var, o da şu anda devlette işlerin tıkanmış vazi
yette olduğudur. Şimdi, düşünün, bu teşvik pirimi Planlamada kaldığında, Planlama da Dev
let Bakanlığına bağlı olduğuna göre ne değişecektir? Gene aynı şekilde, Hazine ve Devlet Ba
kanlığına bağlı değil mi? Devlet Bakanlığına bağlı. Düşünün ki, bir birim Planlamada olunca 
mahzursuz oluyor, Hazinede olunca mahzurlu oluyor... Halbuki bunların ikisi de aynı Devlet 
Bakanlığına bağlı. O nedenle, bu tez doğru değil. 

Diğer taraftan, biz bu kanun tasarısıyla çok önemli bir yenilik daha getirdik, bunu ileride 
göreceksiniz Sayın özal. Biz, teşvikle hukuku ve parayı denetleyecek bir birim daha oluşturu
yoruz. Yani, denetimsiz birimden aldık, denetimi olan bir birime vereceğiz ve bununla ilgili 
bir birim oluşturuyoruz. Artık, bundan sonra, her gelene, "Alsana on dakikada teşvik, al sana 
beş dakikada kredi" olayını bir denetimi, bir disiplin altına alıyoruz. Onun için, iki birimin 
bir arada olması; aynı bakanlıkta, aynı müsetşarlıkta olması her türlü mahzurlarına rağmen 
iyidir, ülke ekonomisi için faydalıdır. Bu uygulamanın işlere ivedilik ve hız kazandıracağı dü
şüncesiyle, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

EKREM PAKDEMlRLl (Manisa) — Şahsım adıma söz istiyorum. 
AHMET REMZİ HATÎP (Konya) — Ben de söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Şahsı adına, Sayın Pakdemirli, buyurun efendim. 
ERKEM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bugün gündemi

mizde çok önemli iki kanun maddesi var. Benzetmede hata olmazsa belki de Türk ekonomisi
nin kalbi ve beyniyle ilgili iki kurumun kanunlarını görüşüyoruz. Esasta bu kanunlara karşı 
değiliz, bilakis bu kanunları zamanında hazırlayan arkadaşlarınızdan birisiyim. Yanılmıyor
sam, burada, tenkit, "kanun çok gitti geldi ve on aydır teşkilatlar nerede ve nasıl oluşacağını 
bilemediler, bir gecikme var. Gecikme de hem ekonomimiz yönünden hem de o teşkilatların 
içinde çalışan personel yönünden mahzurlu olmuştur" yönündedir, yoksa kanunun özüne bir 
karşrtez yoktur. 

Burada belki Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yeni ilave edilen birimlerle çok büyük 
bir kurum haline geliyor. Biz zamanında, bu kurumun ileride sistem yerleştikten sonra tekrar 
ikiye bölünmesini düşünmüştük; ama, bu bizim için mümkün olmadı tabiî. Yani idareye gelen 
arkadaşlarımız belli bir müddet sonra belki faydasını görürlerse ikiye de bölerler. Büyüklüğü 
yönünden de arkadaşlarımız endişelerini dile getirdiler; ama, benim istirhamım, bu iki kuru
mun kanunlarını, tabiî ki irdeledikten, tabiî ki tenkit ettikten sonra süratle geçirilmesini, za
man kaybedilmemesini sağlamaktır; bu da, Türkiye'nin iktisadî faaliyetlerine bu kadar büyük 
etkisi olan kurumları fazla bulanık, bulutlu ve sisli havada bırakmamış olacaktır. 

Ben, Grubum adına da kanunları desteklediğimizi ve ancak hep beraber küçük motifikas-
yonlarla yardımcı olabilirsek daha iyi bir şekle getireceğimizi umuyor, bunu temenni ediyor, 
saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Hatip, şahsı adına iki kişi konuşmuş olduğundan grup adına söz verebilirim size. 
AHMET REMZt HATİP (Konya) — Grup adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — RP Grubu adına, buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA AHMET REMZt HATÎP (Konya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; Hazîne ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin müzakereleri esnasında, da
ha önceki konuşmacıların da temas ettikleri teşvik konusu üzerinde konuşmak istiyorum. 

Bendeniz, hasbelkader, 1967 senesinde 7,nci ve daha öcneki aylarında, Devlet Planlama 
Teşkilatında çalışan bir müşavirken, bu kürsülerde değil, ama komisyonlarda ve sayın bürok
ratların bulunduğu yerlerde takip ettiğim bir kanun çıkardık. Yani, biz de takip ettik, Yüce 
Meclisten çıkan bu Kanunun gerçekleşmesinde vazife aldık. Bunun ismi Kalkınma Planının 
Uygulanması Esaslarına Dair Kanundur. Şimdi, zaman geçti; sene 1967, sene 1992; yirmibeş 
sene sonra tekrar bu konu ortaya geliyor. Bu Kanun orada görüşülürken, zamanın muhalefeti, 
"özel sektörün teşviki devlet eliyle ele alınıyor, dolayısıyla büyük hadiseler olacaktır" diye en
gellemelere çalışıyordu. 

Efendim, 91 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kanunu, uygulamada bazı konuları hallede
mediği için, kalkınma planının uygulanmasına dair 933 sayılı Kanun kabul edilmişti. Bu Ka
nuna göre bazı mühim meseleler; sanayi ve turistik tesis ve tanzim amacıyla arazi istimlaki; 
umumî Hıfzıssıhha, iş, mahallî idarelerin her türlü yatırım formalitelerinin hafifletilmesi, ça
buklaştırılması; standart kalite kontrolü; ihracatın teşviki ve döviz gelirlerinin artırılması, ge
liştirilmesi ve düzenlenmesi için Bakanlar Kuruluna yetkiler veriliyordu. En mühim husus da, 
teşviklerdi; çünkü, teşvikler o ana kadar Türkiye Devleti içerisinde 3 ayrı birimde yürütülüyor
du, 3 ayrı bakanlıklararası komisyon eliyle yürütülüyor, seneleri bulan tetkik ve formaliteden 
sonra bir belge verilebiliyordu. İşte bunu önlemek maksadıyla 4 üncü madde kaleme alınmış 
ve çıkarılmıştır. 933 sayılı Kanun yürürlüktedir. Yeni gelen düzenlemelerle bu Kanunun kaldı
rıldığı veya bu 4 üncü maddenin ortadan kaldırıldığı da ifade edilmemektedir. 

Burada, Gelir Vergisi Kanununa göre yatırım indirimi tatbikatı, Gümrük Kanununa göre , 
gümrük giriş tarife cetvellerinin değiştirilmesi, taksitlendirme, muafiyet konuları -ki bu mua
fiyet konusu gene 933 sayılı Kanunun diğer maddesiyle getirilmiştir- sonra da ihracatta vergi 
iadesi dediğimiz husus; bunlar teşvik tedbirleri olarak zikredilmiş ve "bunun dışındaki diğer 
kanunlarda öngörülen teşvik tedbirlerini uygulamak ve bu amaçla gerekli belgeleri müteşeb
bislere vermekle görevli olmak üzere, Başbakanlığa bağlı bir Yatırımları ve İhracatı Geliştirme 
ve Teşvik Bürosu kurulmuştur" denilmiştir. Bu kanun hükmü devam ediyor. Gene "bu büro
da, geçici süreli görevleri için mukaveleli uzman istihdam edilebilir" denilmektedir. 

Bu madde çıktı, Başbakanlıkta teşvik bürosu kuruldu ve o tarihte Cumhurbaşkanlığı ona
yıyla bu teşvik bürosu Devlet Planlama Teşkilatına bağlandı. Niçin; çünkü, bu mühim konular 
devletin planıyla, beş yıllık planlarla, yıllık programlarla yakından ilgiliydi. Bunların bir başka 
yerde yürütülmesi işlerin uzamasına ve yanlış bazı kararlar verilmesine neden olacağından, veril
miş kararların düzeltilmesindeki güçlüklere engel olmak için yapılmış bir uygulamaydı. Seneler
ce bu devam etti. Demin de hikayesi anlatıldığı gibi, bu konu, tam altı defa huzurumuza gelmiş 
bulunuyor : 1984'te, 1991'de iki defa geldi, şimdi bu sene de ikinci defa geliyor; ama nasıl 
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geliyor? Birimler, bir kanun hükmünde kararnameyle Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına 
bağlanmışken, tekrar Devlet Planlama Teşkilatına bağlanması şeklinde geliyor. 

Şimdi müzakeresini yaptığımız maddeyle, "Teşvik politikalarının tespitiyle ilgili çalışma
ları yapmak, mevzuatı hazırlamak ve kararlaştırılan politikaları uygulamak; yatırımlara ve ih
racata yönelik kredilerle ilgili esasları belirlemek ve ilgili kuruluşlara iletmek ve uygulamasını 
takip etmek" şeklinde zikredilen salahiyet, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına devredilmiş 
oluyor. 

Demin de anlatıldığı gibi, bu konu 933 sayılı Kanunla Başbakanlığa verilmiştir; falan dev
let bakanına, filan devlet bakanına değil. Kaldı ki, şimdi de Başbakan adına belli bir Devlet 
Bakanına bağlı iki kuruluştan biri; Devlet Planlama Teşkilatı mı baksın, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı mı baksın münakaşası yapılıyor. 

Şimdi, şahsî kanaatimce, mevcut yasa yürürlükte olduğuna ve bunun, şu veya bu dairede 
görülmesi için, böyle bir kanunî düzenlemeye de lüzum olmadığına göre, niçin sık sık değişik
liklere gidiliyor? 

Bakınız, elimizde iki tane metin var; biri 58 sıra sayılı, diğeri 58'e 1 inci, Ek. 58 sıra sayılı 
Kanun Tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonumuzdan 27 Mart 1992 tarihinde çıkmış. Komisyon
da Hükümet adına yapılan açıklamalarda, "Anayasamızın ekonomik, sosyal ve kültürel kal
kınmanın devlet eliyle yapılmasını emrettiği, bunun sonucu olarak de Devlet Planlama Teşki
latının kurulduğu, ülkemizin serbest piyasa sistemi içerisinde olup olmamasına bakılmadan 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminden beri özel sektörün özendirici, teşvik edici ted
birlerle daima desteklendiği, söz konusu yabancı sermayeyi teşvik ve uygulamayla serbest böl
geler birimlerinin Devlet Planlama Teşkilatına İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde dahil 
edildiği, bunun da zorunlu olduğu, kaldı ki günümüzde serbest piyasa ekonomisi benimsen
dikten sonra özel sektörün çok daha büyük ölçüde özendirilmesi ve teşvik edilmesinin zaruret 
haline geldiği; ancak, bu özendirme ve teşvik tedbirlerinin özel sektörce nasıl değerlendirildi
ğinin de kontrolünün zorunlu olduğu, aksi takdirde yapılan çalışmaların sonucunun alınması
nın mümkün olamayacağı; bu nedenle, söz konusu birimlerin -yani teşvikle ilgili birimlerin-
mutlaka Devlet Planlama Teşkilatında yer almasının gerektiği" ifade edilmiş. "Kim etmiş? Bu 
Koalisyon Hükümeti... Ondan sonra burada müzakereler yapılırken tasarı komisyonca geri çe
kilmiş, tam tersine, tekrar ANAP döneminde öngörüldüğü gibi, bu birimlerin Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığına bağlanması söz konusu edilmiştir ve de dört ay sonra gelen 1 Temmuz 
tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda da umumî mülahazalar var, teşvik ve uygulama
dan hiç bahsedilmiyor. "Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü" başlıklı 15 inci, "Yabancı 
Sermaye Genel müdürlüğü" başlıklı 16 ncı, "Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü" başlıklı 17 
nci maddeler, "yukarıda arz olunan gerekçelerle" deniliyor. Hangi gerekçelerle?.. O gerekçeler 
yok. "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde kalmasının daha uygun olacağı düşünce
siyle Komisyonumuz..." Mademki bu bir kartopu gibi elden ele, bir müsteşarlıktan öbürüne 
atılmakta... • * 

BAŞKAN — Sayın Hatip, lütfen süreniz doldu, bitirin. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Toparlıyorum. 
Bunun'sağlam bir düzenleme olmadığı, bir yerde istikrar bulmamasından anlaşılıyor; ama, 

geriye doğru baktığımızda, bu altı düzenlemenin çoğunun Devlet Planlama Teşkilatı tarafın
dan olduğu görülmektedir. 
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Akıl için yol birdir. Gelin, bu maddeyi bu haliyle değil de, bu birimlerin Devlet Planlama 
Teşkilatına bağlanması şeklinde mütalaa edelim ve orada çalışan kıymetli elemanların şevkini 
kıracak bir tarzda bu işi sürümcemede bırakmayalım. 

Hepinizi hümetle selamlar, Allaha emanet ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatip. 
Başka söz isteyen var mı?.. Yok. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. , 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 3274 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 3. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Başbakana bağlıdır. 
Başbakan bu Müsetşarlığın 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." 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu madde

ler esas itibariyle bizim hükümetlerimiz zamanında yani, son geçen sekiz yıllık dönemde kon
muştur. Zaten, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı da Anavatan iktidarları zamanında kurul
muştur. Esas itibariyle beni hayrete düşüren husus şu : Bu teşkilat kurulurken, o kadar büyük 
kıyamet koparıldı ki, "Maliye Bakanlığı parçalanıyor, devlet bakanlığının ne işi var, devlet ba
kanlığında niye bu işler yapılıyor" denildi, hatta "Ticaret Bakanlığından dış ticaret bölümü 
buraya alındı" denilerek kıyametler koparıldı. Bugün burada iktidar ortağı olan iki partinin 
de o zamanki tutumları bu yönde idi. "Yanlış yapıyorsunuz, tekrar eski haline getirin" dedi
ler. Şimdi, bakıyorum, önümüzdeki kanun tasarısı aslında, kanun hükmünde kararnamenin 
komisyonda görüşülmüş şeklidir. Kanun hükmündeki kararname şu anda yürürlüktedir. 

Daha önce burada konuşan arkadaşımın sözlerine katılmıyorum : Yani, "bu kanunu çı
kartmazsak bir karabulut olacak, ortalıkta eksiklik vardır" diye beyanlarda bulunudu. Zaten 
kanun hükmünde kararname olduğu için, şu anda yürürlüktedir. Şu anda bu teşkilatlar ka
nunsuz değildirler. Bizim burada görüşmemizin sebebi, Mesut Yılmaz Hüküketinin vakti za
manında verdiği karar neticesinde çıkarılan bu kanun hükmündeki kararname doğru mudur 
yanlış mıdır diye Meclis buna karar verecektir. Yüce Komisyonda bu görüşülüyor; Yüce Ko
misyon "Yanlıştır, teşvik dairelerini tekrar planlamaya bağlayalım" diyor, ondan sonra, hangi 
kuvvet bilemiyorum, diyor ki, "Mesut Yılmaz Hükümetinin yaptığı iş doğrudur, tekrar Hazi
neye bağlansın. Arkadaşım Sayın Mahmut Bey buraya çıkıyor ve diyor ki, "Biz bunu doğru 
yaptık; çünkü, parası elinde olan kuruluşa bu yetkiyi verelim ki, bu parayı harcasın." Dünya
da bu işler böyle yapılmaz, tam tersine yapılır; yani, parayı veren kuruluşa bu işler verilmez. 
Hele müfettişlik de oraya verildi mi, her türlü yolsuzluk olur. Kim teftiş edecektir?.. Siz, aynı 
bakanın altında aynı kuruluşa bütün yetkileri verin; hem teşviki versin hem parayı dağıtsın 
hem de kendi kendini teftiş etsin!.. Böyle sistem olur mu? 

Şimdi, buraya niçin çıktım? Bu madde bunu bir devlet bakanlığına bağlıyor, öyle ki, "iste
diği devlet bakanlığına bağlar" diyor. Siz bizi tenkit ettiniz. "Bu iş keyfîdir, böyle şey olur mu; 
bunun bakanlık olması lazımdır" dediniz. Bu kadar yetkili bir kuruluş, hele bu teşvikin de bağ
lanmasından sonra iki misli bu teşkilat kuvvetleniyor. Yine siz bir devlet bakanlığına bağlıyorsu
nuz. Nasıl oluyor da, bu kadar karşı çıktığınız bir şeye bu sefer kendiniz rıza gösteriyorsunuz? 
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Yüce Komisyon başlangıçta, yani ilk kararında bunu düzeltiyor ondan sonra bir kuvvet 
geliyor, Yüce Komisyona diyor ki, "Efendim, yanlış yaptınız, bunu tekrar düzeltin." Kuzu ku
zu düzeltiyorlar ve biraz önce Refah Partisi Grubunun Sözcüsünün de söylediği gibi, bir sebep 
de ileri sürmüyorlar; sadece, buraya Sayın öztürk arkadaşımız çıkıyor, hiçbir şekilde, inanıla
cak bir sebep de gösteremiyor. Şimdi, biz bunu burada niçin görüşüyoruz?.. Beyler, burada 
acelemiz yoktur. Yüce Meclis meseleleri ince ince konuşur. Buradan aceleyle çıkartılan kanun
lar yanlış olur. Hele bu bir kanun hükmünde kararname ise ve şu anda da yürürlükte ise acele 
etmemek lazımdır. 

Şimdi, burada bu kimin görevidir? "Müsteşarlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile 
bağlı kuruluşlardan oluşur. Başbakan bu Mesteşarlığın yönetimiyle ilgili yetkilerini Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı veya bir devlet bakanı vasıtasıyla kullanabilir" diyor. 

