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1. — Hazine ve Dış Ticaret Müseteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
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Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76,1/108) 
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2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
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4. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 
58'e 1 inci Ek) . 3 9 0 

5. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı: 111) 390 

6. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) 390:391 
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kurca'da vatani görevini yaparken ölen bir ere ilişkin Millî Savunma Bakanın
dan sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/424) -~ 493:495 

2. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Gümüşdağı 
eteklerinde yapılan TV verici istasyonuna ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı (7/435) 495. 

3. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, ücretlerin, enflasyona en
deksli bir sisteme bağlanması konusundaki çalışmalara ilişkin sprusu ve Devlet 
Bakanı Tansu Çiller'in yazılı cevabı (7/449) 496 

4. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi tara
fından Makedonya'dan ithal edilen otobüslere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Tica
ret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/458) 497:499 

5. —Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Başbakanın, Şereflikoçhisar'ı 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.OO'te açıldı. 
TBMM Başkanvekili tzmir Milletvekili Yıldırım Avcı, Almanya'da Türklerin öldürülme-

leriyle ilgili menfur cinayeücıl yerinde incelemek ve öldürülen vatandaşlarımızın cenaze tören
lerine katılmak üzere beraberinde hir heyetle gittiği Almanya izlenimlerine ilişkin gündem dışı 
bir konuşma yaptı. 

Azerbaycan'a gidecek olan : 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün dönüşüne kadar, Devlet Bakanlı

ğı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in, 
Bayındırlık ve tskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın dönüşüne kadar, Bayındırlık ve Is-

kân Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın,. 
İngiltere'ye gidecek olan Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in dönüşüne kadar, 

Çevre Bakanlığına, Orman Bakanı Vefa Ta»"-'-n, 
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna; 
Mısır Arap Cumhuriyetine gidecek olan Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın dönüşüne kadar, 

Cumhurbaşkanlığına TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekillik edeceğine, 
İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun Bilgisine sunuldu. 
İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, (2/527) Esas Numaralı, 
Kastamonu Milletvekili Münif Islamoğlu'nun, (2/546) Esas Numaralı, Yükseköğretim Ku

rumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
ne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3.7.1992 Tarih ve 3837 Sayılı Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında, 

Kanun Tekliflerini geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; Adalet ve Millî Eğitim Ko
misyonlarında bulunan tekliflerin geri verildiği bildirildi. 

Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 16 arkadaşının, Ege Denizin'de NATO tatbikatı sıra
sında meydana gelen Muavenet Muhribi faciasını araştırmak üzere Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/75) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemde yerini ala
cağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Başkanlıkça, sığır vebasının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek üzere kurulmuş bulu
nan Meclis Araştırması Komisyonunun, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip üye seçimlerini 
yapmak için toplanacakları gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün, 7-8 Aralık tarihleri arasında Azer
baycan Cumhuriyetine yapacağı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi kabul edildi. 

Genel Kurulun 25.12.1992 Cuma günkü birleşiminde öğle yemeği için verilecek aranın 
12.00-13.30 saatleri arasında olmasına; 

Birleştirilmek suretiyle bugün görüşülmesi, Genel Kurulun 26.11.1992 tarihli 32 nci Birle
şiminde kararlaştırılan (10/21) ve (10/47) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin gö
rüşmelerinin, bütçe görüşmelerinden sonra yapılmak üzere ertelenmesine, 

İlişkin Danışma Kurulu önerileri ile, 
Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 12 

nci sırasında yer alan 139 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın 11 inci sırasına; 8.12.1992 ta
rihli Gelen Kâğıtlarda yayınlanan 222 sıra sayılı kanun tasınsının 48 saat geçmeden 12 nci 
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sırasına, aynı tarihli Gelen Kâğıtlarda yayınlanan 222 sıra sayılı Kanun Tasarısının 48 saat geç
meden 13 üncü sırasına; 11 inci sırasında yer alan 77 sıra sayılı kanun teklifinin 14 üncü sırası
na 13 üncü sırasında yeralan 196 sayılı kanun tasarısının 15 inci sırasına; 14 üncü sırasında 
yer alan 195 sıra sayılı kanun tasarısının 16 ncı sırasına 8.12.1992 tarihli Gelen Kâğıtlarda ya
yınlanan 224 sıra sayılı kanun tasarısının 48 saat geçmeden 17 nci sırasına; 17 nci sırasında 
yer alan 148 sıra sayılı kanun tasarısının 18 inci sırasına alınması ve diğer kanun tasarı ve tek
liflerinin sırasının.buna göre teselsül ettirilmesi; 9.12.1992 Çarşamba günü Genel Kurul çalış
malarının 10.00-13.00 ve 15.00-24.00 saatleri arasında sürdürülmesi ve bu birleşimde sözlü so
ruların görüşülmemesine ilişkin DYP ve SHP Grupları müşterek önerileri ve 

Uluslararası camia tarafından yapılan insancıl yardımların açlık çeken Somali halkına ulaş
tırıl abilmesini sağlamak için, Somali'de güvenli bir ortamın tesisini öngören 794 sayılı Birleş
miş Milletler Güvenlik konseyi kararını desteklemek; sözkonusu kararın 11 inci işlem madde
sindeki çağrıya uymak ve Somali'de sulh ve güvenin yeniden tesisine katkıda bulunmak ve 