Şimdi gelin, ilk başta yaptığımız tenkitlere uygun bir şekilde bu kanunun değiştirelim. Bu, 
bizim zamanımızda çıkarılmış bir kanun hükmünde kararnamedir. Sözünüzü tutun beyler, ben 
sizi ona çağırıyorum. Niçin bakanlık yapmıyorsunuz burayı, niçin işi yarım bırakıyorsunuz? 
"Teşviklerle, belki, dış ticaretin bir arada olması lazım" diyorsunuz; öyleyse niçin böyle yap
mıyorsunuz? 

Şunu biz yapmışız. Biz, İktidar olduğumuz 1983 senesinde, hemen dört ay içerisinde ge
rekli bütün kanun hükmünde kararnameleri çıkardık. Bu kanun hükmünde kararnamede o 
zaman çıkarıldı ve uzun müddet de yürürlükte kaldı. Geçen sene Planlamanın Kanununu gö
rüştük, daha önce de Hazinenin Kanunu görüşülmüş ve bağlanmıştı; geçen sene bir kanun hük
münde kararnameyle sadece bir düzenleme yapıldı, o kadar. Şimdi bunu alıyorsunuz, elinizde 
bu fırsat da var, daha düzgün bir hale getirin; niçin getirmiyorsunuz onu soruyorum. Bu kadar 
söz verdiniz bu millete, niçin sözünüzü tutmuyorsunuz? Tenkit etmek kolay; ama, yapmak 
önemlidir. 

Bu düşüncelerle, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Taner. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) —- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan ta

sarının en kısa sürede kanunlaşarak, memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını dile
yerek sözlerime başlamak istiyorum. 

Tasarı, genelinde, Türkiye'nin bugünkü ihtiyaçlarına cevap verebilecek durumdadır; ama 
tabiî, Türkiye değiştikçe, şartlar değiştikçe, bilhassa serbest piyasa ekonomisine uyum sağla
dıkça, buradaki bazı bölümlerin zaman içerisinde tekrar değiştirilmesi de herhalde mümkün 
olacaktır. 

Bu madde üzerinde konuşurken, teknik bir konuyu Yüce Meclisin dikkatine sunmak istiyo
rum; teknik anlamında değildir, Yüce Meclisin bu konuyu bilmesi açısındandır. Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı Başbakana bağlıdır; yeni tasarıda, "Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
veya Devlet Bakanına bağlanabilir" deniyor. Burada teknik nokta şudur : 2 nci maddede, fonla
rın Hazine tarafından idare edileceği meselesi getirilmektedir. Bu mümkündür; yalnız, teknik 
olarak bir sorun arz etmektedir : Halihazırda, fonlar arasındaki transfer yetkisi Başbakana ait
tir. Başbakan dilediği takdirde, bu yetkiyi bir bakana verebilir. Bizim dönemimizde, Hazineden 
sorumlu olan bakan bu yetkiyi almıştır. Dolayısıyla, Başbakanın bu yetkisi Hazine içerisinde bu 
şekilde kullanılmıştır. Yalnız, siz burada bir fıkra açıp Hazineye bu görevi verdiğiniz zaman, da
ha evvel Başbakana ait olan transfer yetkisini de ortadan kaldırmıyorsunuz; bu tabiî daha evvel
ki kısımları silmiyor. O yüzden, teknik olarak, belki ileride icrası sırasında Hazine birtakım ka
nunî sıkışıklıklarla karşılaşabilir; o açıdan söylüyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
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OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, Grubumuz adına, Sayın Ahmet Remzi 
Hatip konuşacaklar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hatip. 
RP GRUBU ADINA AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhterem Başkan, değerli 

üyeler; 3 üncü madde üzerinde Refah Partisi Grubu adına sözalmış bulunuyorum. 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Başbakana bağlıdır. Bu madde, kâmil manada bu fık

ra, Başbakana bağlı olan bu kuruluşun; diğer bakanlar da yardımcılarıdır; ama ikinci fıkrada, 
"Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı veya Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir" demesi 
zaittir. Çünkü, demin okuduğum maddede ve halen yürürlükte olan 933 sayılı Kanununda -ki, 
elimizdeki bu tasanda 933 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıldığına dair bir hüküm de yok-
aynı konuyu düzenleyen paralel iki madde var. Birisi, 933 sayılı Kanunun 4 üncü maddesidir 
ve "bu kuruluş, Başbakanlığa bağlı Yatırımları ve İhracatı Geliştirme Teşvik ve Uygulama 
Bürosudur" diyor ki, bu, sonra, Devlet Planlama Teşkilatında "Teşvik ve Uygulama Dairesi" 
adını aldı ve "TÜB" dendi, şimdi ise genel müdürlük deniyor; ama bunun Başbakanlığa bağlı 
olması esas. Kim yürütecek? Başbakan, kimi münasip görürse onun vasıtasıyla yürütecek. Ni
tekim, bu düzenlemeden önce de, Başbakan adına Devlet Planlama Teşkilatına kim bakıyorsa, 
onun vasıtasıyla yürütülüyordu. Şimdi bunu burada tasrih etmenin manası ne arkadaşlar? 

Ben demin de ifade ettim; Teşvik ve Uygulama dairesinin ve diğer birimlerin Planlama
dan alınıp -ki, bir evvelki gerekçede gayet kuvvetli bir şekilde "bunların Planlamada bulun
ması gerekir" deniyordu; ama şimdi bir gerekçe yok ve "yukarıda arz edilen sebeplerle" deni
yor; ama bu kürsüde, Bütçe Komisyonu sözcüsü muhterem arkadaşımız, sevdiğimiz kardeşi
miz birtakım suiistimalleri ima ederek burada konuşuyor ve de Planlamada olduğu için bu 
işler olmuştur veya Planlamada olduğu için denetim yapılamamıştır diyor. 

Muhterem kardeşlerim, şimdi, mazur görünüz, bir tabir vardır; papaza kızıp orucu boz
mak... Belki uymaz; ama efendim, Planlamada bu hadiseler oldu, öyleyse bu, Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığına bağlansın... İkisi de Başbakanlığa bağlı; oradaki şartlarla buradaki şartlar 
arasında fark yok ve daha önce bir başbakan yardımcısı bakıyordu; ama şimdi ikisine de Baş
bakanın aynı devlet bakanı bakıyor. Yani, burada yerini değiştirmekle şu gerekçenin yerine gel
mesi mümkün değildir. Öyleyse bu bir fantazidir arkadaşlar. Önce, efendim, ANAP böyle yap
mıştı, öyleyse biz tekrar bunu Planlamaya bağlayalım deyip, ondan sonra da, yok arkadaş yan
lış olmuş, biz bunu tekrar buraya bağlayalım demenin ciddî bir gerekçesi yok. Ciddî gerekçe, 
933 sayılı Kanunda mevcuttur ve bu Kanun yürürlüktedir. Şimdi, Hükümete teklif ediyorum; 
siz bu tasarıya bir ek madde koyarak 933 sayılı Kanun kaldırılmıştır deyin. Efendim, nasıl ya
palım; kalkınma planı uygulaması esaslarına dair kanundur, şu var bu var diyeceksiniz... Peki, 
o zaman 4 üncü maddesi uygulamadan kaldırılmıştır deyin!.. Demek ki, kanun tekniğine ve 
hukuk mantığına uymayan bir düzenlemeyle karşımıza gelmiştir. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : • 
MADDE 4. — 3274 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına bağlı Ek 1 sayılı 

cetvel, bu Kanuna bağlı Ek I sayılı cetvelde olduğu şekilde değiştirilmiştir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Buyurun Sayın Özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, sayın üyeler; bu madde, basit bir 

kadro maddesi şeklinde görünen bir madde. Yalnız, kadro maddesine baktığımız zaman şunu 
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görüyoruz : Dış ticarette standardizasyonla ilgili kadrolar; ek sayılı listede Hazine ve Dış Tica
ret Müsteşarlığı; Teşkilatı Merkez; tptal Edilen Kadro Dış Ticarette Standardizasyon Dairesi 
Başkanı; bir kadro. Neden iptal ediliyor? Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında Standardizas
yon Genel Müdürlüğü kuruluyor, onun için iptal ediliyor. 

Şimdi, gene ben aynı tenkitlerimi yapmaya devam edeceğim. Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı kurulduğu sırada -Sayın Bakanımız Ateş de burada- bu Müsteşarlığın Ticaret Bakan
lığına verilen görevleri; yani, dış ticaretle ilgili görevleri üzerine alması, o zamanki muhalefet 
partileri tarafından şiddetle tenkit edilmişti. "Efendim, nasıl olur da Ticaret Bakanlığının dış 
ticaretle ilgili görevleri böyle bir müsteşarlığa verilir. Bu yanlıştır, bu işi yapmak doğru değildir" 
vesaire şeklinde tenkitler yapıldı ve dendi ki, "Biz geldiğimizde bunları düzelteceğiz. Ticaret 
Bakanlığını tekrar layık olduğu yere getireceğiz." Bu tenkitler basında da yer aldı, birçok plat
formlarda da söylendi ve bize karşı kullanıldı. Bugün buradaki Hükümette Ticaret Bakanlığı 
gene var, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı da var; şimdi kanun hükmünde kararnameyi de
ğiştirme imkânınız da doğmuş... Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığındaki Dış Ticarette Stan
dardizasyon Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığının eski işlerinden... Hodri meydan, buyu
run değiştirin! Niçin ANAP Hükümetlerinin yaptığı icraatı aynen götürüyorsunuz? 

Ben bunu vakti zamanında açık açık söyledim; dedim ki, "Sayın Demire! reform yapmaz, 
yenilik getirmez, ne bulduysa onunla idare eder." Nitekim, 1973 seçimlerinden sonra, o tarih
lerde Sayın Ecevit Hükümeti, Koalisyon Hükümeti, fiyat kontrollarını getirmişti; dışarıdan tenkit 
ettiler, "Efendim, fiyat koritrolü yapılır mı" diye. Üretilen her şeyin fiyatı kontrol ediliyordu. 
Kendileri iktidar oldular, fiyat kontrollarına aynen devam ettiler, hiçbir şeyi değiştirmediler. 
Bugün de... 

A. HAMDt ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Sen ne yaptın? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Biz Türkiye'de çok şey değiştirdik. 
A. HAMDt ÜÇPINAR (Çanakkale) — Neyi?.. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Her şeyi değiştirdik. 1983'te geldiğimizden bu 

yana, sizin bildiğiniz Türkiye değil... (DYP sıralarından gürültüler) 
Neyi devam ettiriyor? Bakın, aynı şekilde, "Türkiye'de enflasyon oluyor. Enflasyon hü

kümet meselesidir. Hükümet bu zamları yapmasa enflasyon olmaz. Ben geldiğimde zam 
yapmayacağım" dedi; şimdi geldi, dedi ki, "Enflasyon devlet meselesidir efendim, hepinizin 
yardımcı olması lazımdır." Benzine yedi ayda yedi defa zam yaptınız. Ben onu söylüyorum; 
diyorum ki, "Sayın Demirel neyi bulursa onunla idare eder." Sizi de böyle idare ediyor, hiç 
merak etmeyin. (DYP sıralarından gürültüler). 

Yalnız, şunu görüyorum ki, artık, Mecliste eski çoğunluğunuzu devam ettiremiyorsunuz, 
bu kanunları çıkarmakta da zorluk çekiyorsunuz. Bakın, birazdan belki biz toplantı için yok
lama da isteyeceğiz. Kimse yok burada, şuraya gelemiyorsunuz. Neden?.. Çünkü siz de artık 
liderinizin yaptığı bu işlere inanmamaya başladınız, inanmıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Özal, lütfen, madde üzerinde konuşun. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Efendim, madde üzerinde konuşuyorum; çünkü, bu maddede daha önceden burada mu

halefet partisi olarak bulunan partiler, söylediklerinin tam tersini yapıyorlar. Onu zapta geçi
riyorum. 
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BAŞKAN — Çok güzel de, Başbakanın veyahut toplantı yetersayısının bununla alakası yok. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Şunu zapta geçiriyorum ve bana da müdahale 
ediyorlar. 

Efendim, ben burada Sayın Başbakanı elbette tenkit edeceğim. 

BAŞKAN — Edin efendim, edin... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bu hakkım var ve bu kürsüden Sayın Başbaka
nı tenkit edeceğim. Tenkit ediyorum ve diyorum ki, tuttuğu sözü yerine getirmemiştir ve şu 
da bunun delilidir, buyursun getirsin. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Siz ne yaptınız?.. Siz de aynısını yaptınız. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, biz çok şey yaptık. Bakınız, cumhuri
yetin altmış yılında yapılmayacak icraatı biz sekiz seneye sığdırdık; siz artık bunu düşünün. 

Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. [DYP sıralarından alkışlar(î)] 

AHMET SAYIN (Burdur) — Soydunuz, soydunuz... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

EKREM PAKDEMÎRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bildiğiniz gibi, 
Devlet Planlama Teşkilatı 1961 Anayasasıyla iktisadî faaliyetlerimize girmiştir ve o Anayasada 
Devlet Planlama Teşkilatı istişarî bir organ olarak sınıflandırılıyordu. Teşvik Uygulama Büro
sunu Sayın Ahmet Remzi Hatip buradan ifade etti. O büroyu Devlet Planlama Teşkilatına bağ
ladığımız zaman, hukukçular, bunun Anayasaya aykırı olduğunu çok defa söylediler; fakat, 
o tartışma, belirgin çizgilerle ortaya çıkmadı; yani, hakikaten bütün hukuk profesörleri, Ana
yasa profesörleri "evet, bu Anayasaya aykırıdır" demedikleri için, o sistem öylece gitti. 

1983'teki yeniden organizasyonda, Teşvik Uygulama Dairesi tekrar Devlet Planlama Teş
kilatında kaldı; ancak, yine bazı çevrelerde. Anayasaya aykırılık iddiaları devam etti. 

Son düzenlemede, bu Anayasaya aykırılık meselesinde, yine üç Anayasa hocasıyla istişare 
ettik "kaynak suyunun berraklığı gibi Anayasaya aykırı değil; ama burada olmasa daha iyidir" 
diye bize muktaza verdiler; yani "burada olmasa daha iyi olur" dediler. "Anayasaya aykırılığı 
tartışılıyor" dendi. 

Hakikaten, Devlet Planlama Teşkilatı, giderek istişarî bir organ; ama beyin bir organ ola
cağı için, icrayı buradan ayırmak istedik, tcra bunun içinde olmasın; çünkü, bir taraftan istişa
rî organ diyoruz, diğer taraftan da, sonuçları mahkemeye giden icraatları yapabiliyor. Devlet 
Planlama Teşkilatı, teşvik dışında hiçbir yerde mahkemeye verilmemişti; ama bu teşvikler do
layısıyla ikide bir mahkemeye götürülmüştür, icraatından hep sorgu sual edilmiştir. 

Bunları önlemek için, bu şekliyle biz bir düzenleme yaptık. Aslında, benden evvel konu
şan değerli arkadaşım "siz muhalefette iken böyle söylemediniz, ben de onun için böyle iddia 
ediyorum" şeklinde konuştu. Ben yine şunu söylüyorum : On aylık bir dönemde, bu kuruluş
ların personeli ve çalışma nizamı bir türlü oturtulamamıştır; Planlamaya mı gidecek, Hazine
de mi kalacak?.. Bir dönem geliyor "Planlama" deniliyor, bir dönem geliyor "Hazine" denili
yor ve sıkıntıya giriliyor. Onun için süratle çıkmasında fayda gördük ve yardımcı olalım dedik; 
ama tabiî ki şahsî tenkitlerimiz bakidir. 

Yüce Kurula saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Madde üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 
Maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum : 

MADDE 5. — 3274 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Müsteşara yardımcı olmak üzere beş Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "Müsteşa

ra yardımcı olmak üzere beş Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir" deniyor, "görevlendirilir" 
de denmiyor. Bu müsteşar yardımcılarından bir tanesi de, biraz sonra sırası geldiğinde görüşü
lecek olan ek-2 sayılı cetvelde görüleceği gibi, Planlama Teşkilatından devralman Serbest Böl
geler, Yabancı Sermaye, Teşvik Uygulama dairelerinin başında bulunacak müsteşar yardımcısı 
oluyor; ama burada öyle rahat bir cümle kullanılıyor ki, "Müsteşara yardımcı olmak üzere 
beş Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir deniyor; yani, istenilirse görevlendirilmeyebilir de. 
Birazcık keyfilik, rahatlık getiriliyor; olabilir... Aslında, kanunlarda bu tip tabirlerin kullanıl
ması doğru değildir. Bu bir teşkilattır, bu teşkilat kurulmuştur, bunun kadrosu vardır, bu şe
kilde yürütülmesi lazımdır. Birinci olarak bunu zayıf buluyorum; eğer, bizim zamanımızda ya
pılmışsa düzeltilmesi lazımdır, şimdi de zamanıdır. 

İkinci husus, teşviklerle ilgili olarak, bu müsteşar yardımcısı, bir yerden bir yere, bütün 
teşkilatıyla gidiyor, adamlarını alıyor gidiyor. Nereden gidiyor? Devlet Planlama Teşkilatın
dan çıkıyor, Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığına gidiyor. Diyeceksiniz ki, hiçbir şey fark etmedi; 
fakat hadise öyle değildir. Hadise, bu müsteşar yardımcılığı, Devlet Planlama Teşkilatında, Devlet 
Planlama Teşkilatının diğer dairelerinden, diğer birimlerinden istifade ederek çalışan bir müs
teşar yardımcılığıdır. Mesela, teşvik kararnameleri çıkartılacak, bu kararnameler hazırlanır
ken, her sektörden neye ihtiyaç varsa, bu ihtiyaçlara göre o kararnameler hazırlanır. Bunu ha
zırlarken de, o teşvik bölümünde bulunan uzmanlarla, planlamada bulunan sektörler, iktisadî 
planlamada bulunan sektör uzmanları bir araya gelirler. Yani, planı ve programı yapan sektör 
uzmanlarıyla teşvik uzmanları bir araya gelerek bu teşvik tabloları hazırlanır. Yoksa, Hazine 
Dış Ticaret Müsteşarlığına devrettiğiniz sadece teşvik uzmanları bu işi yaptıkları zaman bu iş
ler yanlış olur. 

İkincisi, dış ticarettir. Dış ticarette uygulanan koruma veya dış ticarette yapılan liberalleş
me çok önemlidir. Belki, yatırımlara verilen teşviklerden daha önemlidir; çünkü, yatırım teş
vikleri, bizim ülkemizde, bildiğiniz gibi, gümrük muafiyeti ve Kaynak Kullanımı Destekleme 
Primi gibi devlet yardımlarıdır; ama, dış ticarette uygulanacak olan koruma, doğrudan doğru
ya sizin o yatırımları yaptığınız sırada fiilen ödeyeceğiniz gümrüklerle; yani, masrafınızla ilgi
lidir. İşletme masrafınızı büyük ölçüde etkiler, dolayısıyla yatırımınızın rekabet gücünü etkiler. 

Bu bakımdan, bir yatırımcıya bir teşvik verilir, arkasından o yatırımcının imal edeceği mal 
konusunda bir bakarsınız gümrükler indirilmiş, o yatırımcı, o teşviki alıp yatırım yaptıktan 
sonra zarar eder ve o iş de batar. Dolayısıyla, bu işlerin koordinasyonunun bir yerde olması 
lazım. Yani, daha önce Sayın Mahmut öztürk'ün dediği gibi; parayı veren yerle, teşviki veren yerin aynı 
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olması yerine, bu işleri düşünen yerin bir yer olması lazım. Yani, ben şuna inanıyorum. Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı belki uygulamayı yapar; yani belli bir ölçüde bu dış ticarette uygu
lanacak korumalar hakkında araştırmalar yapar, bu uygulamayı da yürütür; ama, esas, işin 
belli bir yerden, bir merkezden bir beyinden yürütülmesi lazım. Aslında, bu işleri işte Devlet 
Planlama Teşkilatının yapması lazım veya Devlet Planlama Teşkilatıyla beraberce yürütülmesi 
lazım. îşte, teşviklerin Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde tutulmasının sebebi buydu. Bu 
irtibatı kırdığınız zaman ileride öyle meseleler olur ki, insanlar milyarlarca liralık yatırımlara 
girer, ondan sonra bir yerden bir bakarsınız gümrükler indirilmiş, karşısına dışarıdan bol mik
tarda mal çıkıyor ve insanların yaptıkları yatırımlar boşa gidiyor. 

Bu bakımdan, bu madde ile burada yapılmak istenen iş, yine teşvikleri buraya almak. Ben 
komisyona diyorum ki, ilk aldıkları karar doğruydu; yani bundan önceki kararları; ki, bunu 
tekrar Devlet Planlama Teşkilatına bağlama kararları doğruydu ve bu doğru kararla da daha 
önceki hükümetin yaptığı bir tasarrufu düzeltmiş oluyorlardı. Daha önceki hükümet -ki, Me
sut Yılmaz Hükümetidir- onunla aynı paralelde komisyon karar vermiş oluyor. Kendi kararını 
değiştirerek karar veriyor. Diyor, ki, ben düzelttim; ama şimdi ben yanlışmışım, Sayın Mesut 
Yılmaz Hükümeti doğruymuş diyor ve bu kararı veriyor ve bir gerekçe de göstermiyor. Daha 
öncekinin gerekçesi var. Sayın Ahmet Remzi Hatip Beyin dediği gibi, daha öncekinin gerekçesi 
gayet güzel yazılmış. Tekrar planlama teşkilatına verilmesi hususunda komisyonun verdiği ra
por fevkalade tutarlı; ama daha sonraki rapor, sanki, canım bu işi bir yerden emrettiler, biz 
de şü işi yerine getirelim, bağladık bitti. Gerekçe yok. Bu bakımdan ben, bu işte acele edilme
mesi kanaatindeyim. Gerçi bu buradan geçecek; ama bunun sıkıntısı yarın çıkar, öbür gün çı
kar, bir sene sonra çıkar ve ondan sonra bu iktidar da suçlanır. Niye suçlanır? Efendim, daha 
önce yapılan yanlışlıkları düzelteceğinizi söylediniz; ama düzeltmediniz derler. Ben, tabiatıyla 
size nasıl iş yapacağınızı söyleyecek durumda değilim; ama işin belli bir noktada usulü bu; ya
ni aynı şeyi biz yapsak, biz de hatalıyız derim açıkça. Eğer bir şeye söz verip onu düzelteceğiz 
demişsek, elimize de fırsat geçmiş ve düzeltmişiz, ondan sonra yaptığımız düzeltmeyi tekrar 
değiştiriyoruz; bu yanlıştır, onu söylüyorum. 

Komisyon düzeltmiş, tekrar buraya getirmiş, bu kanunu koymuş; niçin o şekilde buradan 
geçirmedik? Bunu anlamak mümkün değildir, bunun cevabını vermek de mümkün değil. As
lında, bu işe taraf olmak da çok zordur. 

Bu düşüncelerle, Yüce meclise saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Ayhan. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 
bu kanun tasarısı, aslında iyi düşünülmeden getirilmiş bir tasarıdır. Hükümet gelir gelmez "Daha 
önceki tasarıyı benimsedim" dedi ve getirdi; şimdi de değiştiriyor. Ben meseleye değişik bir 
noktadan bakmak istiyorum : Bu tasarının üzerinde en çok tartışılan konu, teşviklerin Devlet 
Planlama Teşkilatında mı yoksa Hazine de mi olması noktasıdır. Diğerleri, nihayet bakanlık 
kadrolarının artışı, değiştirilmesi ve birtakım teknik hususlardır. 

Değerli kardeşlerim, teşvik neden vardır Türkiye'de? Teşvik, Türkiye'nin sanayileşmesi, 
millî gelirinin artması ve kalkınması için vardır. Bu amaçla 1930'larda da, 1960'larda da -bilhassa 
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1960'tarı sonra- daha teşkilatlı ve programlı şekilde Türkiye'de yatırımlar ve ihracat teşvik edilmek 
istenmektedir. 1960'Iarda Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde devam edentyatırım teşvikleri
nin 1970'lerde Sanayi Bakanlığı bünyesinde devam ettiğini görüyoruz; 1980'de Başbakanlık Devlet 
Planlama Teşkilatına alındı; şimdi de Hazineye devrediyoruz. Bütün bunlar, aslında, Türkiye'
de istikrarsızlığın ve düzensizliğin göstergeleridir. Aslında, bir yerde başlamışsanız, orada ka
zanılan tecrübeleri üst üste koyarak, uzmanlarınızla, yetişmiş kadrolarınızla aynı yerde devam 
ettirmeniz lazım. Yani, yer değiştirmekle üretim artmıyor, yer değiştirmekle daha çok yatırım 
olmuyor. 

1980 öncesi -arkadaşlarım hatırlarlar- Sanayi Bakanlığında teşviklerin olduğu dönemde, 
teşvik edilecek konular tek tek zikredilirdi; listeler halinde neşredilirdi; yatırımcı da o konular
dan birini seçmişse teşvik alırdı. 1980 yılından sonra da bu bir süre devam etti; ancak, bilahara 
her ne sebepse, listeler temelli kaldırıldı. Ekmek fırını kuran da teşvik aldı, çelik çekme boru 
tesisi kuran da aldı, 100 milyon liralık yatırım yapan da aldı, 100 milyar liralık yatırım yapan 
da aldı. Türkiye'nin kaynakları bu kadar bol değildir elbette. Birtakım zarurî ihtiyaç maddele
rini zaten tüccar ve sanayici, kendi şartları içinde piyasanın talebini karşılamak için, kârlı gör
düğü için üretmektedir. Biz bunları yaparken, bu kadar yaygın ve kontrolsüz bir teşvik politi
kası uygularken, temel sanayileşme hedeflerini kaybettik. 

Bakınız bugün geldiğimiz nokta nedir. Bugün geldiğimiz nokta şudur : Türkiye'de maki
neleri demode hale gelmiş, geri teknoloji içinde -KİT'ler değil, özel sektör de böyledir. Birçok 
özel sektör tesisleri de bugün, küçüğünden büyüğüne, 1960-1970'lerin teknolojisi ile 
çalışmaktadır- çalışan tesislerin yenilenme ihtiyacı vardır. Buradan şuraya gelmek istiyorum : 
Eğer teşvikleri yeniden düşüneceksek, bu muhterem heyet bunun üzerinde duracaksa, teşvik
leri ikiye ayırmak lazım; dış ticaretin teşviki ve yatırımların teşviki şeklinde. 

Dış ticaretin teşvikinin yeri, Hazine ye Dış Ticaret Müsteşarlığıdır. Aslında garip bir ülke
yiz; Ticaret Bakanlığı ile Sanayi Bakanlığı birleştirilmiş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olmuş. 
Diğer taraftan da Ticaret Müsteşarlığımız var. Eğer biz, ticareti teşvik edeceksek -özellikle dış 
ticareti teşvik edeceksek- Sanayi ve Ticaret Bakanlığının "Ticaret" kısmını alıp, Hazinenin de 
"Ticaret" kısmını alıp birleştirerek bir bakanlık haline getirmek lazım. Dış ticareti teşvik ede
cek unsurları bir yerden yönetmek lazımdır; yatırımları ise Sanayi Bakanlığına iade etmek la
zımdır. Zira, bugün Türkiye'de yatırımların önündeki mesele, sadece, yeni yatırım değil, mev
cut tesislerin de teknoloji yenil em esidir. Çok eski proseslerle, teknoloji ile çalışan tesislerde, 
yeni tezgâhlara ve prosese geçişi teşvik edecek olan temel politikaların getirilmesi lazım. İkinci 
Dünya Savaşından sonra, Avrupa'da, yıkılmış bir Almanya vardı, bütün sanayisini, teknoloji
sini yeni baştan inşa etti. İtalya yeni baştan inşa etti; ama tngiltere yıkılmamıştı, büyük tahri
bat görmemişti, ikinci Dünya Savaşı sonrasında 1960'Iı ve 1970'li yıllarda İngiltere'nin en mü
him problemi, İkinci Dünya Savaşı öncesinden kalma geri teknoloji idi. İngiltere Hükümeti, 
zaman zaman para verip, "kırın şu makineleri atın, yenilerini alın" diye radikal teşvikler uy
gulamıştır. İşte, Türkiye'nin bugün geldiği nokta budur; bu mesuliyet, aslında Sanayi Bakanlı
ğının olması lazım. Bugün KİT'ler batıyor. Batmasının bir sebebi, siyasetçilerimizin oraya dol-
dukdukları fazla insansa, diğer bir sebebi de, 1960'ların, 1970'Ierin teknolojisi ile çalışmaları
dır. KİT'lerin bu durumu özel sektörde de vardır. Dolaşıp gezdiğimiz yerlerde görüyoruz; özel 
sektörün de orta ve büyük işletmelerde kendisini teknolojik yönden yenileyecek cesur ve radi
kal teşvik tedbirlerine ihtiyaç var. Bunun da yapılacağı yer, Sanayi Bakanlığıdır. Sanayi Bakan-
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lığının bünyesinde bu teşkilatı geliştirmek lazım. Zannederim bir süre sonra tekrar bu noktaya 
dönmeye mecbur kalacağız. Bu Hükümet veya başka Hükümet, meseleyi bu noktadan göre
cektir. Yani, teşvikleri ikiye ayırmak; ticaretle ilgili olan kısımları Hazineye, yatırımla ilgili olan 
kısmını da Sanayi Bakanlığına iade etmek ve orada teşkilatlandırmak gerekir. Sanayi Bakanlı
ğının uzman olduğu saha, yatırımlar ile ilgili konulardır; Hazinenin ise, ticaretle ilgili konulardır. 

Bu noktaları dikkatinize arz etmek istedim. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum.: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 

MADDE 6. — 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) Fon Yönetimi Genel Müdürlüğü, 
e) İhracat Genel Müdürlüğü, 
f) İthalat Genel Müdürlüğü, 
g) Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, 
h) Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, 
i) Avrupa Topluluğu Koordinasyon Genel Müdürlüğü, 
j) Dış Ticarette Standardizasyon 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." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu maddede 

Müsteşarlığın ana hizmet birimleri gösteriliyor. Bu maddeye göre 14 tane genel müdürlük ku
rulacak. Bu genel müdürlükler de öyle eften püften değil; Dış Ekonomik İlişkiler Genel Mü
dürlüğü, Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü... Bütün bankalar, bunların belli bir noktada 
denetlenmesi, sadece ismi burada verilen genel müdürlüktü, Türkiye'nin bütün bankaları. "Kamu 
Finansmanı Genel Müdürlüğü." Nedir kamu finansmanı genel müdürlüğü? Eski Hazine Ge
nel Müdürlüğüydü, yani bu Hazinedir. Bir de şimdi "Fon Yönetimi Genel Müdürlüğü" var. 
Fon Yönetimi Genel Müdürlüğü, bir yerde de adı geçiyor "Bütçe dışı fonların koordinasyonu
nu sağlamak -zannediyorum- ve bunların usulüne uygun şekilde harcanmasını sağlamak üzere 
kurulmuş" deniyor. Tabiî, şimdi bunlar böyle aşağıya doğru gittikçe... Aslında, bu madde, baş-
lıbaşına bir madde Sayın Başkan. Belki, tek tek görüşülmesi gereken bir madde, yani şurada 
tüm bu birimlerin, tek tek ne hizmet yapacağı, nasıl hizmet yapacağının görüşülmesi lazım. 

Esasen, fon yönetimiyle ilgili maddeye geldiğimizde, hemen hatırıma şu geliyor. Gene di
yeceksiniz ki, "Yusuf özal, gene aynı şekilde konuşuyor"; ama konuşmadan da edemiyorum. Biz 
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bu fonlar konusunda çok tenkit edildik. Sayın Kamer Genç burada değil; ama kendisi bize 
her fırsatta, "Aman efendim, bu bütçe dışı fonları niye çıkardınız" diye sorardı. Her komis
yon toplantısında, her Meclis toplantısında biz bu fonlardan devamlı tenkit gördük. "Nedir 
bu fonlar; efendim, bunların hepsini bütçenin içine alın, bu fonlar bütçede olsun, fon diye 
bir şey kalmasın" diye bize çok tenkit geldi; bunu, Sayın Başkan da biliyor. 

BAŞKAN — Evet. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi öyle bir hale geliyor ki, fonlar, bir kanun
la, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi, önemli bir kuruluşun devamlı bir genel müdürlüğü 
haline getiriliyor. Yani, bu iş devam edecek beyler, kaldırılmayacak. Biraz önce söyledim ya, 
"Bulduğun yerden idare et" zihniyeti burada da hâkim. Yani, bugün geldiler, baktılar, "Yahu 
bu fonlar güzel şeylermiş, elimizde imkân var, para var, şuraya buraya harcarız, daha rahat 
harcayalım" diye geçenlerde Maliyenin de getirdiği Vergi Yasasında biz bunu gördük. Paranın 
üstüne oturanlar, şimdi, "Efendim, bunları kaldırmayalım, işte daha kolay yönetilir hale geti
relim, istediğimiz gibi harcayalım" şeklinde işi artık sistem haline getiriyorlar, hem de kaldıra
caklarına söz verdikleri halde. "İthalat Genel Müdürlüğü, İhracat Genel Müdürlüğü" bunlar 
eskiden Ticaret Bakanlığındaydı. "Ticaret Bakanlığı parçalandı" diye kıyametler koparıldı, 
"Ticaret Bakanlığını yeniden kuracağız" dendi, "Biz gelirsek hemen bu işleri yapacağız" dendi; 
burada dış ticâret şimdi artık tam müessese haline geliyor ve mevcut iktidar partilerinin tasvip 
damgasını alıyor. Biz bunları yaptık, biz bunların arkasında durabiliriz; çünkü, bu icraatı biz 
yaptık; ama siz bu icraatın arkasında nasıl duruyorsunuz, onu anlamam mümkün değil. Hem 
de tenkit ettiğiniz, şiddetle karşı durduğunuz bu uygulamayı şimdi kanunlaştırıp, tescil ediyor
sunuz, "Biz de sizin yaptıklarınızı doğru bulduk" diyorsunuz. "Anlaşmalar Genel Müdürlüğü" 
aynı şekilde. "Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirmeler Genel Müdürlüğü, Avrupa Toplu
luğu Koordinasyon Genel Müdürlüğü" Avrupa Topluluğuna girmekle ilgili olan bütün işlem
leri düzenleyecek, bu işlemlerde çalışma yapacak olan aynı teşkilat Planlamanın içinde de var. 