' Bosna Hersek'te süregelen insanlık trajedisine çözüm getirmek ve insancıl yardım ulaştır
mak için, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 743 sayılı kararıyla, eski Yugoslavya'ya ve 
bu kapsamda Bosna-Hersek'e gönderilmesi kararlaştırılan Birleşmiş Milletler Barış Gücüne 
ve Bosna-Herşek ve diğer eski Yugoslavya cumhuriyetleri konusunda, Birleşmiş Milletler Gü
venlik Konseyince alınabilecek güç kullanma kararlarına katılmak üzere, 

Lüzum, hudut, şümul ve zamanı Hükümetçe takdir ve tespit edilmek kaydıyla, Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine, Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca izin 
verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi, yapılan açık oylamalardan sonra, 

Kabul edildiler. 
Refah Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, par

tizanca hareket ederek uyguladıktan yanlış ekonomik politikalarla kamu iktisadî teşebbüsleri
ni zarara uğrattıkları iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri hak
kında gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (11/13) gündeme alınıp alınmamasına ilişkin gö
rüşmeler tamamlandı; yapılan açık oylama sonucunda, önergenin gündeme alınmasının kabul 
edilmediği açıklandı. 

Devlet Bakanı Mehmet Batallı, RP Grubu adına konuşan Nevşehir Milletvekili Mehmet 
Elkatmış'ın, kendisine sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı. 

9 Aralık 1992 Çarşamba günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 00.12'de son verildi. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili 

Kadir Ramazan Coşkun Ali Günaydın 
İstanbul Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

0 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 37 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın Milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı bulunamamıştır. Bir saat sonra top

lanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 10.25 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 11.28 

BAŞKAN : BaşkanvekiH Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : AH Günaydın (Konya), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 
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BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 37 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, duyu
labilir şekilde, yüksek sesle, salonda bulunduklarını ifade etmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Devlet Bakam Mehmet Kahramariın, İnsan Hakları Günü münasebetiyle gündem 
dışı açıklaması ve RP Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet 
Sevigen, DYP Ankara Milletvekili Mustafa Jlnaz Titiz, SHP Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal 
ve ANAP Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın grupları adına konuşmaları . 

BAŞKAN — İnsan Hakları Günü münasebetiyle, insan haklarından sorumlu Devlet Ba
kanı Sayın Mehmet Kahraman Genel Kurula bilgi sunmak istemektedirler. 

Buyurun Sayın Bakan. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Esasen, Dünya İnsan Hakları Günü yarın kutlanacaktır; ancak, yarın Genel Kurulda*büt-

çe görüşmeleri yapılacağından ve dolayısıyla gündem dışı söz almak da mümkün olmadığın
dan, İnsan Hakları Gününü bir gün önce kutlamak üzere bugün huzurunuzda bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, Birleşmiş Milletlerce "İnsan Hakları Günü" olarak belirlenen 10 
Aralık -yani yarın- İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin yayımlamşının 44 üncü Yıldönümü
dür. Bu yıldönümünü bugünden kutlamak istiyorum. 

Bilindiği gibi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin önemi, insan hakları konusunu ulus
lararası alana taşımasından ileri gelmektedir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, insan hakları 
anlayışındaki gelişmenin de bir göstergesidir, insan haklarının uluslararası niteliğine işaret et
mektedir; bu ise, insan hakları sorununun artık devletlerin bir iç sorunu olmaktan çıkmış ol
ması demektir. 

Birleşmiş Milletler, insan haklarının uluslararası alanda korunması sürecini başlatmıştır. 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinden bu yana, Birleşmiş Milletler bünyesinde kabul edilen 
çok sayıda insan hakları belgesi, insan haklarının uluslararası alanda korunması amacına hiz
met etmekte ve bunun mekanizmalarını oluşturmaya çalışmaktadır. 
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Birleşmiş Milletlerce hazırlanan insan hakları belgelerinde dile getirilen ilkeler, artık, ev
rensel bir kabul görmekte, insan haklarının standartlarını oluşturmaktadır. 

Türkiye, Birleşmiş Milletlerin kurucu üyelerinden birisidir. İkinci Dünya Savaşının acıları 
ve korkuları arasından yükselen ve doğal olarak birinci amacı barışı korumak olan bu örgüte, 
ülkemiz; kuruluşundan bu yana destek vermiştir. Bu örgütün insan, hakları alanındaki katkı
ları da, ülkemizce, saygıya değer bulunmaktadır. 

Bugün, dünya çapında ırkçılık eğiliminin yeniden etkili bir biçimde ortaya çıktığı ve etnik 
hareketlerin iç savaşlara yol açtığı bir dönemden geçiyoruz, tnsan haklarını ciddî olarak tehdit 
eden bu koşullarda, insan haklarını korumak "adına, Birleşmiş Milletlere de önemli görevler 
düşmekte ve bu örgüt, temel kuruluş amaç ve hedeflerini gerçekleştirme yükümlülüğüyle her 
zamankinden daha fazla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu noktada, Hükümet olarak, Birleş
miş Milletlerden, tarafsız, objektif bir politikayla, bütün dünyadaki insan hakları ihlallerini 
önlemeye yönelik etkin müdahalede bulunmasını ve tüm ülkeler ve halkları için ayrı bir koru
macılık anlayışını benimsemesini bekliyoruz. 

Bu çerçevede, tarihsel bağlarımızdan kaynaklanan duyarlılığımız, Birleşmiş Milletlerin, 
Bosna-Hersek'teki insan hakları ihlallerini önlemek için girişimlerini, bizim için özellikle âcil 
kılmaktadır. 

Yarın (10 Aralık) Dünya tnsan Hakları Günü... Bugün, esasen, bütün ulusların ve ulusla
rarası örgütlerin, insan haklarına yönelik tutum ve çabaları açısından, kendi kendilerini sorgu
lama günü olmalıdır. 