Şimdi neler gelmiş; ilaveler görüyoruz, "Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Yabancı 
Sermaye Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü". Bir de ilk defa olarak yeni 
bir şey görüyorum, artık bunu da kaçırmak mümkün değil tabiî, "Türk Devletleriyle Ekono
mik ve Ticarî İlişkiler Genel Müdürlüğü" yani, burada aşağı yukarı yeni getirilen tek şey bu
dur. Bunun için tebrik etmemiz lazım; ama mühim olan, bu genel müdürlüğü kurmak değil, 
Türk devletleriyle olan ilişkileri iyi yürütmektir ve orada onlara yardımcı olabilmektir, onlarla 
müşterek işleri yapabilmektir. Yoksa burada, sadece bu işin başlığını koymakla, bu iş halledi
lemez; ama tekrar zabıtlara geçirtmek babından söylüyorum, bizi tenkit eden hükümet, şu ka
nunla, bugün bizim yaptığımız icraatı tasdik eder durumdadır. 

EMREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Yani, doğru yapmışız. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Doğru yaptığımızı tasdik ediyorlar ve aynı yol
da devam ediyorlar. Bunu bilhassa, şu anda burada mevcut bulunan bütün üyelerin dikkatine 
arz ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Hatip. 
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AHMET REMZİ HATlP (Konya) — Muhterem Başkan, değerli üyeler; tasarının 6 ncı 
maddesinde müsteşarlığın ana hizmet birimleri gösterilmektedir. Burada, Teşvik ve Uygula
ma, Yabancı Sermaye, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü özellikle alınmış ve başlıbaşına teş
kilat olarak gösterilmiş. Tabiî bunlar Planlamadan alınmış. Bundan sonra da Planlama Teşki
lat Kanunu Tasarısını görüşeceğiz. Planlama Teşkilat Kanunu Tasarısında bunlara paralel ola
rak, oradan bu daireler çıkarılmış; ama ne görüyoruz; Avrupa Topluluğu İlişkiler Genel Mü
dürlüğü Planlamada mevcut; burada ise Avrupa Topluluğu Koordinasyon Genel Müdürlüğü 
olarak mevcut. 

ikinci olarak da, en son konulan bir genel müdürlük; Türk Devletleriyle Ekonomik ve 
Ticarî İlişkiler Genel Müdürlüğü. Bu, şayanı şükran bir husustur. Bu lazımdır; fakat kafi de
ğildir. Bunu anlatmak istiyorum. 

Şimdi, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının amacı: "Hazine, dış ticaret ve teşvik politi
kalarını tespit etmek ve bu suretle ekonomi politikalarının tespitine yardımcı olmak; bu politi
kalar çerçevesinde faaliyetlerinin düzenlenmesi, uygulanması, uygulamanın izlenmesi ve geliş
tirilmesi için Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin 
esasları düzenlemektir." 2 nci madde de, "Yabancı ülke kuruluş ve piyasalarından borç ve hibe 
almak..." vesaire. 

Biz, yeryüzünde yaşayan büyük bir milletiz, çok eski bir tarihimiz var. Buna, cumhuriyet 
devrinden önceki dönemde biraz daha geniş baktığınız zaman, hemen yakın yüzyılda Türkiye, 
bin sene Anadolu'da, 600 sene Osmanlı olarak İslam âleminin başında bir devlet olarak süre
gelmiş ve tüm ilişkilerimiz, gelişmemiz, kuvvetimiz İslam alemiyle olmuş. Bu önemi, gözardı 
etmek mümkün değildir. 

Komünist Rusya'nın parçalanması sebebiyle bağımsızlığına kavuşmuş Türk devletleriyle 
ilişkiler kurmak fevkalade güzel bir şey; fakat bunları İslam âleminden soyutlamanız mümkün 
değildir. Çünkü, bu Türk devletleri, Türkiye de dahil, İslam âleminin bir parçasıdır. Bu, bizim 
o kadar açık ve belirgin sıfatımızdır ki, işte bu sıfatımız dolayısıyla burada özene bezene koy
duğumuz Avrupa Topluluğu Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Planlamadaki, Avrupa Toplu
luğu İlişkiler Genel Müdürlüğü diye diğer teşkilatlarda da buna mümasil genel müdürlükler, 
daire başkanlıkları var; o Avrupa Topluluğu bizi geri kaldığımız için değil, iktisadî durumu
muzun zayıf olduğu için değil, sadece İslam olduğumuz için içine almamakta ısrar etmektedir. 
(RP sıralarından alkışlar) 

Böyle olduğu halde, Amerika'nın başını çektiği bir kombinezonun Türkî devletlerle olan 
ilişkilerde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine bir taşeronluk vermek, kendi namlarına bizim orada 
bir önderlik, rehberlik yapmamız, o ülkelerin İslam hüviyeti dolayısıyla Batı'dan ürkmelerini 
biraz daha zayıflatabilmemiz için bir rol verilmiş; biz de bu heves içerisinde tutuyoruz, Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığına ne koyuyoruz; Türk Devletleriyle Ekonomik ve Ticarî İlişkiler 
Genel Müdürlüğü. 

Peki, niye Devlet Planlama Teşkilatında olduğu gibi, Türk ve İslam Ülkeleriyle Ekonomik 
İşbirliği Genel Müdürlüğü koymuyoruz? İslam devletlerinden biz bigâne miyiz? Dünyânın en 
zengin petrol kaynakları bugün İslam ülkelerinin elinde ve de bugün biz, o ülkelerin petrol 
kaynaklarından istifade etmesini bilemediğimiz için geri kalmış vaziyetteyiz. Amerika'nın key
fi için tutuyoruz Irak'a ambargo uygulanmasında en mühim rolü biz oynuyoruz, muslukları 
kendi elimizle kapatıyoruz ve hâlâ açmıyoruz. 

— 195 — 



T.B.M.M. B : 4 17 . 9 .1992 O : 1 

Biraz evvel Sayın Tarım Bakam dedi ki, "Siz, devleti bu hale getirdiniz, şu kadar muhtaç 
hale geldik." 

Bu konuların sorumlusu olan Sayın Devlet Bakanımız şimdi Amerika'da. Ne yapıyor Ame
rika'da?.. Para dilenmeye gitti. O Amerika'ya para dilenmeye giden Tansu Çiller Hanımefendi, 
Irak'a ambargo uygulandığı zaman Doğru Yol Partisinin sözcüsü olarak dedi ki, "Irak'a am
bargo uygulanması Türkiye Devletine 30 milyar dolara mal olmuştur." Bende kupürleri duru
yor. Yaptığı bu konuşmada "Petrol gelmediği için şu kadar milyar dolar, petrol taşımacılığı 
durduğu için şu kadar, karayoluyla ticaret durduğu için şu kadar, -nakliye dolayısıyla müteah
hitlik hizmetleri durduğu için şu kadar, bizim ticaretimiz durduğu için bu kadar, turizmden 
bu kadar, sadece bu sene ambargo sebebiyle toplam 30 milyar dolar zararımız var" diyen Tan
su Çiller Hanımefendiyi bu iktidar Amerika'ya para dilendirmeye gönderiyor. 

Irak'a olan ambargoyu kaldırdığınız zaman, yani islam devletleriyle iktisadî işbirliğini tu
tup da Hazine ve Dış ticaretin içerisine bir birim olarak koyduğunuz zaman, 30 milyar dolar 
kendiliğinden elimize gelecek; dilenmekten, borç almaktan kurtulacağız. 60 milyar dolara ya
kın dış borcumuz olan bir dönemde nasıl elimizin tersiyle bu kadar parayı iteriz. 

Libya, dünyanın en zengin petrol ülkelerinden birisi ve de kendisini Amerika'ya teslim et
mediği için bir ufak bahaneyle saf dışı edilmek ve de ambargoyla, ablukayla sıkıştırılmak, yap
tırım uygulanmak istenirken, ilk defa, Türk Hükümeti, oraya olan Türk Hava Yolları taşıma
cılığım durduruyor. Halbuki, orada fiilen tahakkuk etmiş 5 milyar dolar müteahhitlik hizmeti 
alacağımız var. Orada girilen taahhütlerin toplamı 15 milyar doları buluyor arkadaşlar. Biz, 
sırf Amerika'nın, Avrupa'nın hatırı olsun diye bu menfaatlarımızı elimizin tersiyle itiyoruz ondan 
sonra da Amerika'ya borç dilenmeye gidiyoruz... Bu bir züldür arkadaşlar. (RP sıralarından 
alkışlar) 

öyleyse, bu hakikatleri ortaya koyup bu teşkilat kanununda mutlaka "Türk devletleriyle 
ekonomik ve ticarî işbirliği" demek kâfi değil; buraya "tslam ülkeleriyle de işbirliği genel 

- müdürlüğü" diye ilave etmek ve bu ülkelerle, hem komşu hem tarihî bağımız olan hem de ikti-
saden mutlaka muhtaç olduğumuz kimseler ve devletler olduğu için, politik bakımdan bu teş
kilatı bu tarzda kuvvetlendirmek lazım gelir. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ayhan. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; kanunun bu maddesiyle Hazinede birçok genel müdürlük kurulmuş. İnşallah, Hazine, bu 
yeni teşkilatıyla Türkiye dış ticaretinde memleketi sevindirecek neticeler alır. Her yıl dış ticare
ti 5 ila 10 milyar dolar açık veren bir ülke yerine, her yıl dış ticareti fazlalık veren bir ülke hali
ne geliriz. Tabiî, bu kadar genel müdür ne iş yapar, o ayrı bir mesele, onun üzerinde durmak 
istemiyorum; ancak, burada bir yanlış mantığın üzerinde durup bazı bilgiler vermek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, benden evvel konuşan Ahmet Remzi Bey de ifade ettiler. Tabiî biz önerge 
de vereceğiz kanunun 6 ncı maddesinin (n) fıkrası için; "Türk islam devletleriyle, ülkeleriyle 
işbirliği" şeklinde bir tadilat isteyeceğiz. . 

Bunun gerekçesi şudur : Değerli kardeşlerim, bakın, Türkiye uzun süre islam ülkeleriyle 
münasebetlerin dışında kalmıştı. 1960 sonrası 1960 değişikliklerinden sonra islam ülkelerine yak-
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laşmaya başladı 1974 Kıbrıs Barış Harekâtından sonra da uluslararası platformlarda siyasî destek 
ihtiyacıyla tslam ülkelerine daha yakın münasebet kurma ihtiyacını hissetti. O dönemde ikti
darda bulunan Millî Selamet Partisinin ısrarlı şekilde islam ülkeleriyle yakın münasebet kurul
ması şeklindeki koalisyon içindeki politikaları bir süre sonra netice vermeye başladı. 1974'te 
tslam Konferansına ilk defa bakan seviyesinde katılan Türkiye, 1976 da tslam Ülkeleri Dışişle
ri Bakanları Konferansını İstanbul'da muhteşem bir toplantı halinde topladı ve ardından da 
1980 sonrası Türkiye, İslam Konferansında Cumhurbaşkanlığı seviyesinde temsil edilmeye baş
landı. Peki bununla ne oldu? Dış ticaret istatistiklerimizi açarsanız, 1980'den önce, 1970'den 
önce tslam ülkelerinin payı Türkiye'nin dış ticaretinde yüzde 5 ila 6 mertebesindedir, Türkiye'
nin ihracatındaki payı. Ancak, tslam ülkeleri içindeki bu yakınlaşma, işbirliği, siyasî işbirliği 
tabiî bunun yolunu açan, özellikle Türkiyenin ihracatında tslam ülkelerinin payını süratle yük
seltti. 1980'li yılların bazılarında bu payın yüzde 50'lere yaklaştığını görüyoruz. Bugün, maa
lesef, yine yüzde 30'un altına düşmüştür. Tabiî Körfez politikası, Irak'la ilgili, tran'la ilgili, 
Libya ile ilgili, tslam ülkeleriyle ilgili politikalarda kendi ülkemizin menfaatları yerine, Batı'-
nın çıkarlarını koruyan ve kollayan politikalara alet olmamız sebebiyle bugün tslam ülkeleriyle 
olan münasebetlerimiz giderek gerilemektedir. Bu, tabiî Türkiye için büyük bir kayıptır değerli 
arkadaşlar. Türkiye ihracatının yüzde 50'ye yakın kısmı eğer tslam ülkelerine sevk edilebiliyor-
sa, bu, oradaki talep potansiyelinden doğmaktadır. Bugün, tslam ülkelerinin yıllık ithalatları 
200 milyar dolar mertebesindedir. Bunun sadece 20 milyar doları gıda maddeleridir. Türkiye, 
gıda maddeleri üretiminde fazlası olan bir tarım ülkesidir, aynı zamanda Türkiye sanayii, mev
cut seviyesi itibariyle, Batılı ülkelere mal sevk etmekte, satmakta fevkalade zorlanır. Tekstilin 
dışında, diğer sanayi mamullerinde, kalite itibariyle, bizim Batı pazarlarında rekabet etmemiz 
çok zordur; ama tslam ülkeleri pazarları bizim için fevkalade müsaittir. Tabiî bu münasebetle
rin geliştirilmesi, tslam ülkeleriyle ticaretin geliştirilmesi, birtakım altyapının da kurulmasına 
bağlı, gayrete bağlıdır. Ben hatırlarım, 1982-1983 yıllarında birtakım odalar, ticaret odaları
mız, "Ortak Pazarı bırakın, tslam Ortak Pazarı kuralım" diye manşetlerden, ekonomi bası
nında manşete çekilen birtakım demeçler vermekteydiler, tş adamlarımız o pazarlara iyi satış 
yapıp, iyi ve faydalı işbirliğini görünce yavaş yavaş bu tercihlere yönelmeye başlamışlardı; ama, 
maalesef, Türkiye'nin önünde, bu istikamette gelişmesini önlemek isteyen birtakım engeller 
var. Bu engelleri sizler takdir edersiniz. Bakın, sene 1984 veya 1985 -tam yılın hatırlamıyorum-
Devlet Planlama Teşkilatına gelen bir yazı -birtakım kurumlardan- tslam ülkeleriyle, İSEDAK 
çerçevesinde ilerleyen münasebetler için de, "sakın ha, sözlü veya yazılı tslam Ortak Pazarı 
lafzını kullanmayınız. Zira, bu kelime, Batılı ülkeleri ürkütür ve Türkiye ile olan münasebetle
ri zorlaştırır" diye, âdeta, tslam ülkeleriyle ticaretin, işbirliğinin gelişmesi üzerine konulan am
bargoyu ifade eden bir sözdür, bir tavırdır, bir karardır. 

1974 yılında Suudi Arabistan'a gitmiş ve oradan Ankara'yı telefonla aramak istemiştim, 
"tki gün beklersiniz" dediler. Niye dedim? Çünkü Türkiye ile Suudi Arabistan'ın telefon bağ
lantısı Avrupadan, ingiltere'den, Amerika'dan sağlanmaktadır. Tabiî, yıllar yılı tslam ülkele
riyle olan münasebetler bu şekilde açılacak yerde engellenmiştir. Şimdi biz, önümüzdeki dö
nemde dünyadaki olayları da görüyoruz. Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Ortadoğu, bütün 
bu dengeler içinde eğer Türkiye, iktisadî ve siyasî yönden menfaatlerini korumak ve kollamak 
istiyorsa, güvenliğini sağlamak istiyorsa, gerek siyasî yönden, gerekse iktisadî yönden mutlaka 
tslam ülkelerine açılmak durumundadır. Bu İslam ülkeleri, Kafkasya Orta Asya, Ortadoğu, 
Malezya'ya ve Afrika'nın içlerine kadar uzanan çok geniş bir sahadadır ve Türkiye'nin yetişmiş 
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teknik gücü, teknisyenleri, her sahada yetişmiş olan idarî ve teknik kadroları bu ülkelere hiz
met getirebilecek seviyededir. Yeter ki, siyasî iktidar ve siyasî otorite bu yolları açsın ve geliştir
sin; imalatımız ve tarım üretimimiz için bu geniş pazarlarla mal mübadelesini geliştirelim ve 
işbirliğimiz canlansın. Onun için, buraya, İslam ülkeleriyle işbirliğini geliştirecek önemi ortaya 
koymak üzere bu maddenin ilavesini önerge ile teklif edeceğiz; kabulünü istirham eder, hepini
ze saygılarımı sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kanunun 6 ncı maddesiyle değiştirilen 3274 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desinin (n) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 

"Türk ve Diğer tslam Devletleriyle Ekonomik ve Ticari İlişkiler Genel Müdürlüğü" ola
rak değiştirilmesini. 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

Abdulilah Fırat 
Erzurum 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, Zeki Ergezen Plan ve Bütçe Komisyonu üye
sidir, önerge veremez. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Takabbül ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Oğuzhan Bey Kabul ediyor efendim. 
Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Zeki Bey, siz konuşamazsınız efendim; diğer imza sahip

lerinden konuşmak isteyen?.. Yok. 
• önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Kaldırın ellerinizi, "İslam ülkeleriyle işbirliğini 
istemiyoruz" deyin; kaldırın ellerinizi... " 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : , 

MADDE 7. — 3274 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş ve maddeye aşağıdaki (f) 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, 
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0 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." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Buyurun Sayın Özal. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu madde, 
aslında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının esas meselelerinden bir kısmını ihtiva eden bir 
maddedir. Yani, dışarıdan "Türkiye Cumhuriyeti adına piyasalardan borç ve hibe alma ve ya
bancı ülke ve kuruluşlara borç ve hibe verme esas ve şartlarım belirlemek ve uygulamak, "Bu 
eskiden yoktu, şimdi ilave ediliyor. Niye ilave ediliyor, niye eskiden yoktu diye kendi kendime 
sual soruyorum; çünkü, Türkiye, eskiden yurt dışı piyasalardan para alamazdı, itibarı yoktu. 
Piyasalardan diyorum; yani devletlerden borç alabilirdi de, oradaki sermaye piyasalarından Tür
kiye borç alamazdı, hatta diğer ülkelerden borç alırken de pek çok problemlere tabi idi. 