Bu vesileyle, benim için de, Türkiye'deki insan haklarının durumunu yeniden değerlendir
me fırsatı doğmuştur. Bir kez daha, peşinen belirtilmeli ki, insan hakları konusunda bugün 
ulaştığımız aşama, bizi mutlu kılabilecek, tatminkâr bir düzeye gelmemiştir. Bu durum, bun
dan sonra yapmamız gerekenleri daha etkin biçimde sistemleştirebilme bakımından, sağlıklı 
ve zorunlu bir adım biçiminde kavranmalıdır, 

Hükümetimiz, kuruluşundan başlayarak üç temel sorunla yüz yüze kaldı Bunlar :. 
1. Ağır ekonomik bunalım gerçeği, yüksek enflasyon ve gelir dağılımı eşitsizliği problemi, 
2. Giderek ağırlaşmış ve çözümü çetrefilleşmiş bir terör sorunu, 
3. Süregiden insan hakları ihlalleri ve demokratikleşme sorunu idi. 
tik iki problem, görünüşü bakımından farklı iki alana ilişkin olmakla birlikte, teslim et

mek gerekir ki, doğrudan insan haklarını ilgilendiren etkiye sahip bulunmaktadır. Gerçekten 
de, birinci prof-':... aianı, daha çok ekonomik ve sosyal haklarla; ikinci problem alam ise, özellikle 
olağanüstü yönetim usullerine başvurulması gereğini doğurması bakımından, temel hak ve öz
gürlüklerle bütünleşmektedir. 

Üçüncü sorun olan, süregiden insan hakları ihlalleri kategorisinin kaynağını, hem ilk iki 
problemle ve hem de başlı başına ele almak mümkündür, tnsan haklarının ihlali sorunu, daha 
genel bir çerçeve olan "insan haklarının kurumsallaştırılması" başlığı altında irdelenmelidir. 

Bilindiği gibi, insan hakları ihlallerinin başlıca iki kaynağı ve ortaya çıkma alanı vardır. 
Bunlardan ilki, yürürlükteki hukuk düzenindeki zaaflar, bozukluklar, antidemokratik özellik
ler; ikincisi ise, hukuk normlarının uygulamada aldığı biçim, yani normatif standardın nasıl 
ve ne kadar pratiğe yansıdığıdır. 

Hükümet kurulduğunda bulunduğumuz tablo, 12 Eylül rejiminin, Anayasasından yasala
rına ve genelgelerine kadar demokrasimizi kısıtlayan ve deforme edilmiş bir hukuk düzeni ger
çeğiyle karşı karşıya bulunmaktaydı. 

— 373 — 



T.B.M.M. B : 3 7 9 .12 .1992 0 : 2 

Bir demokratik hukuksal düzenin yeniden yapılanmasının, sadece normatif düzlemde bi
le hiç de kolay olmadığını, her sağduyu sahibi teslim edecektir. Bu noktada bize yöneltilebile
cek eleştiri, demokratik yasaların üretilmesinde yeterince hızlı ve etkin olmadığımız olabilir. 
Ne var ki, böyle bir eleştiriyi yaparken de birkaç hususu göz önünde tutmak gerekir. 

Birinci husus, en basitinden en kapsamlısına kadar bir yasa taslağının, yasalaşabilmesi 
için, Parlamento önünde belirli aşamalardan geçirilmesi zorunluluğudur ve yine Parlamento
nun kendi çalışma usul ve alışkanlıkları içinde yasalaştırma, belli bir zamanı gerektirmesidir. 

İkinci husus, gerek yakın çevremizde hızla gerçekleşen nemli değişimlerin, gerekse içeride 
özellikle terör gibi ciddî bir sorunla mücadele etme gereğinin dayatmalarıyla, parlamenterler 
dahil, kamuoyunun kayda değer bir bölümüne demokratik iyileştirmelerin gereği ve yararını 
anlatabilmede karşılaşılan güçlüklerdir. İnsaf sahibi herkes kabul edecektir ki, geniş kesimlere, 
demokratikleşmenin terörizmi azdırmayacağı yahut terörizmin üstesinden demokratikleşmeyi 
gerçekleştirerek daha kolayca gelineceği inancını vermek kolay olmamıştır. Bu konuda tered
dütler hâlâ sürmektedir. 

Üçüncü husus, demokratikleşmeye yönelik yasal iyileştirim önerilerinin, 12 Eylül rejimi
nin radikal tahribatı nedeniyle, kapsamlı bir paketi gerektirmiş olmasıdır. 

Herkes, sorunu bir köşesinden tutup, öneri üretmeye çaba harcamıştın Samimiyetle be
lirtmek isterim ki, 12 Eylül rejiminin hukuk mirasının getirdiği antidemokrasi tortusunu ayık
lama; belli bir uzmanlık örgütlenmesi altında, sistemli, sürekli bir çalışmayla yürütülemediği 
sürece, altından kalkılabilecek gibi değildir. Örneğin, her bir bakanlık, kendi varoluş amacına 
uygun olarak, yükümlü bulunduğu görevleri yerine getirmeyi de sürdürmek zorundadır; dola
yısıyla, kendi alanıyla ilgili de olsa, demokratikleşmeye ilişkin öneri üretimi bir yan görev ol
muştur. İşte bu nedenle, ulaştığımız bu aşamada ve kazandığımız bu deneyimlerle, bağımsız 
bir insan hakları bakanlığı biçiminde bir yapılaşmanın daha da gerekli, önemli ve yararlı oldu
ğu sonucuna varmaktayım. 