Bu madde, bu gerçeğin artık ortaya çıktığını; yani, Türkiye'nin itibarının yükseldiğini, dış 
piyasalarda borç alabilir hale geldiğini tespit eden ve zabıtlara geçiren bir maddedir. Bunu bi
zim adımıza yaptığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Gerçi bu itibarın kazanılması bizim za
manımızda olmuştur; ama biz bu maddeyi koymadık, siz bu maddeyi getiriyorsunuz. Biz, as
lında bu işlemi yaptırdık, yani bizim zamanımızda dış piyasalarda Hazine adına, hatta bırakın 
Hazineyi özel sektör kuruluşları bile dışarıdaki sermaye piyasalarından borç alabilir duruma 
geldi. Bir Ankara Belediyesi bile dışarıdan borç alabilir hale geldi. Bu, Türkiye'nin son yıllar
da, bilhassa para kredi politikalarının değiştirilmesinden, yani Türk Parasını Koruma Mevzu
atının kaldırılmasından sonra elde ettiği büyük bir başarıdır. Düşünebiliyor musunuz, Türki
ye, eskiden para meseleleriyle ilgili her şeyi bir devlet dairesinin müsaadesine tabi olarak ya
pardı. En ufak döviz hareketi dahi Merkez Bankasından geçerdi. Turist olarak yurt dışına çı
kacağınız zaman dahi Merkez Bankasından döviz almak zorundaydınız. Bizim devrin dışında, 
Türkiye'nin hiçbir devrinde döviz serbestisi uygulanmamıştı. 

Demin burada "Sizin devrinizde ne yapıldı?" diye sordunuz. Bizim devrimizde öyle şey
ler yapıldı ki, bugün bu işlerin normal hale geldiğini görüyorsunuz. Yurt dışına kredi kartıyla 
çıkan vatandaş, yanına hiç döviz almadan dolaşıp geliyor. Vatandaş da zannediyor ki bu du
rum her zaman böyleydi. Hayır efendim, bu, her zaman yoktu. Bu lafı konuşmak da, hayali 
de mümkün değildi. Bırakın cebinde kredi kartını, cebinde 5-10 dolar parası olanı hapse atar
lardı. Biz bunu Türkiye'de yaşadık, hepimiz yaşadık da, yalnız, insan hafızası kısa. Onun için, 
bu maddede getirilen gelişmeyi fevkalade müspet karşılıyorum; ancak, "milletlerarası malî ve 
ekonomik kuruluşlarla üyelik ve temsil ilişkilerini 1173 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde 
düzenlemek, yürütmek ve bu kuruluşlara katılım paylarını ödemek için her türlü işlemi yap
mak, gerektiğinde devlet adına sermaye katkısını karşılamak için taahhüt senedi vermek." Bu, 
tabiî, Dünya Bankası gibi, IMF gibi, tslam Kalkınma Bankası gibi beynelmilel kuruluşlara, 
yeni kurulan kuruluşlara Hazinenin yapacağı katkı ile ilgili maddedir. 

Tabiî, biz burada bunun da çok tenkidini duyduk. Sayın Kamer Genç, zaman zaman bizi 
hep IMF ile işbirliği yapmakla suçlamıştır. Öyle değil mi Sayın Genç?.. Hiç duymuyor... 

KAMER GENÇ (Tunceli) —- Senin fikrini dinleyecek seviyede değilim. 

BAŞKAN — Sayın Özal, Meclise hitap edin lütfen, şahsa değil... 
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Şimdi, IMF ile bugün toplantılar yapılıyor. Sa
yın Bakan, zannediyorum, Dünya Bankasının ve IMF'nin toplantılarına katılmak için aramız
dan ayrılmış bulunuyor; ama Sayın Genç, yine IMF'in ayağına gittiniz, Dünya Bankasının ku
lu kölesi oldunuz diye hiç ortaya çıkmıyorlar, çıkmamaları da doğrudur. Aslında, bu beynel
milel kuruluşlarla yakın işbirliği içinde olmamız gerektiğine inanıyorum ve Ihnsu Hanıma da 
başarılar diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 

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, 
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." 

BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 

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." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 

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 işletmesi kapsamındadır. 

Ekonomik Bilgi Merkezinin çalışma esasları Müsteşarlıkça düzenlenir." 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — 3274 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü 
Madde 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 verilecek benzeri görevleri yapmak." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Buyurun Sayın Özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu madde

de, genel müdürlüğün görevlerinden bahsediliyor. Bu kanun hükmünde kararname şu anda 
yürürlükte. Bu kanun hükmünde kararname, değişik tarihlerde -1984 ve 1991 tarihlerinde- çı
karıldı ve şimdi de Mecliste görüşülüyor. Bu kadar uzun süre tatbikatı yapılan bir kanun hük
münde kararnamenin ve kanun tasarısının burada görüşülmesi sırasında, belki uygulamada 
meydana gelen aksaklıkları düzeltmek, çelişkileri ortadan kaldırmak için bir fırsat vardır. 

Bu kanun hükmünde kararnameler, genelde, ilgili bakanlıkların bürokratları tarafından 
hazırlanır, Bakanlar Kurulunda görüşülür, kanun hükmünde kararnameyse, bir Bakanlar Ku
rulu kararı haline getirilir; değilse, Bakanlar Kurulu kararı Meclise gönderilir, bir kanun tasa
rısı halinde görüşülür. Burada, Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü var. Biz diyo
ruz ki, dış ticaret önemlidir, ihracat fevkalade önemli bir sektördür. Türkiye'nin hayatiyeti, ka
zanacağı dövize bağlıdır. Bunu sadece turistten veya işçi dövizlerinden elde etmeye kalkarsak, 
basit bir ülke olarak kalırız. O zaman, ihracatta bu işi yapmamız lazım. Mallarımızın da pa
zarlarda devamlı olarak tutulabilmesi için, standartlaşmasını sağlamak lazımdır; doğrudur; ama, 
burada kurulacak bu genel müdürlüğü, yetkilerini serbest piyasa sistemi içerisinde, Batılı an
lamda çalışan bir düzen yerine; tutucu, yetkileri fevkalade geniş, diğer kuruluşlarla belki yet
kileri birbiriyle çatışacak bir şekilde kurduğumuz zaman problem çıkar. Yarın, bürokratlar, 
ihracatçının üzerinde ali kıran baş kesen kesilebilirler. Buna dikkat etmek lazım. Bu problem
ler yarın başımıza gelmesin diye derim ki; mesela, şurada deniyor ki, "Dış ticarete konu malla
rın standartlaştırılmasını sağlamak..." Bu standartlaşma işini burası yapmaz. Bunun için ku
rulmuş.Türk Standartları Enstitüsü var zaten. Burası, ancak, yapılmış, verilmiş standartları 
uygulamada olan durumunu denetleyebilir; onun için "İhracat ve ithalatın kalite ve standart
lar yönünden denetlenmesine ait mevzuatı hazırlamak ve uygulamak" diyor; doğrudur. Buna 
bir şey demiyorum; ama, standartlaşmasını sağlamak, buranın vazifesi olamaz; o, devletin ge
nel politikasıdır; herhangi bir genel müdürlüğün, bir birimin vazifesi olamaz. Türkiye'de, sadece 
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ihracat mallarının standartlaşması değil, üretilen her malın standartlar içerisinde üretilmesi la
zımdır. tnşaat malları da böyledir. Bugün, bir inşaat yapıyorsunuz, kapı, pencere standartta 
değil; hepsi ayrı boyutlarda. Kapınız kırılsa, dükkândan bir kapı alıp yerine takamazsınız, hep
sinin boyutları değişiktir; pencereler değişiktir; aynı evin bütün pencereleri değişik ebattadır 
arkadaşlar. Yani, bu standart meselesi, sadece ihracattaki standart meselesi değildir. 

Türk Standartları Enstitüsünün desteklenmesi lazım, onun yapacağı görevleri bir başka 
yere vermekle olmaz. Bu görevleri bu şekilde başka yere verdiğimiz zaman, burayla Türk Stan
dartları Enstitüsü arasında problemler yaratılır. 

Bu bakımdan, ben, burada hazırlanan bu maddenin, aslında bürokratlarca hazırlandığı
nı, bizim zamanımız da olsa bile yine bürokratlar tarafından hazırlandığını söylüyorum. Eski 
Maliye Teşkilatı, şimdiki Hazine Teşkilatı, devletin yarısıdır ve her zaman böyle olmuştur. Biz, 
zamanımızda, Maliyeyi gelirlerden ve gümrüklerden ayırıp biraz küçülttük; ama, şimdi öyle 
anlaşılıyor ki, bu bürokrasi tekrar güç toplamaya başlıyor, teşvikleri de aldı, standardizasyonu 
da alacağım diyor, devletin yarısı olmaya doğru gidiyor. İleride bunların büyümesini engelle
yemezsiniz ve heyula, kocaman bir sistem olur. 14 tane genel müdürlük var burada; her biri 
neredeyse bir bakanlık, başına da bir müsteşar koymuşuz. 

Beyler, biz bir yanlış yaptıysak siz düzeltin; ama, siz, düzeltmiyorsunuz, giderek büyütü
yorsunuz işi. Şurada, bakıyorum, bizim yaptıklarımız şeylere ilave olarak, siz de getirip yeni 
genel müdürlükler koymuşsunuz... Bunları tenkit etmemek elde değil. Yani, hem diyoruz ki 
devleti küçülteceğiz hem de öyle kuruluşları, öyle muazzam hale getiriyoruz ki, bürokrasi o 
kadar kuvvetlenir ki, bir daha o bürokrasinin ekonomi üzerindeki etkisini kıramazsınız, prob
lemler olur. 

Bu bakımdan, bu maddede ve diğer maddelerde de önemli hususlar vardır, yeri geldiğinde 
çıkıp konuşacağım. Bu konunun tekrar iyi düşünülmesi gerektiği kanaatindeyim. Kanun ace
leye getiriliyor, acele çıkarılıyor; acele işler yanlış olur. 

Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum : 
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, 

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, 
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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 benzeri görevleri yerine getirmek." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Buyurun Sayın özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben konuş

maktan yoruldum; ama, inşallah arkadaşlarımız dinlemekten yorulmamışlardır. Burada fev
kalade önemli bir kanunu görüşüyoruz. İçtüzük müsaade etseydi burada bütün gece konuşur
dum, yorulmuş olsam da konuşurdum; çünkü, bunlar, memleketin, ileri yıllardaki durumunu 
şimdiden tespit edecek, şimdiden çizecek çok önemli kararlardır. Bu kararları, burada görüş
meden, irdelemeden böyle alelacele geçirmemiz bize büyük sorumluluk ve vebal yükler. Şura
da belki tek başıma konuşuyorum; çünkü, hiç olmazsa, öbür dünyaya gittiğimizde, Yüce Al
lah'a "vazifemi yaptım" diyebilmek istiyorum. 

Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü denilen yerde, vakti zamanında belki ilk göreve 
başladığım günlerde çalıştım, 1967-1968 seneleriydi. O zamanlar, Türkiye'de teşvik mevzuatı 
yeni idi, özel sektör yatırımları yoktu veya yok denecek kadar azdı. özel sektörde teşebbüs 
yoktu, başımıza dert olacak TÜSİAD'Iar vesaireler yoktu. Fikir yoktu, ne konuda yatırım ya
pılacağı bilinmiyordu. O şartlar altında, devlet, bu teşvikleri getirerek, Türkiye'de kuvvetli bir 
özel sektörün kurulmasını sağlamıştır; yapanlara teşekkür etmek lazım. 

Şimdi buraya bakıyoruz, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Planlama Teşkilatından 
alınmış -ki, önce, düzeltme yapıyoruz diye Planlama Teşkilatına tekrar geri verilmişken- tekrar 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesine, bir heyula teşkilatın içerisine sokulmuştur. Man
tığını anlamak mümkün değildir. Neyin mantığını anlamak mümkün değil; niçin, bu komis
yon, bir evvel verdiği bu kararın tam tersine -ki, gerekçeli verdiği kararı değiştirerek- gerekçesiz 
bir kararla "ben bunu buraya bağladım" demiş. Biz burada Genel Kurul olarak komisyona 
soru sormak durumundayız. Yüce Komisyona demeliyiz ki, "Siz, daha önce, gerekçeli karar
la, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünü tekrar Planlamaya bağladınız, gerekçe de göster
diniz. Şimdiki gerekçeniz nedir? Niçin, gerekçe göstermeden, bunu tekrar götürüp Hazine ve 
Dış Ticarete bağlıyorsunuz?" Buna hakkımız vardır. Bunu bir kere de söyleriz, iki kere de söy
leriz, on kere de söyleriz... Ve bu komisyon da buna cevap vermemekte direnmektedir. Sayın 
öztürk'ün cevabını, cevap olarak almıyorum, zaten, o, komisyonun raporuna istinaden cevap 
vermedi; Sayın öztürk, kendi düşüncesini bir komisyon üyesi olarak söyledi, o komisyonu bağ
lamaz. Bunu, komisyonun raporunda görmek isterim. Kararlarını niçin değiştirdiler? Bu ra
porda olması gerekirdi. Çünkü, daha önceki gerekçede var. Kanun hükmünde kararnameyi de
ğiştiriyorsunuz, "yanlıştır" diyorsunuz, "böyle yapılması gerekir, tekrar Planlamaya bağlayalım" 
diyorsunuz; sonra tekrar geri çekip, komisyon olarak diyorsunuz ki : "Hazineye bağladık." 
Niçin yaptınız, sebep nedir?.. Efendim, ne kadar zayıf olsa, insan bir sebep bulur, bulmak ge
rekirdi. Bizi tatmin etmese bile, biz bu sebebi komisyon raporunda görmek isterdik, olması 
gerekirdi. 

Maddede "Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
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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..." deniyor. Bu, Devlet Planlama Teşkilatı Ka
nunundaki maddeden aynen alınmış; ama, tabiî, bir şey unutulmuş; o, Devlet Planlama Teşki
latı bünyesindeki kanun maddesi idi. Devlet Planlama Teşkilat», fiilen kalkınma planlarını ve 
programlarını hazırlayan teşkilattır; burası hazırlamaz ki. Planlama, kalkınma plan ve prog
ramlarını hazırlayan teşkilattır ve bu programlar hazırlanırken, bu kuruluşlar beraber çalışır
lar. Yani, teşvik daireleriyle, plan ve program yapan iktisadî planlamadaki sektörler, finans
man şubeleri, oturur beraber teşvik tedbirlerini hazırlarlar. Eğer bunları burası hazırlayacak-
sa, başkasının hazırladığı kalkınma planlarına bakarak hazırlayıp, doğru yapması mümkün 
değildir ve burada çok ciddî bir koordinasyon sorunu vardır. Burada yapılacak işler fevkalade 
yanlış neticeler verecektir; çünkü, orada, o Planlama Müsteşarlığının içinde plan ve program
lar hazırlanırken, teşvik, bir bütün olarak, plan ve programların içinde yer alır, sektör uzman
ları, teşvik uzmanlarıyla görüşerek, bu işi, "nasıl olacak, nasıl koordine edilecek?" şeklinde 
karara vararak çıkarırlardı. Şimdi ise, bu iş, tamamen buradan kopartılmıştır. Şunu deseydiniz 
anlardım : "Teşvik tedbirlerini Planlama hazırlar, burası uygular." Böylece, bir nebze, burası, 
uygulamacı yer olurdu; ama "Teşvik tedbirlerini de burası hazırlayacak" dediğiniz anda, bu
rada, Planlamanın yapacağı işi de, görevi de almış oluyorsunuz; yani, bir planlama hizmetini, 
icraî hizmetin içine sokuyorsunuz, bu da yanlıştır. Burası, sadece, Planlamanın hazırlayacağı 
teşvik tedbirlerini uygulamakla görevli bir yer olsaydı, onu anlamak mümkündü. Şu haliyle 
yanlıştır ve problemler çıkartacaktır; uyarıyorum... 

TÜStAD'ın ve sair kuruluşların, ileride, gelip sizlere önerilerde bulunması konusunda ben 
bir şey söylemiyorum, onlar geleceklerdir, bize de geliyorlardı, gelmeye de devam edeceklerdir. 
Odalar Birliği de gelecek, hepsi gelecek; çünkü, buradan problemler çıkacak sizin karşınıza. 
Buradan, doğru dürüst teşvik veremeyecekler, teşvik kararları yanlış çıkacak, programlarla tu
tarsız olacak, Devlet Planlama Teşkilatıyla burası birbirine girecek, ileride büyük problemleri 
göreceğiz... 

Mesela, maddenin (b) fıkrasında deniliyor ki, "Yatırımları ve ihracatı teşvik kararları ve 
bu kararlara istinaden çıkarılan tebliğler çerçevesinde yatırım projelerini değerlendirmek ve uygun 
görülenleri teşvik belgesine bağlamak..." Burada kullanılan "uygun görülenleri teşvik belgesi
ne bağlamak" tabiri yanlıştır. Burada, bir daireye, böyle bir yetkiyi verdiğiniz zaman -ki, biz 
bundan hep kaçınmaya çılıştık- proje bazında yetki vermiş oluyorsunuz. "Ben projeleri değer
lendiririm, bunu uygun görürüm, bunu uygun görmem; buna teşvik veririm, buna teşvik 
vermem" diye bir tutum meydana getiriyorsunuz. Halbuki, bu işte esaslar ortaya konulur ve 
o esaslara uyanlar teşviki alır, uymayanlar almaz. Burada büyük haksızlıklar olur ve yarın rüş
vet bile dönebilir bu işlerde O projeyi değerlendirenlerle, projenin sahipleri arasında başka iş
ler olabilir. Vakti zamanında, biz, bu işleri, onun için daha çok otomatiğe bağlamaya çalıştık; 
yani, otomatik kararlar baştan konulur, o kararları herkes bilir, teşvik mevzuatını bilir ve ona 
göre gider, teşvikini alabilecek şartlar teessüs etmişse, oradaki memur onu vermemezlik ede
mez, "Efendim, ben senin projeni inceleyeceğim, projeni uygun görürsem vereceğim, uygun 
görmezsem vermeyeceğim" diyemez. Bu, keyfilik getirir ve rüşvet kapısını açar. Siz bizi tenkit 
edersiniz, yarın sizleri başkaları tenkit eder, yapmayın bunu; bu, keyfilik getirir. 