İnsan hakları ihlallerinin ikinci kaynağı olan hukuksal normun uygulamada aldığı biçim 
hususunda da hatırlanması gereken bazı sorunlar vardır. 

Hepimiz biliyoruz ki, uygulamada, yer yer ve zaman zaman, yürürlükteki normlara bile 
aykın tasarruflar görülebilmiştir; işkence ve diğer kötü muameleler bunlardan birisidir; "ka
yıp kişiler" olgusu olarak nitelenen uygulamalar, faili meçhul cinayetler, okullarda öğrencilere 
yönelik baskılar ve benzerleri de başka örneklerdir. 

İlgili bakanlıklar, kendi yetki alanına giren olaylarda, gerekli yönetsel soruşturmaları aç
mıştır. Bir kısım hak ihlali tasarrufları ise yargının önündedir. Bu konuda Hükümete bir eleş
tiri yöneltilemez. Yargıya güvenmek zorundayız. 

Toplumsal bir arınmaya, demokrasiye yeniden inanmaya ve güvenmeye gereksinim duyu
yoruz. Bu bakımdan, bir hizmet bakanlığı biçiminde örgütlenecek "İnsan Hakları Bakanlığı'-
'na gereksinim vardır. Çünkü, toplumsal düzlemde insan hakları bilincinin yaygınlaştırılması 
ve yerleştirilmesinde, bu birim, en etkin işlev görmeye muktedir organ olacaktır. 

Türkiye, Parlamentosuyla, tüm toplum katmanlarıyla ve en önemlisi, insan hakları ala
nındaki etkinlik gösteren kişileriyle ve örgütleriyle, "İnsan Hakları Bakanlığı" biçimindeki bir 
yapılaşmanın önemini ve işlevini, objektif, soğukkanlı ve kapsamlı olarak kavradığında, insan 
haklarını kurumsallaştırmaya yönelik yeni bir cihazı topluma armağan edebilecektir. Cihazın 
kendisi, bireylerden öndedir ve değerlidir. Başka deyişle, bu alanda hiçbir kurumsallaşma seçe
neği küçümsenmemelidir. 
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Hükümet programımızda insan haklan ve demokrasiyle ilgili olarak yapılan taahhütler 
konusunda Hükümetimizce önemli adımlar atılmıştır. Bu olumlu adımların başlıcaları arasın
da, bugüne değin ülkemizce onaylanmamış Uluslararası Çalışma örgütü sözleşmelerinin onay
lanması gelmektedir. ILO sözleşmelerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair yasalar Par
lamentoca çıkarılmıştır ve Türkiye, bu sözleşmelere taraf olmuştur. 

Ayrıca, dolaşım özgürlüğüyle ilgili Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesine ek 4 nolu Proto
kole Türkiye taraf olmuştur. 

Avrupa insan Hakları Komisyonuna başvuruda uygulanacak çekinceler de kaldırılmıştır. 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki değişiklikler; kapatılan siyasî partilerin eski isim 

ve amblemleriyle yeniden açılmalarını ve mallarının iadesini sağlayan yasanın çıkarılması; ke
za, sendika konfederasyonlarının mallarına el koyan Terörle Mücadele Yasası değiştirilerek, mal-
larının iadesi sağlanmıştır. 

Ayrıca, 1402 sayılı Yasayla görevlerinden alınmış kamu çalışanlarından beraat etmiş olan-
lann, idarî yargı kararma gerek duyulmadan görevlerine dönmeleri sağlanmıştır. 

Kütüphanelerde kitap yasaklannın kaldırılması, her dilden müzik ve film kasetlerinin ya
pımı ve yayını serbestisiyle memurların disiplin cezalarının affı gündeme getirilmiştir. 

Yine, Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş Yasası, çocuk hakları sözleşmelerinin onaylanma
sı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getirilmiştir. 

İş güvencesi yasa tasarısı 1402 sayılı Yasanın uygulamasından dolayı yargılanıp beraat eden
lerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve güvenlik soruşturmasının iyileştirilmesiyle ilgili tasarı ha
zırlanarak, Meclise sevk edilmek üzere Bakanlar Kurulunda görüşülmeye hazır hale getirilmiştir. 

Demokratikleşme için-programımızda öngörülen diğer hususlarda da çalışılmaktadır. 
Keza, Hükümetimiz, insan hakları sorunlarıyla ilgili ve insan hakları ihlallerini önlemek

le görevli "İnsan Haklan BakanlığV'nı kurmayı taahhüt etmiştir. Yaklaşık bir yıldır Bakanlı
ğımız, insan haklarından sorumlu Devlet Bakanlığı olarak görev yapmaktadır. Bakanlığımızın 
bir hizmet bakanlığı olarak İnsan Hakları Bakanlığına dönüşememesi, insan hakları konusun
da yapacaklarının da sınırlı olmasıyla sonuçlanmaktadır. 

Bakanlığımızın bir hizmet bakanlığına dönüşmesi ve bu konuda aktif çaba göstermesi, 
bakanlık kuruluş yasasının çıkmasına bağlıdır. 

Bu yasa, bakanlığın görevlerini ve yetkilerini tanımlayacaktır; bu yasayla, bakanlık, insan 
hakları konusunda hesap sorucu bir nitelik kazanabilecek, insan hakları ihlatlerinin takipçisi 
olabilecektir. 

Şunu belirtmek gerekir ki; bütün bu yapılanlar, insan hakları konusunda içimizin rahat 
etmesi için yeterli değildir. Faili meçhul cinayetler, kayıplar ve işkence iddiaları, en önemli in
san hakları ve demokrasi sorunu olarak, ne yazık ki, hâlâ ülkemizin gündemini işgal etmekte, 
devlet-vatandaş ilişkileri aşınmışlıktan henüz kurtarılamamış bulunmaktadır. 

Ülkemiz insanlarının hakları konusunda, Hükümetimizin, taahhütlerine uygun olarak yap
ması gerekenlerin çok daha fazla olduğu açıktır. Bıınunla birlikte, bir yıllık bir sürenin, kök
leşmiş sorunların üstesinden gelmek için kısa bir zaman olduğu unutulmamalıdır. 

Sözlerime son verirken, ülkemizde insan haklarının daha iyi bir noktaya ulaşabileceği umu
duyla, bir Hükümet Üyesi ve İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı olarak, Bakanlığımın 
yetkileri çerçevesinde bu konuda mümkün olan çabayı göstereceğimi yineliyor; bu vesileyle Yüce 
Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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, BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Refah Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekili Sayın Oğuzhan Asiltürk; buyurun. 
RP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; insan hakları münasebetiyle, bize göre insan haklarının nasıl olması lazım geldiği
ne dair, kısa ve özet bilgi şeklinde, bazı hususları dile getirmek üzere huzurlarınıza çıkmış bu
lunuyorum. Sözlerime başlarken, değerli arkadaşlarımı, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

"Temel insan hakları" dediğimiz zaman, insanların, önce, yaşama haklarının teminat al
tına alınması gerekir. Hangi dinden olursa olsun, hangi ırktan olursa olsun, rengi ve dili ne 
olursa olsun, bütün insanların bu temel hakta ortaklıkları vardır. Bütün insanların bu temel 
hakkı, sadece kendi gayretleriyle değil, içinde yaşadıkları toplumun da koyacağı kurallarla te
minat altına alarak yaşayabilmeleri gerekir. Dolayısıyla, yaşama hakkı, temel bir haktır ve in
san haklarının en önünde gelen bu yaşama hakkı, devletin teminatı altında olmalıdır. 

Sayın Bakanın değerli gayretlerini görüyorum. Ancak, hemen şunu ifade edeyim ki, bu 
gayretler, şu anda, istediğimiz manada, temel insan haklarının Türkiye'de tam manasıyla ya
şanmasına yeterli olamamıştır. İnşallah bu gayretler, bu hakların tam ve kâmil manada yaşan
masına yardımcı olur, daha ileri noktalara da götürür. Ancak, bir ülkede, eğer bu kadar faili 
meçhul cinayet varsa, bunun mutlaka önünü alacak bazı tedbirlerin geliştirilmesi lazımdır ve 
bunların arasında devlete düşen önemli görevler vardır. Bir ülkede, eğer çok sayıda faili meç
hul cinayet varsa, ister istemez bazı devlet güçleri itham edilmek durumunda kalınıyor, bazı 
gizli istihbarat teşkilatlarına bu cinayetler yüklenebiliyor. Doğru mudur, yanlış mıdır? Bunun 
münakaşasına girmeden, bunun bir vakıa olarak önümüzde olduğunu, ifade etmek istiyorum. 
Bunları halletmeye gayret etmek lazım. Eğer, biz bu gayret içerisinde olursak, zannediyorum 
ki, büyük ölçüde başarı kazanabiliriz. 

İkinci temel insan hakkı ise, insanların inanma hakkıdır. 
Bakımız, eğer, birçok konuda olduğu gibi, şu Mecliste bulunan değerli arkadaşlarım.ken-

di görüşlerine uygun olmasa da, bu temel haklarda, karşısındaki insanların haklarına saygı 
gösterecek olsalar, meselelerimizin büyük çoğunluğunun halledileceğine inanıyorum. 

tnanma hakkının şu anda teminat altında bulunduğuna, eğer birkaç unsuruyla inceler
sek, kendimiz vicdanımızla karar verebiliriz. 

Bize göre, inanma hakkının teminat altında olması demek yani temel insan haklarının en 
önemlilerinden biri olan yaşama hakkından sonra çok önemli bir diğer insan hakkı olan inan
ma hakkının teminat altında olduğunu ifade etmek demek, önce, insanların fikirlerini serbest
çe söyleyebilmeleri ortamının mevcut olması demektir. Bir ölçüde, buna Türkiye'de ortam ha
zırlanıyor; tam olarak ifade edemeyiz, ama büyük ölçüde bunlar hazırlanmaya gayret ediliyor. 

tnsanlar, inandıklarını, istedikleri gibi söyleyebilrneliler. Tabiî, bunun bir sınırı yok mu? 
Bunun sınırı, genel kurallardır, anayasalarda mevcut genel kurallardır. Ö genel kurallar da, 
bazı haklan sınırlamak için değil, ancak başkalarının haklarını korunak için getirilebilirler. 
Böyle olduğu takdirde, bunu, sınırlama olarak değil, düzenleme olarak ifade etmek daha doğ
ru olur. öyleyse, insanlar, her vasıtayla (basın-yayın organlarıyla, bütün medyayla) inandıkla
rını, şahsî fikirlerini serbestçe toplumlarda ifade edebilmelidirler. Ancak, bunu ifade etmek 
hakkı, temel insan haklarından çok önemli bir tanesi olan düşünme ve inanma hakkını yete
rince sağlamaz. Öyleyse, insanların, bu inandıkları fikirleri, düşünceleri serbestçe öğrenme ve 
öğretme haklarının da olması gerekir. Eğer, bir toplumda bir düşünce ve inancın devamı ön-
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lenmek istenirse, işte, bu öğenme ve öğretme hakkına müdahale edilir ve bu hakka müdahale 
edildikten sonra, bir toplumda düşünce ve inançların serbestçe ifade edilebildiğini kabul etme
miz, bu hürriyetin varlığını söylememiz mümkün olamaz, öyleyse, düşünme ve inanma hürri
yetinin birinci temel prensibi ifade hürriyeti olduğu gibi, ikinci temel prensibi, öğrenme ve öğ
retme hakkının, hiçbir kısıntıya uğramadan, o toplumda yaşayan insanlara verilmesidir. 