"Teşvik tedbirlerini uygulamakla görevli kuruluşlar arasında koordinasyonu temin etmek, 
uygulamada çıkan ihtilaflarda ilgili kuruluşlara görüş vermek" deniliyor. Sayın Mahmut öztürk 
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burada, kendileri, meşhur Hayali İhracat Komisyonunun da başkanı ve bu arada çıkarılan bir 
Başbakanlık genelgesinde de Planlama Teşkilatının bu işi yapması isteniyordu; ama, şimdi ay
nı yetki buraya verilmiş; bir yer yetkili olsun, diğer kuruluşlar denetleme yapmasınlar, herhan
gi bir sıkıntı olursa, Hazinede, bu Teşvik Dairesinde mesele bağlansın bitsin... Buna siz razı 
olmadığınızı söylediniz, "Yanlıştır" dediniz; ama, işte aynı konuyu kanun maddesi olarak ge
tiriyorsunuz buraya. Son söz burada. Beyler, bu kadar geniş yetkiyi bir genel müdürlüğe ver
meyiniz, yanlış olur. 

Sayın Başkan, bu böyle, madde madde yazılmış; İçtüzüğe göre de maddeler üzerinde tek 
tek konuşulur; ama, bu maddenin içinde maddeler var aslında. 

BAŞKAN — Efendim, süreniz bir hayli geçti Sayın özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Süremi geçtiğimi biliyorum, sabrınızı tükettiği

mi de biliyorum; ama, buradan öyle büyük problemler çıkacak ki... 
Daha fazla ileri gitmiyorum. Diğer maddede de mecburen konuşacağım. Yüce Meclise say

gılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Hatip. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhterem Başkan, değerli üyeler; kürsüye bu kadar 

sık çıkmamızın bir sebebi de şu : 1967'de teşvikle ilgili düzenlemeyi yapan 933 sayılı Kanun 
çıktıktan sonra, bu vazifeyi yürütmekle bu naçiz kardeşiniz görevlendirildi. Ben 1967'de Yatı
rımları ve İhracatı Teşvik Bürosu Başkanıydım. Bu, 12 Mqrt Muhtırasına kadar devam etti. 
O tarihte kurulan Erim Hükümeti, kendisine bir gerekçe, gelişine bir meşruiyet kazandırmak 
için, tuttu, bazı iddiaları ciddiye aldı ve üzerine gitti. Ne deniliyordu; "Teşvik Uygulama, bazı 
kimselere hatır için teşvik belgesi veriyor" şu bu... Zamanın Başbakanı Süleyman Demirel'di, 
ayrıldı, yerine Nihat Erim geçti 12 Mart Muhtırasında ne yapıldı biliyor musunuz; Maliye Ba
kanlığından, sayıları 30'u bulan maliye müfettişi ve hesap uzmanı gönderildi. O tarihte fiilen 
teşvikte çalışan muhterem arkadaşlarımızdan bir kısmı hâlâ huzurunuzda bulunuyorlar. Bu 
arkadaşlar, 30 kadar müfettiş, Teşvik ve Uygulamanın bütün dosyalarını yaprak yaprak çevir
di. Niçin; o günkü suiistimal iddialarını doğrulamak için. Bir tek şey bulamadılar Allah'ın lüt
fü inayetiyle. Niye; çünkü, dürüst bir idare kurulmuştu. Ben bu Teşvik Dairesinin başına geti
rildiğim zaman, 1967'de, derhal Maliye Bakanlığına gittim, Hesap Uzmanları Kurulu Başka
nıyla görüştüm; rica ettim; şahsiyetine, namusuna, ahlakına itimat ettiğimiz hesap uzmanla
rından kurulu bir şekilde bu Teşvik Bürosunu meydana getirdik. İhracatta Vergi ladesi Daire
sinin başına kıdemli bir hesap uzmanı getirdik, bu işi ta Ticaret Bakanlığı devrinden beri yürü
ten, en mühim vazifeyi sürdüren müşaviri bu işte vazifelendirdik. Yatırım İndirimi Dairesinin 
başına yeni hesap uzmanı getirdik. Gümrük Teşvikleri Dairesinin başına da yine aynı şekilde. 
hesap uzmanı getirdik ye bunların mevcudiyetiyle kuş uçurmadık. Buna rağmen, siyasî irade, 
o zaman, bir Meclis tahkikat komisyonu kurdu. O komisyona da, şimdi rahmetli olan iki ar
kadaşımızın Planlamadan ayrılması, müsteşarın da Amerika'ya gitmiş olması sebebiyle, ben 
geldim hesap verdim ve de Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Komisyonunda verdiğimiz he
sapta bir tek suiistimal, hatta bırakın suiistimali, hata bulamadılar. 

Şimdi, halihazır idarenin yapması gereken iş nedir biliyor musunuz; işte İktidar ellerinde, 
Maliye Bakanlığı ellerinde, devletin bütün denetim kurumları ellerinde; 25 - 30 tane müfettiş 
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göndersinler, her şey meydana çıksın... Niçin üstüne gidilmiyor? Niçin Teşvik Uygulama Dai
resi alınıyor Hazineye devrediliyor? Bunu anlamak mümkün değildir arkadaşlar. Bu, gösteri
den başka bir şey değildir. "îşte, efendim, bunun yerini değiştirdik", "işte, Hayalî ihracat Ko
misyonu kurduk..." Ne çıkıyor ortaya; hiçbir şey çıkmıyor. Tarafsız, ciddî devlet murakıpları
nın bu işte vazifelendirilmesi yegâne çaredir. Bu yapılmadığı müddetçe, siyasî iktidar, demek 
ki, iğmaz-i aynda bulunuyor bu işlerde demektir; yeni tabiriyle, göz yumuyor demektir; teşvik
te, bu suiistimallerin devamı mahiyetinde tercihini kullanıyor demektir. 

Muhterem arkadaşlar, bir kanun çıkarılacak; ehemmiyetli bir kanun. Kanunun tatbika
tında ne yapılır; kanunun kendisine bakılır. Maddelerde bir açıklık yoksa, o zaman tefsir cihe
tine gidilir. Tefsir nasıl yapılır; Meclis müzakerelerinden başlanır; Meclis müzakerelerinde ne 
konuşulmuş, hükümet ona ne cevap vermiş?.. Bu, uygulayıcılara ışık tutar. Burada da yoksa, 
hukuk otoriteleri çağırılır, onların görüşlerine başvurulur. 

Deminki konuşmalarımda müteaddit defalar söyledim; 933 sayılı Kanun yürürlüktedir. 
Yürürlükte değilse açıklasınlar. Üzerinde durduğumuz maddede ne deniyor : "Teşvik ve Uy
gulama 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..." Ama, Planlama Teşkilatı Kanununda, bu politikaları, 
iktisadî, sosyal ve kültürel politikayı, hedefleri belirlemek, hükümete müşavirlik yapma vazi
fesi Planlamanın. Yani, bu iş, Planlamanın işi. Hani bu icracı bir teşekküldü?.. 

Bu teşvik politikalarını ne yapacak; tanzim edecek, bunları hazırlayacak, hem de kalkın
ma planları ve yıllık programlara göre tanzim edip hazırlayacak. Uygulayıcı bir daire olarak, 
spesifik bir işi tamamen üzerine alacak ve bunu hazırladıktan sonra uygulayacak uygulamayı 
takip edecek ve değerlendirerek gerekli tedbirleri alacak. Bu yanlış bir husus. Demin Sayın özal'ın 
söylediği gibi, Planlamanın işini ya mükerreren yapacaksınız veya Planlamayı devre dışı bıra
kacaksınız; bu bir. 

ikincisi, maddenin (b) fıkrasında, "Yatırımları ve ihracatı teşvik kararları ve bu kararlara' 
istinaden çıkarılan tebliğler çerçevesinde yatırım projelerini değerlendirmek ye uygun görünenleri 
teşvik belgesine bağlamak" görevi tavzif ediliyor. Kim verecek bu kararı, neye istinaden vere
ceksiniz, size bu selahiyeti kim, nereden veriyor?.. îşte bunu açıklamak gerekmektedir, tşte bu 
selahiyeti veren nedir? 933 sayılı Kanun, bu selahiyeti Bakanlar Kuruluna vermiştir; ama, bu
rada mücerret olarak "teşvik" deniyor. Teşvikler nedir? Bunlar tadat edilmemiş. Nerede tadat 
edilmiş; 933 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde tadat edilmiş, öyleyse, bu tadat edilen teşvik
lerin... Çünkü, kararnameye bağlamak için kanunî bir istinadı lazım. 231 sayılı İhracatta Vergi 
tadesi Kanunu, 202 sayılı Gelir Vergisinde Yatırım İndirimini getiren Kanun, 5389 sayılı Güm
rük Kanunundaki tarife değişikliklerini, 474 sayılı Kanunda getirilen taksitlendirme ve muafi
yetleri... öyleyse, burada, bu kanunla bir paralellik kurmak için bu düzenlemeyle değil, eski 
haliyle yürütmenin takip edilmesinde zaruret vardı. Binaenaleyh, ben, bu 4 üncü maddenin 
ve 933 sayılı Kanunla, çıkarılacak olan bu kanunun ilişkilerinin sayın Hükümet tarafından açık
lanmasını ve uygulamaya bir ışık tutmasını bekliyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, buyurun. 
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MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığıyla ilgili kanun tasarısının en kritik maddesi üzerinde söz almış 
bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, konuştuğumuz bu kürsü, gerçekten hür bir ortamda kullanılırsa, eminim 
ki, bundan, partilerden çok, millet yararlanır, devlet yararlanır ve devletin kaynaklarıyla mille
tin imkânları birleştirilirse ülkenin kalkınması gerçekleşir. İki dönemdir milletvekiliyim, par
lamenterim; beş yıldır da Plan ve Bütçe Komisyonunun üyesiyim. Sayın Yusuf Bozkurt Özal 
ile Devlet Planlama Teşkilatında çalıştık; o, müsteşarım idi, ben de uzmanı idim; birlikte çalış
tık ve kader bizi burada da birlikte götürüyor; ama, bazan, her nedense, o, şurada otururken, 
ben buraya çıktığımda; ben şurada otururken, o buraya çıktığında çok ters konuşuyoruz. 

Hayalî ihracat konusunda hiç kimseye çamur atmadan; ama, hiç kimsenin de yaptığını 
yanına bırakmayan çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu çalışmamızı gizlilik içerisinde götürüyo
ruz, zamanı gelince açıklayacağız. Hiç kimse şüphe duymasın; bunu, ben, Yüce Meclis adına 
yapıyorum; bir parti veya bir grup adına yapmıyorum. Yüce Meclise yakışır şekilde bu neticeyi 
buraya getireceğiz. 

Sayın Başkan,.şimdi teşvik konusuna geliyorum : Devlet Planlama Teşkilatı Teşvik Daire-
»sinde çalışırken, sektörlerin bağlı olduğu daireler arasında iki, üç kat vardı. Yani, her an birbi
rine yakın, aynı merdivende karşılaşan insanlar, aynı yemekhanede, lokantada yemek yiyen in
sanlar ye aynı çayhaneden çay içen insanlar bir arada olmalarına rağmen, teşvik tedbirleri, 
programlarda belirtilen'hedeflerine ulaşmadı. Niçin ulaşmadı; Kopukluktan. Kopukluk, Teş
vikle, Planlama sektör uzmanlarının bir arada olmasından değildi; kopukluk, bakanlıklarla; 
Hazine ile, Teşvik ve sektör uzmanlarının birbirinden çok uzakta olmalarındandı. İktisadî plan
lamadaki sektör uzmanları diyor ki. "Türkiye'nin hayvancılık politikası şu olacak, ithalat po
litikası şu alacak, ihracat politikası bu olacak, turizm politikası bu olacak, ulaştırma politikası 
şu olacak, sağlık politikası şu olacak, eğitim politikası şu olacak..." velhâsıl, politikaları belir
tiyor. Bütün bunlar programda yer alıyor; fakat, öbür taraftan, Tarım Bakanlığı, yıllarca, Dev
let Planlama Teşkilatının beş yıllık kalkınma planlarından uzak olarak yaptıkları kart inek it-
halatlarıyla Türk hayvancılığını öldürdüler. Sizin yıllarca teşvik politikalarınız nerede kaldı?.. 
Hazinenin, bakanlıklardan haberi yok; bakanlıkların, teşvikten haberi yok. Teşvikin, sektör
den haberi yok; Hükümetin ise hiçbirisinden haberi yok... İşte, Türkiye bu çıkmaz noktaya 
geldi. 

Eğer, bugün, Türkiye'de bir TIR enkazı varsa; Türkiye, turizmde fazlalık olan bir yatırım 
darboğazına girmişse; eğer, bugün, Türkiye'de hayvancılık ölmüşse; eğer, bugün, Türkiye'de 
ithalat ve ihracatın koordinasyonu yoksa, bunların günahı... özal veya Hükümet, ben hiç kimseyi 
suçlamıyorum. Hepimizin güvendiği devlet organları arasında bir bağ, bir illiyet, bir koordi
nasyon olmazsa; Teşvik kime bağlı olursa olsun, bu hata her zaman sürer. 

Teşvikin Hazinede olması ile hiç olmazsa, ithalat ve ihracat arasındaki koordinasyonu ay
nı bakan yapacaktır. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bir taraftan, hayvancılık politikası der
ken, diğer taraftan, kart inek ithal edilip ya da et getirilip, Türk hayvancılığı öldürülecekse 
veya bir taraftan, sanayileşme derken, diğer taraftan, bakanların birbirinden habersiz ithalat 
ve ihracatı olacaksa, istediğiniz kadar tedbir alın, bu yürümez. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; şimdi gelelim bir diğer konuya : Şunu bütün 
samimiyetimle söylüyorum : Türkiye'de, özellikle 12 Eylül'den sonra, yavaş yavaş filizlenen; ama, 
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1984'ten sonra, artık bu işin ticareti ayyuka çıkan hiçbir teşvik verme enflasyonu olmamıştır; 
bir günde, bir saatte, fizibiliteye bakmadan, "al sana teşvik" denmiştir. Teşvik büroları oluş
muştur, insan tüccarları, bürokrat tüccarları, simsarları doğmuştur. Planlamaya gelen, bir sa
atte orada yazıp orada teşvik alan çok insan, bugün, aldıkları teşvikleri yatırıma dönüştürme
den satıyor, "eski teşvik var" diyor; hani istanbul'da senetler alınıp satılıyor ya, şimdi de eski
den alınmış teşvikler satılıyor. 

SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) — Yüzde 10'luk komisyonları da anlat; bilsin herkes. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bir diğer önemli konu, teşvik politikası, ülkenin kal

kınması doğrultusunda değil, sektörler arasında fazlalık olduğu için, birbirleriyle rekabet eden, 
hatta ülkeyi zarara sokan boyutlara ulaşmıştır. 

Ben açıkça ve samimiyetimle söylüyorum; hayatım pahasına da olsa, bu kürsüden açıkça 
ve samimiyetimle konuşuyorum. Yedi yıldır verdiğiniz teşviklerle, bugün, PKK, sermayesini el
de etmiş, Türk Mehmetçiğini, polisini vuruyor, vuruyor, vuruyor, vuruyor... Bunun günahı si
ze. Onun için, Hazinecileri de uyarıyorum : Her gelene, her adamını bulana "al sana teşvik" 
dememek lazım. Ülkenin gerçeği neyse, neye ihtiyacı varsa -Hazine ile bir aradasınız- ona göre, 
çok sıkı kontrol edilerek teşvik verilmesi lazım. 

Sayın Başkan, bir diğer önemli konu şu : Sayın Hükümet üyemiz de burada, özellikle, 
ithalat ve ihracatın dışında, ülke kalkınmasına yönelik teşviklerde, yatırım teşviklerinde bölge 
bazı mutlaka çıkarılmalı ve bölge bazından çok, hatta il bazından çok ilçe bazı getirilmelidir. 
Bu ülkenin Trakyasından, Karadenizinden, Akdenizinden, Eğesinden, _tç Anadolusundan as
keri, Mehmetçiği alıyorsun, ona talim yaptırıyorsun, ona bunu görev olarak, hak olarak veri
yorsun da, ülkenin nimetlerinden faydalanmaya, ülkenin kalkınmasına gelince, niye bu nimet 
bu bölgelerden esirgeniyor, bunu anlayamıyorum, anlayamıyorum ben bu felsefeyi... özellik
le, hem bu memlekete kurşun sıkan, hem bu memleketin nimetini yiyen insanlara söylüyorum : 
Gelsinler de Aksaray'ın köylerini görsünler; hâlâ bir avuç Su bulamıyorlar, mağarada oturu
yorlar ve bugün doğuda azan, azgınlaşan terörün altında, şu acımasızca, hesapsızca verilen 
teşvikler yatıyor. Onun için, yatırım teşvikleri, bölge bazından çıkarılarak, bütün Türkiye ge
nelinde il ve ilçe bazında verilmeli. Hükümetten, ben değil, bu Meclis, Türkiye'nin her tarafı 
bu tedbiri bekliyor. Teşvik, nimetse, ülkenin her tarafı yemeli. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, süreniz doldu, lütfen... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, biz, "Teşvik, Planlamada kalırsa da

ha koordineli olur; yatırım, planlamada uygulanır" düşüncesine katılmıyoruz. Mesele, niyet 
meselesi. Allah'a şükür, şu ana kadar, Ülke kaynaklarını, mümkün olduğu kadar her tarafa 
kaydırmaya çalışıyoruz; ülke kaynaklarını, mümkün olduğu kadar, bir avuç insanın yemesine 
engel olmaya çalışıyoruz. 