Üçüncüsü, toplumlarda yaşayan insanlar, kendi düşünce ve inançlarını tek başlarına ko-
ruyamazlar.topluma karşı onu müdafaa edemezler. Öyleyse, insanların, inançlarını -başkalarının 
inançlarını nasıl kendileri tarafından müdafaa ediliyor, ifade ediliyorsa- ifade edebilmeleri için 
teşkilatlanmalarının da teminat altına alınması lazımdır. Dolayısıyla, inanma hakkının üçün
cü temel prensibi, bu hakkı kullanan insanların inandıkları istikamette teşkilat kurabilmeleri
nin sağlanması hakkıdır. Bunun da devlet tarafından teminat altına alınması gerekir. 

Bütün bunlar oldu, serbestçe fikirlerinizi ifade ediyorsunuz, öğrenme ve öğretme hakkı
nıza müdahale edilmiyor, teşkilat da kurmuşsunuz; ama, çıkıp da şu toplumda, bu haklarınızı 
ferden yaşamak istediğiniz zaman size müdahale ediliyorsa, bu hak yine kısıtlıdır, bu hakka 
müdahale edilmiş olur. 

Şimdi, bu açıdan toplumumuzu bir gözden geçirelim. Yakın zamanda, Türk Ceza Kanu
nundaki 141, 142.ve 163 üncü maddeler kaldırılarak, toplumda fertlerin fikirlerini ifade etme
leri imkânı sağlandı; ama, gerek 163 üncü maddede gerek 141 ve 142 nci maddelerde olan hu
suslar, aynen, Dernekler Kanununda var, Siyasî Partiler Kanununda var, Anayasada var. 

Bu kadar kanunda var olan hükümler değiştirilmeden, sadece, kişinin ferdî olarak hakla
rını korumak için bazı şeyleri söylemesine müsaade etmek, bu hakkın verildiği manasına gelmez. 

Bu başarı sizlere nasip olsun; bunların hepsini düzeltin. Bunları düzeltmeden de temel 
insan haklarının varlığını söyleyemeyiz. 

Aynı şekilde, organizasyon hakkı... İnanca göre bu hakkı kullanma imkânı da kısıtlıdır; 
tam değildir. Bu organizasyonları insanlar kuramazlar. 

Elbette, hiç sınırı olmayacağını kimse ifade edemez; mutlaka, sınırlar, toplumun genel ku
ralları olarak, o toplumun düzenini korumak için konulur; ama, onun ötesinde sınırlar varsa, 
bunların mutlaka temel insan haklarına uydurulması gerekir. 

Dördüncüsü : İnandığı gibi yaşama hakkı. 
Şimdi, birçok iyileştirmeleri, birçok düzeltmeleri, birçok yumuşatmaları yaptığınızı ifade 

ediyorsunuz. Sayın Bakanım, sizi sevdiğimi de bilirsiniz... Şimdi size soruyorum : Bir insan, 
Türkiye'de, inandığı gibi yaşama hakkına sahip mi, değil mi? Buna sahip değil. Sizin Bakanlı
ğınız da dahil, bütün devlet dairelerinde, "ben inandığım gibi başımı örteceğim" diyen bir ha
nım, çalışabilir mi, çalışamaz mı? Çalışamaz; kurallar, onu kapının önüne koyar. 

Sizin, iyi niyetiniz, bunları düzeltme gayretiniz var; ama, bunların yaşama geçirilmesi la
zım. Bir hanım öğretmen, başörtüsüyle ders verebilir mi? Veremez. Neden?.. "Ben inanıyo
rum, böyle kıyafet giymem lazım, böyle örtünmem lazım" diyen insana, "hayır; sen böyle ör
tünürsen, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sana hiçbir görev vermesi mümkün değildir" dedi
ğimizde, elbette, insan haklarını bir tarafa koymuş, rafa kaldırmış oluruz; aynı şekilde, "ben 
başım açık geleceğim" diyene de, zorla, "başını örteceksin" derseniz de aynı şeyi yapmış olur
sunuz; ama, ne var ki, şu memlekette, inanan insanların inandığı gibi yaşama hakları mevzu
bahis olduğu zaman, görünmeyen başka güçler ortaya çıkıyor ve istedikleri halde, bakanlar 
bile bunu gerçekleştiremiyorlar. İşte, bütün bunların ortadan kaldırılması lazım. 
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Ayrıca, inanma hakkından sonra, temel insan haklarından olan mülkiyet hakkı gelir. Bu
nun da teminat altına alınması lazımdır. Bir insanın meşru kazancından yaptığı tasarrufuyla 
elde ettiği mülkiyetine kimsenin müdahale edememesi, etmemesi lazımdır. Hatta, temel innan 