Geçmişte, planlama-teşvik ilişkisinin, sektör-teşvik ilişkisinin yanlış kullanıldığında ve şu 
getirilenin doğru olduğuna inanıyor, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim?!. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sataşma var efendim. 
BAŞKAN — Niçin? 
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Öztürk, geçmiş hükümetleri, verdiği teş
viklerle PKK'ya destek sağlamak ve bir sürü insanın ölümüne neden olmakla suçladılar. O 
geçmiş hükümetlerde bir.bakan ve teşviklerin başında bulunan bir müsteşar olarak görev yap
tığım için bunu bir sataşma kabul ediyorum ve cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bekleyin lütfen. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Efendim, biraz önce sizden bir arkadaşınız konuştu. . 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya)"— Ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, onun müddeti var; hemen isteyince söz verilmiyor ki. 
Sayın Ayhan, grup adına mı konuşacaksınız? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Grup adına efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye-

ler; kanun tasarısının bu maddesinde Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünün hizmetleri zik
redilmekte ve onlar anlatılmaktadır. Ben, burada şunu arz etmek istiyorum : Teşviklerin, Tür-
kiyenin sanayileşmesine faydalı olması için, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünün sektör 
programları çerçevesinde teşvik edilecek konuları belirlemesi gerekir. Sektör çalışmalarında, 
sektörlerdeki açıklar, gelişme hedefleri belirlenirken, yaklaşımlar global olarak ortaya konu
lur. Ancak, bu hedeflere ulaşılması için o sektör bazında ne büyüklükte projelerin teşvik edil
mesi ve yatırımların yapılması lazım geldiği; hatta, sadece iç pazara göre değil uluslararası re
kabet şansını da dikkate alarak, dış pazarı da dikkate alarak, Türkiye'nin ilgi sahasındaki dış 
pazarlara göre kapasiteleri de tarif edilmiş, değişik teknolojiler varsa bunlar da tarif edilmiş 
şekilde teşvik edilecek konuların, listeler halinde, her yıl yayınlanması lazımdır. Bu, daha önce 
-arkadaşlarda hatırlarlar- genellikle kasım ayında yayımlanır ve kasım ayından sonra, mütea
kip yıl da dahil olmak üzere gelecek kasım ayına kadar 12 ay süreyle uygulanırdı. 

Bunu yapmak, yatırımcılara hedef göstermektir. Bunu yapmadığınız takdirde, yatırımcı, 
. neyin teşvik edilip edilmeyeceğini bilmeyecektir ve birçok proje masrafı yapılacaktır. Teşvik ma
kamına sorduğu zaman, şifahî cevaplar hiçbir zaman bağlayıcı olmayacaktır. Yazılı müracaat 
ettiği zaman da, "projeni getir, görelim" denecektir. Teşvik makamının mutat olan cevabı bu 
olacaktır. Halbuki, daha önce denenmiş ve başarılı olmuş olan bu usule göre, önceden, yatı
rım konuları, sektörler ve kapasiteler itibariyle tarif edilir ve listeler halinde ilan edilirse, yatı
rımcı buna göre ciddî proje hazırlığını yapar, etüdünü yapar, pazar etüdünü ve teknolojisini 
seçer ve projeyle birlikte Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne gelir. 

Bunun böyle yapılması, yatırımcı yönünden zaman kaybını önler, yatırımcı yönünden proje 
masraflarını önler. Ciddî bir proje çalışması 100 milyon liranın da üzerindedir ve eğer büyük 
bir projeye yönetiyorsanız yüz milyonlarca lira harcamanız gerekir. Bu kaynaklar da israf edil
memiş olur. 

Ayrıca, bu şekilde bir çalışma, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünde birtakım şaibe
leri ve suiistimalleri de bertaraf eder. Bunu yapmadığınız takdirde, içeriden ve dışarıdan birta
kım kimseler birleşirler -maalesef, geçmişte her kurumda olduğu gibi teşvik kurumunda da 
bu olmuştur ve olmaktadır- ve işbirliği halinde, belirli kimselere menfaat sağlarlar, belirli kim
selere, teşvik edilecek konuları peşkeş çekerler. Biz, bu konuyla ilgili bir önerge verdik; bu mad-
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denin (b) fıkrasını tekrar yazarak önerge halinde teklif ettik. Umut ederim bunu desteklersi
niz. Tabiî, maalesef, iktidar gruplarının, muhalefetten ne gelirse gelsin reddetme temayülü var. 
Samimiyetle ifade ediyorum. Evet, biz muhalefet milletvekili olabiliriz, siz de İktidar olabilir
siniz; yarın biz iktidar, siz muhalefet olursunuz. Bu işler hiç belli olmaz; ama, mühim olan, 
bu çatı altında, milletin bugününe ve yarınına hayırlı hizmetler getirecek olan kararları almak
tır ve bizim meselelere yaklaşımımızın ölçüsü de budur; yeter ki, konulan sistem faydalı olsun. 
Aksi takdirde, iki de bir sistemi değiştirmek, bozmak, yerini değiştirmek netice sağlamıyor de
ğerli arkadaşlar. Nihayet, bunları uygulayacak olanlar insanlardır. Bu insanlara çerçeveleri or
taya koymak, hedefleri ortaya koymak Ve bunları da yakın takip etmek ve değerlendirmek, 
şüphesiz hükümetlerin görevidir. Siz, meseleleri ne kadar seyyal bırakırsanız, takdire açık bıra
kırsanız, bu takdirler, bazen iyi niyetle, bazen kötü niyetle kullanılır. Maalesef, geçmişte, teş
vik uygulamalarında makabline şamil, geçmişe şamil birçok tebliğ değişikliklerini gördük ve 
bunlardan da belirli firmaların özel olarak himaye edildiklerini gördük, müşahede ettik; gö
rüldü, müşahede edildi, zaman zaman da basına yansıdı. 

İşte, bu tip uygulamaların yolunu tıkamak için, her yıl uygulanacak olan teşviklerde, teş
vik araçları da dahil olmak üzere, nelerin teşvik edileceği ve ne ile teşvik edileceği, mutlaka, 
önceki yılın sonunda ilan edilirse, memleketin sanayileşmesine, kalkınmasına ve gelişmesine 
daha istikrarlı ve faydalı bir hizmet verilmiş olur. 

Ben bunu arz etmek istedim ve önergemiz için de desteğinizi rica ediyorum. 
Saygılarımı arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, sataşma gerekçesiyle söz istemiştim. 
BAŞKAN — Vereceğim efendim; ama, bunun zamanını takdir bana ait. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Bu madde üzerinde görüşmeler bittikten sonra, 

oylamaya konduktan sonra mı efendim?.. 

BAŞKAN — Evet... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Niçin?.. 
BAŞKAN — Yahut da, başka türlü; onun kararını ben o sırada vereceğim. Ben size bil

diririm. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sıcağı sıcağına... 
BAŞKAN — Yok, sıcağı sıcağına olursa, bu sefer hadise... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Bu sözler söylendikten sonra, bunu dinleyen ar

kadaşlar burada bulunduktan sonra cevabını da alırlarsa daha doğru olmaz mı efendim? Lüt
fen efendim... 

BAŞKAN— Bir dakika... Bir dakika Sayın Özal... 
YAŞAR ERBAZ (Yozgat) — Şahsım adına söz istiyorum Sayın Başkan; 
BAŞKAN — Efendim, iki kişi şahsi adına konuştu ve şahsı adına konuşmalar bitti. 
Buyurun Sayın özal. 
Lütfen, kısa ve cevap hakkı doğurmayacak şekilde konuşmanızı rica edeceğim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; evvela, Sa

yın Başkana, gösterdiği anlayış için teşekkür ediyorum. Gerçekten, sataşma sırasında söz hakkı 
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verilir ve o sırada cevabı da verilirse daha doğru olur kanaatindeyim; çünkü, eğer bu, öbür 
haftaya salı gününe, veya çarşamba gününe bırakılırsa, burada oturanlar ve onu dinleyenlerle, 
benim vereceğim cevabı dinleyenler farklı insanlar olurlar. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz bu hususta bir şey söyleyeyim Sayın Özal? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Gerçi zabıtlara geçirebilirim; ama, anlayışınıza 

teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bu şekilde sataşmadan dolayı söz, ancak o oturumda verilir. Oturumu ka

patmış olsaydık söz hakkınız olmazdı. Onun için, muhakkak ki, sataşmadan dolayı söz, o otu
rum içinde verilir; sonraya bırakılamaz. 

Buyurun. - . ' • 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkana tekrar teşekkür ediyorum. Ben 
kendi düşüncemi ifade ettim; gene de onun doğru olduğu kanâatindeyim. 

Sayın öztürk, maalesef, bazen ölçüyü kaçırıyorlar. Ben, konuşmalarına herhangi bir şey 
söylemedim. Maksadını aşan, ölçüyü çok aşan bir şekilde, geçmiş hükümetleri, verdikleri teş
viklerden dolayı PKK'ya destek sağlamak ve bugün bir sürü insanın ölümüne sebep olmakla 
suçladılar efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Doğru. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bu fevkalade yanlış bir yaklaşımdır ve buna, 

oturduğu yerden, Plan ve Bütçe Komisyonu sıralarından da "Doğru" diyerek cevap vermek 
fevkalade yanlıştır... . 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Şah
sım adına "Doğru" diyorum. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Ben, bu sataşmayı, Doğru Yol Partisi Grubun
dan gelmiş olarak addetmiyorum; Sayın öztürk'ün şahsî özelliğidir. Dediğim gibi, bazen ken
disi biraz ölçüyü kaçırıyor. Kendisini severim. Kendisine işaret de ettim, "ölçüyü kaçırmadan 
konuş" anlamında bir işarette bulundum; ama, ölçüyü kaçırdılar. Hatta şu kadar ileri gittiler : 
"Bu yatırımlar güneydoğuda yapılmasaydı, bu kadar insan da ölmezdi..." 

Diğer taraftan, Sayın Hükümet Başkanımız çıkıyor "Türkiye'nin her yerinde yaşayan in
sanımız bizim vatandaşımızdır, bizim onlara hizmet götürmemiz lazımdır" diyor. Sonra, o par
tinin bir üyesi kalkıp diyor ki "oraya teşvik götürdünüz de adamları şımarttınız, ellerine im
kân verdiniz ve bu insanları bize karşı kışkırttınız..." Bu kadar yanlış, bu kadar ters bir düşün
ceyi ben tasavvur edemem. 

Tabiatıyla, burada, Sayın Öztürk'ten başka, böyle bir konuşmayı tasvip edecek bir tek 
milletvekili göremiyorum, görebileceğimi de zannetmiyorum. 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — İlk defa konuşulmuyor Sayın Bakan. 
BAŞKAN — Sayın Şahin, lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Siz de katlıyor musunuz Sayın Şahin? 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Ben, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde aynı şeyi 

konuştum; kalkıp biriniz cevap vermediniz. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Yani, siz de katılıyorsunuz dediklerine... 
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CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Evet, katılıyorum. . . 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Yani, siz o bölgeye, bundan sonra teşvik verme

yecek misiniz? 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Teşvik ayrı şey, PKK'ya dolaylı yoldan aktarmak ayrı şey. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, şimdi bakınız, madem ki ithamlar bu 

kadar ileri gidiyor... Tabiî, bu, Sosyaldemokrat Halkçı Parti kanadından geliyor. Doğru Yol 
Partisinden böyle bir şey geleceğini zannetmiyorum. O, Sayın öztürk'ün şahsî görüşüydü. Si
zin müşterek görüşünüz olabilir; çünkü, sizin olağanüstü hal konusunda da görüşünüz farklı. 
O bakımdan, size ben bir şey diyemem; siz belki, yekûn olarak farklı düşünebilirsiniz; ama, 
burada Doğru Yol Partisi, bizim partimiz ve diğer partiler "memleketin her yerine götürülen 
hizmet, hizmettir" diyoruz. Bu şekilde hizmet götürenlere ve götürmüş olan hükümetlere de, 
şükran borcumu arz ediyorum. Bu, biz olabiliriz, siz olabilirsiniz. Türkiye'nin her yerine teş
vik götürüp, hizmet götürmek mecburiyetimiz vardır. Hiç ayının yapamayız, bölgecilik şeklin
de de yapamayız. 

BAŞKAN — Sayın Özal, lütfen... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, ben bu şekilde sözlerimi bitirmek is

tiyorum. 
Bakın, şu duruma da girmiyorum : "Erzincan'da zelzele oldu, PKK oraya verilen çadır

lardan silah satın aldı" dediler. Bu lafları konuşmamak lazım efendim, bunlar olur. O, bir te
rör örgütüdür, yapabilir bu işleri; ama, siz, bütün memleketi düşünen bir Hükümetsiniz, bir 
Meclissiniz; siz, tümüyle ülkeyi düşünmek mecburiyetindesiniz. Bu sorumluluğumuza dikkat 
etmemiz lazım. 

Ben, bu bakımdan, bu sataşmayı fevkalade yersiz buluyorum ve Sayın öztürk'e de rica 
ediyorum; bundan böyle ölçüyü bu kadar kaçırmasınlar. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına ait kanun tasarısının, 12 nci mad
desi ile ilave edilen 2274 sayılı Kanunun 14/A maddesi (b) fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ederiz. 

b) Yatırımları ve ihracatı teşvik kararları ve bu kararlara istinaden çıkarılan tebliğler çer
çevesinde teşvik edilecek yatırım konularını, özellikleri ile listeler halinde ilan eder ve buna 
göre yatırım projelerini değerlendirip teşvik belgesine bağlar. 

Cevat Ayhan Abit Kıvrak 
Sakarya Konya 

Zeki Ünal Fethullah Erbaş 
Karaman Van 

Mehmet Elkatmiş Oğuzhan Asiltürk 
Nevşehir' Malatya 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET BATALLI (Gaziantep) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamışlardır. 
önerge sahibinin talebi yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, karar yetersayısı aranmasını isti
yorum. (DYP ve SHP sıralarından "geçti" sesleri) 

Geçmedi efendim. 

. BAŞKAN — Peki efendim. 
Kabul etmeyenler... Karar yetersayımız yoktur; 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Snati : 18.55 

o ; 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 19.09 

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

1 ' • O • 

/ 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4 üncü Birleşiminin İkinci oturumunu 

açıyorum. 
Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 
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 ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayı
sı : 59'a 1 inci Ek) (Devam) 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 12 nci maddesi üzerindeki müzakereler tamamlan

mış; maddenin oylamasına geçilirken karar yetersayısı istenmişti. 
Şimdi, 12 nci maddeyi tekrar oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Karar yetersayısı bulunamamıştır. 
içişleri Bakanı hakkındaki (11/8) esas numaralı gensoru önergesini, sözlü soruları ve Meclis 

araştırması ve genel görüşme önergelerini görüşmek için, 22 Eylül 1992 Sah günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.12 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVÂPLARI 
1. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Er tekin'in, Kütahya İlinin 2 nci derecede önce

likli yöreler içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tansu Çiller'-
in yazılı cevabı (7/299) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına dela
letlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Kütahya İli ANAP İktidarı döneminde 2 nci derecede normal öncelikli yöreler içerisin
deydi. Buna göre; , 

1. Kütahya İli niçin 2 nci derecede normat öncelikli yöreler içerisinden çıkarıldı? 
2. İsparta'yı 1 inci derecede öncelikli yöreler içerisine sokmak için kararname hazırladı

nız. Kütahya için de bir kararname hazırlamayı düşünüyor musunuz? 
3. Kütahya halkı tarafından bu amaca yönelik 12 bin civarında dilekçe dikkate alınacak . 

mıdır? 
T C -

Devlet Bakanlığı 16.9.1992 
Sayı : B.02.0.003/002/03151 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Başbakanlık Kan. ve Kar. Gen. Müdürlüğünün 1.9.1992 gün ve 

B.02.0.KKG/106-1998/06223 sayılı yazısı. 
b) TBMM Başkanlığının 27.8.1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/299-2152/11425 sa

yılı yazısı. 
c) Devlet Bakanlığının (Sn. Akın Gönen) 2.9.1992 gün ve B.02^0.006/245 sayılı yazısı. 
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Devlet Bakanlığının ilgi (c) de kayıtlı yazısı ekinde gönderilen Kütahya Milletvekili Meh
met Rauf Ertekin'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da kendileri 
adına tarafımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 
Devlet Bakanı 

Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in 
Yazılı Soru Önergesi Cevabıdır 

Bilindiği üzere Kalkınmada Öncelikli İller, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan 
"İl ve İlçelerin Ekonomik ve Sosyal Gelişmişlik Seviyelerinin Tespiti" araştırması sonuçları 
da dikkate alınarak Bakanlar Kurulu tarafından tespit ve ilan edilmektedir. 