' haklarından olan mülkiyet hakkı konusunu biraz daha ileri götürecek olursak, istimlak hakla
rının bile çok sınırlı kullanılması lazım geldiği anlaşılır. Bunu hukukçularımız çok iyi bilirler; 
istimlak haklarını bile belirli bir sınırın ötesinde kullanılması, fertlerin mülkiyet haklarına te
cavüzdür. İstimlak hakkı, toplumun hakları adına kullanılabilir ve toplumun birtakım ihtiyaç
ları adına kullanılabilir; ama, şimdi, birçok belediyede -bunu, bilhassa Sayın Bakanımı ikaz 
etmek ve çok değerli Başbakan Yardımcımızın da dikkatlerine sunmak için söylüyorum- bu 
temel hak, iyiye değil, kötüye kullanılıyor ve bazı insanların mülkleri istimlak edilerek, Anaya
sanın verdiği bu hak suiistimal edilerek keyfî birtakım işlerde kullanılıyor. Bu hakkın böyle 
suiistimal edilmesinin kimseye zararı olmaz; bir kişi mağdur olur, birçok kişi o uygulamaya 
karşı reaksiyon gösterir, bazı kimseler de memnun olurlar; ama, netice itibariyle topyekûn kay
beden, bu haksız uygulamayı yapan olur. Ancak, bu haksız uygulamalar şu anda yapılmakta. 
Bu temel hakka da riayet edilmesi lazım. 

Şimdi, biz, insan haklarına riayet ediyoruz, mülkiyet hakkına da saygı gösteriyoruz diyo
ruz; fakat, devlet, şu anda bile, daha önce yapılmış olan istimlaklerden dolayı borçludur. Dev
let, elinde güç olduğu için ve bu gücü kullanarak birtakım insanların mülkiyet hakkını elinden 
aldıktan sonra, onlara olan borçlarını ödemezse, bu bir hakkın kullanılması değil, bir hakkın 
suiistimali haline dönüşüyor. Bir insana şu anda ödemeniz gereken alacağını ödemez de bir 
sene sonra öderseniz, o zaman, şu enflasyon şartlarında yarısını ödemiş oluyorsunuz demek
tir; eğer, iki sene sonra öderseniz, bu alacak dörtte birine düşüyor; yani, o kişinin parası pul 
oluyor ve ondan sonra çıkıyor "temel insan haklarına saygı gösteriyoruz" diyoruz!., tnsan hak
kına saygı böyle gösterilmez. İşte, bütün bunların düzeltilmesi lazım. 

Bunu çok ince bir yaklaşım olarak kabul etmeyin; ben, samimî inancımı söylüyorum : 
örneğin; devlet, köylüsünden taban fiyattan aldığı fındığın, tütünün, buğdayın, pamuğun, üzü
mün ve saire ürünlerin parasını vaktinde ödemezse, yine insan haklarına saygısızlık etmiş olur; 
çünkü, devletin yaptığı ödemelere hiçbir gecikme faizi tahakkuk etmediği için, para değerinin 
düşmesi karşılanmamış oluyor; dolayısıyla, devlet, borcunu ne kadar geç öderse, şu anda aylık 
enflasyonun yüzde 5-6 olduğu dönemde, kişinin, o kadar hakkını elinden alıyor veya onun bu 
hakkına tecavüz etmiş oluyor. Yani, insan hakları, sadece birtakım şeyleri kâğıt üzerine yaz
maktan, anayasalara geçirmekten ve hatta, bunların gereğini ifade etmekten ibaret olmayıp, 
bunların, yaşanan hayata da mutlaka tatbik edilmeleri lazım. 

BAŞKAN — Sayın Asiltürk... 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan. 
Bize göre iki tane daha insan hakkı vardır; bunları da ifade ettikten sonra sözlerimi biti

receğim. . 
Şimdi belirteceğim insan hakkı, hem ferdî insan hakkı sayılabilir hem de toplum hakkı 

sayılabilir. Bize göre, insan haklarından bir tanesi de, bir toplumda aile hayatının korunması
dır. Bu, insan haklarıyla temelde ilişkilidir. Bu sağlanmadığı takdirde, fuhuş, hatta Avrupa'nın 
şikâyet ettiği AİDS hastalığının yayılmasının da nedeni olan gayri meşru cinsel ilişkiler top
lumda arttığı takdirde, neticede cemiyet çürüyor, cemiyet bütün değerlerini kaybediyor. Aile 
mefhumu ortadan kalkan topluluklarda, cemiyetin bünyesi bozuluyor, insan nesli bozuluyor. 
\ani, neslin korunması olayı, tam bir insan hakkı olayıdır. Düşünün ki, hiçbir suçu olmayan, ma-
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sum bir bebek, toplumdaki bozukluktan, toplumdaki çeşitli hastalıklardan dolayı sakat ola
rak doğuyorsa, bizim onu koruma görevimiz vardır ve onun korunması, temel insan hakların
dandır. İşte, neslin korunması da bu bakımdan önemlidir. 

Beşinci temel insan hakkı, bizim inançlarımıza göre, toplumu kötü alışkanlıklardan kur
tarmaktır. îşte, bunun için, uyuşturucuyla mücadele edilir, alkolizmle mücadele edilir. Bu, bir 
temel insan hakkıdır. Bunu yapmadığımız takdirde, bir önceki misalde verdiğim gibi, hiçbir 
suçu olmayan, masum bir insanın sakat olarak dünyaya gelmesini peşinen kabul etmiş oluruz 
ki, böyle bir hakkımız yoktur; doğmamış çocuğu mahkûm etme hakkımız yoktur. Bu neyle 
olacak?.. Çeşitli uyuşturucularla (eroin, kokain vs.) mücadele ettiğimiz gibi, alkolizmle de ay
nı şekilde mücadele edeceğiz. 