1992 Yılında uygulanmakta olan Kalkınmada Öncelikli İller listesi 16.1.1992 tarih ve 92/2619 
Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki ile tespit edilmiştir. Daha sonra, Bakanlar Kurulunun 92/2987 
Sayılı Kararı ile Erzincan İli, 92/3095 Sayılı Kararı ile de Şanlıurfa İli ikinci derecede öncelikli 
İller listesinden birinci derecede İller listesine alınmıştır. 

Diğer taraftan, 1991 Yılı Yatırımları Teşvik Mevzuatı çerçevesinde yürürlüğe konulan I. 
ve II. derecede normal Öncelikli Yöre uygulamasından, Kaynak Kullanımını Destekleme Pri
mi ödemelerinin krediye dönüştürülmesi nedeniyle, 8.4.1992 tarih ve 21193 Sayılı Resmî Gaze
tede yayımlanan 1992 Yılı Yatırım Teşvik Mevzuatıyla vazgeçilmiştir. Kaynak Kullanımı Des
tekleme Primi Uygulaması krediye dönüştürüldükten sonra Kütahya İli de dahil olmak üzere 
söz konusu kredi Normal Yöreler kapsamındaki İllerimiz için % 25 gibi oldukça düşük bir 
faiz ile uygulamaya konulmuştur. 

Bunun yanısıra ekli rapordan da anlaşılacağı üzere Kütahya İlinin İl bazında yapılan tüm 
çalışmalarda iyi bir seviyede olduğu görülmektedir. 

Bu nedenle Kütahya İlinin Kalkınmada öncelikli Yöreler kapsamına alınması hususunda 
hazırlanmış herhangi bir kararname teklifi söz konusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

İllerin Sosya-Ekonomik Gelişmişlikleri Değerlendirilirken Göz önünde Bulundurulması Gereken 
Hususlar ve Kütahya İli 

Müsteşarlığımız tarafından illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik farklılıklarını tespit etmek 
amacıyla muhtelif aralıklarla araştırmalar yapılmaktadır. 

Bu araştırmalarda illerin ekonomik ve sosyal yapısını doğrudan veya dolaylı olarak etkile
yen ve bunun sonucunda gelişmişliğin sebep ve sonucu olarak ortaya çıkan çok sayıda gösterge 
kullanılmaktadır. Bu araştırmaların sonuçları Kalkınmada öncelikli Yörelerin belirlenmesine 
yardımcı olduğu gibi illerin zaman içerisinde gösterdikleri gelişme yönlerinin saptanması açı
sından da yararlı olmaktadır. 

1991 yılında yapılan "İllerin Ekonomik ve Sosyal Gelişmişlik Seviyelerinin Tespiti Araş-
tırması"nda, 1985-90 dönemine ait, her biri illerdeki ekonomik ve sosyal gelişmenin değişik 
boyutlarını yansıtan, tutarlı, güvenilir ve il bazında temin edilebilen 52 adet değişken kullanıl
mıştır. (1) Değişken sayısının fazla olmasıyla gelişmişliğin birçok boyutunun hesaba katılması 

(1) "İllerin Ekonomik ve Sosyal Gelişmişlik Seviyelerinin tespiti Araştırması*' DPT, Gizli, 
Yayın No: : 2265 KÖYBKGM: 35, Ekim 1991 
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sağlanarak, sübjektifliğin ortadan kaldırılmasına çalışılmıştır. Diğer taraftan illerin nüfusları 
ve yüzölçümleri aynı olmadığından, verilerin toplam büyüklükler olarak kullanılmasının se
bep olacağı çarpıklıkları da giderebilmek için, ham veriler söz konusu ilin nüfusuna ya da bu 
etkiyi giderebilecek başka büyüklüklere bölünerek oransal hale getirilmişlerdir. Böylece, ulus
lararası literatürde de kabul edildiği gibi gelişmişliğin nüfus yada yüzölçüm ile orantılı olarak 
değil, kişi başına düşen refah payı olarak değerlendirilmesi sağlanmıştır. 

Yukarıda kısaca açıklanmaya çalışılan yöntemlerin kullanıldığı, 1985 yılında yapılan araş
tırmada Kütahya tli, 67 il içinde 33 üncü sırada ve 1991 yılında yapılan araştırmada 73 il içeri
sinde ise 34 üncü sırada yer almıştır. Bu araştırmalara baz olan 52 kriter ayrı ayrı incelendiğin
de Kütahya iline ait sosyo-ekonomik göstergelerin büyük bir bölümünün Türkiye ortalaması
nın oldukça üzerinde olduğu görülmektedir. 

1985 yılında ilçe bazında yapılan çalışmada, Türkiye genelindeki araştırma kapsamına alın
mış olan toplam 616 ilçe arasında Kütahya'ya bağlı ilçelerin gelişmişlik sıralamasındaki yerleri 
ise şöyledir : 

616 ilçe 
İlçe sıralamasındaki yeri 

Tavşanlı İ29 
Merkez 140 
Gediz 276 
Emet 288 
Simav 346 
Domaniç 347 
Altıntaş 399 

1985 yılı bilgileriyle yapılmış olan bu araştırma sonuçlarında tüm ilçelerin sosyo-ekonomik 
gelişmişlik sıralamasında ülke genelindeki 616 ilçe arasında üst sıralarda yer aldıkları görül
mektedir. 

Kalkınmada öncelikli tilerin tespitinde yukarıda bahsedilen araştırmalar bir baz teşkil et
mekle birlikte illerin cazibe merkezi niteliğinde olmaları, mekansal bir bütünlük içinde bulun
maları gerektiği gibi diğer kriterlerde dikkate alınmakta ve il bazında belirlenerek Bakanlar 
Kurulu Kararıyla ilan edilmektedir. Diğer taraftan Kalkınmada öncelikli Yöreler kapsamının 
genişletilmesi çok önemli bir zorunluluk olmadıkça uygulanmamakta, hatta bu konudaki ge
nel eğilim ise, mümkün olduğu ölçüde zamanla gelişme gösteren illerin Kalkınmada öncelikli 
Yöreler kapsamından çıkartılırak bu yörelerin daraltılması doğrultusundadır. 

Diğer taraftan Kütahya ilinin Kalkınmada öncelikli il kapsamına alınması Kütahya'dan 
daha geri durumda gözüken 8 adet ilimizin daha bu kapsama sokulmasını icap ettirecek ve 
toplam Kalkınmada Öncelikli il sayısı giderek ülkenin tamamına yakın bir bölümünü kapsar 
hale gelecek ve uygulanması kalkınma amaçlı yatırım ve teşvik politikalarının etkinliğini azal
tacaktır. . . • • • • 
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Kalkınmada öncelikli Yöreler uygulamasındaki amaç, geri kalmış bölgeleri kalkındırmak, 
bölgeler arası dengesizlikleri ortadan kaldırmak ve böylece zaman içerisinde giderek bu yöre
lere giren il sayısını azaltmak olduğuna göre, ICalkınmada öncelikli Yörelerin coğrafî kapsa
mını arttırıcı ve bütünlükten uzaklaştırıcı uygulamalardan kaçınılmalıdır. 

Kalkınmada öncelikli Yöreler sayısı 35 vilayet ile bugün oldukça geniş bir alanı kapsa
maktadır. Bu alanı daha da genişletmek kamu ve özel sektör yatırımlarından beklenen sonu
cun alınmasını güçleştirecektir. 

MEM 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 

4 ÜNCÜ BİRLEŞİM 17 . 9 . 1992 Perşembe Saat : 15.00 

. . . - . • ı 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

G^m^c) 

2 
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 Salı) 

2. — Refah Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Şevket 
Kazan ve Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün, Hükümetin, özellikle Şırnak 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 • 
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4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 



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, istanbul ilinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

3. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve İİ arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larım bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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, içtüzüğün 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 Anayasanın 
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 uyannca 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 Anayasamn 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, içtüzüğün 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 uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 
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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 Almak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

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, İzmir ilinin 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 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasamn 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, içtü
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) 
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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 Inccöz 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. -T- Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ye 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 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, sorunlarmı 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) 

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

28. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini vc.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 I. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 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. — istanbul 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 Altım ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında 
ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verim
li ve güvenli çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

— H — — — — — 
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34. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

35p _ 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 Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uyma
dığını son depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 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 abnacak önlemleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

39. — İstanbul 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, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 102 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, İçtüzüğün 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, 
içtüzüğün 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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 
•• 47. _ istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve" gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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, 
içtüzüğün 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54) 

51 .— Trabzon Milletvekili Kemalettin 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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görülme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 
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54. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin îli Savur 
îlçesi 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 uyarınca 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, istanbul Ata
köy'de Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 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 İl Başkanımn ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca 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 Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

60»— Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak 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) 

61. — İstanbul 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, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca 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) 

0 
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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, îçr 
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, Kafkasr 
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) 

68. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özel
likle Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/69) 

69. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, Hükümetin Kaf
kaslar'da yürüttüğü dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20) 
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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 
önergesi(6/68) 

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

3. — istanbul Milletvekili Adnan Kahvcci'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. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Ku
rulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/99) . 

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

*15. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

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

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

— : 9 
(*) İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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18. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

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

20. — 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) 

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

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

*23. — 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) ' 

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

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

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurham ilçele
rine polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin İçişleri Baka-
mndansözlü soru önergesi (6/124) 

*27. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu 'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz satın 
almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/125) 

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

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

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

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

*32. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul Boğazında batan ko
yun yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 
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*33. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm saha
larına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

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

35. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, KÜçükçekmece Hükümet Binası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

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

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

38. —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) 

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

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

*41. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, günlük bir gazetedeyeralan 
"Washington'da Demirel - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/139) 

*42. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mah
kemelerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/140) 

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

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

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

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

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

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

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

* 5 0 — 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) 

51. — 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) 

52. — 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) 

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

*54. _ Trabzon milletvekili Kemaîettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yol
larının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153) 

55. — Trabzon Milletvekili Kemaîettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/154) 

*56. — Trabzon Milletvekili Kemaîettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat, 
Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/155) 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

58. —Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmcz'in, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

59. — 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) 

60. — Trabzon Milletvekili Kemaîettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili 
Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/160) 
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61. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin 
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/161) 

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

63. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

64. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan 
TÜGSAŞ'in, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 

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

66. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge Mü
dürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/167) 

*67. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Li
ce depreminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara iliş
kin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

*68. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır İli 
Dicle İlçesinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/169) 

69. — Bursa Milletvekili Mehmet Gcdik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu or
man envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/170) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaa
lanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/171) 

71. -T- Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narlı istasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

72. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendillcr'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) 

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

74. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve 
tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

75. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Espiyc ilçesi Eri-
cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köy işleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) 
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76. — İzmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

77. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe alın
maları için güvence verilen İzmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrılma
dıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/178) 

78. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Beledi
yesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

79. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 

80. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gürpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçesi 
Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/181) 

*81. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia 
edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/182) 

*82. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/183) 

83. — 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) 

84. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, T: öğretmenler Bankası'nm 1988-1991 
yıllan bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

85. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

86. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İli veya yöresine ha
fif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

*87. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

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

*89. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Ha
vaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

*90.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/193) 
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91. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankayâ'nın, boşaltılarak başka cezaevle
rine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

92. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, İl Çevre Koruma Vakıf
larına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

93. — 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) 

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

95. — 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 
sözlü soru önergesi (6/338)(l) 

96. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valili
ğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199) 

97. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller 
ve Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) , 

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

99. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sarı-
oğlan ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/203) 

100. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne za
man ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözjü soru 
önergesi (6/204) 

101. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

102. —T İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane İlçesinde spor tesisleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

103. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Oku
lu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/208) • 

104. — 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) 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

105. — Giresun Milletvekili Rasİm Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alan
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

106.— Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

107. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor 
Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

108. — Yozgat Milletvekili Mahmut Örhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün 
görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

109. — Yozgat Milletvekili Mahmut Örhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

110.—- Yozgat Milletvekili Mahmut Örhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

111. —— Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "is
tisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

112. — Afyon Milletvekili îsmet Attila'nın,- SSK Sağlık Tesislerini Güçlendir
me Vakfı (SİSATEV'e) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/217) 

113.— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde 
üretimine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/218) 

114. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sana
yii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

115. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Af
yon, Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/220) 

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

117 — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının ba
sın toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/222) 

118. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerin
de yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurul
mayacağına, ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

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

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

121. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demir
yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakamndan sözlü soru önergesi (6/226) 

122. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı İlçesi 
ile çevre köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/227) 

16 
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123. —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) 

124 — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İline SSK hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/229) 

125. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Ayrancı - Kâ-
zımkarabekir - Sarıvelilcr ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve 
diğer ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

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

127. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli KSzımkarebe-
kir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

128. — 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) 

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

130. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nm, Televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) 

131. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'hın ibadete açılıp açıl
mayacağına ilişkin Kültür Bakamndan sözlü soru önergesi (6/237) 

132. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.l. 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) 

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

134. — 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) 

135. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

136. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün 
Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/242) 

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

138. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'n:, 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) 
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139. — 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) 

140. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlama
sını önlemek için teklif ettiği projenin T.K.Î. tarafından reddedildiği iddiasına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

141. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 
1991 ve J992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

142. — 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) , 

143. — 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) 

144. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı ka-
rakollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/251) 

145. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin bo
şaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

146. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) ' , 

147. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının 
nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

148. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de ya
pıldığı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/256) 

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

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

151. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı ilçesi Köp-
rüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

152. —- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin ne
denlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

153. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkın
daki bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

154. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan ver
gi indiriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) 
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155. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet 
Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/263) • „ • ' 

156. — İstanbul Milletvekili Sabriöztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan 
Asfalt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/264) 

157. — 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) 

158. — 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) 

159. — Ankara Milletvekili Halil Şıvğın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Ka
çakçı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/267) 

160. —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) 

161. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesi
ne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

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

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

164. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin 
önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/272) 

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

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

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

168. — İstanbul 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) 

169. — 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) 

170. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 
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171.— İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün 
görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

172. — Konya Milletvekili Mehmet Keçcciler'in, günlük ve bir gazetede yayın
lanan "Falcı Müşavir İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/280) 

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

174. — İstanbul 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) 

175. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu 
prim borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

176. — 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) 

• 177. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. 
hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/285) 

178. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı 
P.T.T:'lerin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 

179. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kıhç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopo
tamya Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü "nün kapatıldığı iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) . 

180. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yar
dım ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/288) 

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

182. — 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) 

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

184. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Has
tanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/293) 

185. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 
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186. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

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

188. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil İlçesinde 
ikamet eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkencey
le öldürüldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

189. — 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) 

190. — Trabzon Milletvekili Kemalettin 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) 

191. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) ' 

192. — 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) 

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

194. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Hızlandırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/304) 

195. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen ya
sanın 12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/305) 

196. — İstanbul 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) 

197. — 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) 

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

199. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

200. — Sımak Milletvekili Orhan Doğan'in, İdil'de meydana gelen olaylar hak
kında yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 
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201. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'
dan uçak seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

202. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gercde-Kızılcahamam 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

203. — 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) 

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

205. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, Vergi Affı Yasasının uygu
lama sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

206. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun perso
nel ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/316) 

207. — 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) 

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

209. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, uluslararası bir skandal ha
line dönüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/319) 

210.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanator
yum Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

211. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyet
lerine yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/321) 

212. — 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) 

213.— 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) 

214.— Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hak
kında bazı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/324) 

215. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Vergi affı olarak bilinen Ya
sadan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) 
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216. — istanbul 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) 

217. — 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) 

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

219. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, tıp öğrenimi ve ihtisasını bazı ya
bancı ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/330) 

220. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, görevden alman Dinar İlçe Millî 
Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/331) 

221. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, üniversite eğitimini bazı yabancı 
ülkelerde yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/332) 

222. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon yayın
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) 

223. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka hak
sız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

224. — 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) 

225. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca 
tutumlar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/336) • . 

226. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, son bir ay içinde Afyon'da 
açılan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/337) 

227. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksöy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/339) 

228. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksöy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı 
1 iddia edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 

229. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksöy'un, İstanbul - Sait Halim Paşa Yalı-
sı'nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

230. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 
vatandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/342) 
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231. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

232. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) 

233. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Antaş Sağlık OcağVna iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

234. — 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) 

235. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/347) 

236. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyük-
lü Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

237. — Kahramanmaraş Millctvckil Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İl
çesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 

238. — istanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların 
karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 
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1.— Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevlen 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 Kânun Hük
münde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 411 Sayılı Kanun 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, İmar̂  Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116) (Dağıtma ta
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 Çilo^'u'nun, 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

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) 

- X 11.— İşletmelerde tşçi 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) (Dağıtma 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 14.5.1992) 

26 I — — _ _ ' 
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20. — Doğru Yol Partisi Grup liaşkanvekili 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 İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'-

ı 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 tarihi : 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 İrfan Gürpınar'ın 657 Sa
yılı Devlet Memurları Kanununun Ek 26 ncı Maddesinin Değiştirilmesi, Ankara Milletvekili 
Baki Tuğ ile İzmir 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 İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üye
nin Ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1992) 

X 26. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S 
Savısı : 29) (Daüıtma tarihi : 21.2.1992V 
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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) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

29. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Da'ir Kanım 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) (Dağılma tarihi : 28.2.1992) 

35. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayıs^: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

36. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (İ/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 ü/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 
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39. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri 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.İ992) 

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 İlişkin 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 ilişkin 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 İşler 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 İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 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 İçel 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. 

30 