Bu önemli konuda, tıbbın ilerlemiş şu anında elimizde çok önemli bazı veriler var. Bu ve
riler, bütün bu saydığım rahatsızlık verici, alışkanlık sağlayıcı şeylerin, alkolizmin.i nsan DNA'sını 
tahrip ettiğini, insan neslini bozduğunu, bunlarla mücadele edilmesi gerektiğini ortaya koyu
yor. Bu mücadeleyi toplumda yapmak devletin görevidir; ama, bir insanın kendi şahsında, kendi 
mülkünde, kendi evinde "ben çocuğumun da sakat olmasını istiyorum" diyerek bunları kul
lanması ayrı şeydir, toplumun buna müsaade etmesi ayrı şeydir, devletin radyosunda, televiz
yonunda içki reklamı yapmak, işte, bu kötülüklere destek olmaktır. Bu, insan hakkının ihlali
dir. Bunların da elbette, hassas bir ölçüyle, dikkatle ele alınıp düzeltilmesi gerekir. Bunlar dü
zeldiği takdirde, insan haklarına hakikaten sahip olduğumuzu ifade edebiliyoruz. 

Şu anlamlı günde, değerli bakanımızın konuşmasından sonra, temel insan hakları konu
sunda, Refah Partisi olarak görüşlerimizi arz ettim. 

Hepinize tekrar sevgiler, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, istanbul Milletvekili Sayın Mehmet Sevigen; 

buyurun. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET SEVtGEN (istanbul) — Sayın Başkanım, sayın mil

letvekilleri; yarın kutlanacak olan İnsan Hakları Gününü bugünden kutlamak, bizi oldukça 
mutlu ediyor. Bu vesileyle, Sayın Bakanımıza da, Türkiye Cumhuriyetinin "İnsan Hakları 
Bakanı" olma fırsatını da vermiş oluyoruz. Çünkü, yaklaşık bir yıldır Bakanlığımızın ismi var; 
ama, nedense, bir türlü Bakanlığımızın teşkilatı kurulamıyor. Teşkilatı kurulmayan bir bakan
lıkta, yetkisi olmayan bir bakanın, insan haklarıyla ilgili olarak ne kadar zevkle, şevkle, yetkiy
le çalışacağı da biraz tartışılır gibi geliyor. Ben, bu konudaki duygularımı belirtmek, bu konu
da şikâyet etmek için buradayım. 

Bu "İnsan Hakları Bakanlığı"nı, ya ciddî bir müessese gibi Oturtalım, bu insanların ça
lışmalarına fırsat verelim ya da Türkiye Cumhuriyetinin böyle bir "İnsan Hakları Bakanlığı 
yoktur" diyerek bunu kâğıttan çıkaralım diyorum. Sayın Bakanım, size de günah, size inanan 
insanlara da günah, sizin görev alanınıza giren konularda umutla çözüm bekleyen insanlara 
da günah diyorum. > 

İkinci olarak da şunu diyorum : Biliyorsunuz, bu "İnsan Hakları Bakanlığı''nın görevi, 
çok geniş bir yelpazeye sahip: Bürokraside işi tıkananların, dövülen kadınların, hor görülen 
çocukların, öldürülen gazetecilerin hakları, yerinde infazlar» işkenceler... Bunların hepsi, "İn
san Hakları Bakanlığı"nın konusuna giriyor; ama, Türkiye'de bu sorunların üzerine gidilme
sini bekleyen, bu konularda sorunları olan insanların elini uzatacağı -maalesef, isminden baş
ka hiçbir şeyi yok- bir bakanlığın olmaması da, ayrı bir acı olarak karşımıza çıkıyor. 
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Üç beş gündür sürekli konuştuğumuz Bosna-Hersek'Ie ilgili olayları hepiniz biliyorsunuz; 
bu nedenle fazla üzerinde durmayacağım. Orada bir insanlık katliamı var; ama, bizim insan 
haklarıyla ilgili Devlet Bakanlığımızın tam yetkisi olmadığı için, belki de ciddî büyüklükte bir 
bütçesi olmadığı için, çalıştıracağı insanlar olmadığı için, gidip yerinde inceleme de yapılamı
yor. Bir arkadaşım geçen günkü konuşmasında "Somali'ye bakan gitsin" dedi; ama, "Bakan
lık yok ki, bakan nasıl gitsin?!" diye düşünüyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; buraya gelmişken, bu konuda bana gelen bir şikâyeti 
de belirtmek istiyorum. Fazla vaktinizi almayacağım; çünkü, sabrınızı taşırmak da insan hak
ları ihlali oluyor. Biliyorsunuz,doğuya ve güneydoğuya Hükümetin verdiği kadrolar var... Ma
alesef, SHP ve Doğru Yol Hükümeti, bunları, doğudaki, güneydoğudaki belediye başkanları
na, ilçe başkanlarına bölmüştür; böylece, insanların çalışma hakları ellerinden alınmış oluyor. 
O kadar çok müracaat olmasına rağmen, oradaki bu insanlar, bu kadroları, kendi yandaşları
na, kendi yakınlarına dağıtıyorlar ve bir aileden 5 kişinin, 6 kişinin işe girdiği, mektuplarla 
bize sürekli olarak şikâyet ediliyor. Bir an önce, bu konuya da... 

SIRRI SAKIK (Muş) — En çok o lazım. 
MEHMET SEVİGEN (Devamla) — Doğru Söylüyorsunuz. 
Sayın Bakanımın bu konunun da üzerinde duracağına inanıyorum ve tnsan Hakları Gü

nünün hepinize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 
Gönülden istiyorum ki, dün aldığımız Somali'ye asker gönderme kararı paralelinde, Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetinin Bosna-Hersek'te yaşayan Müslüman Boşnaklara bir tnsan Hakları 
Günü hediyesi olarak yapacağı katkıyla oraya da müdahale edilir. 

Bu düşüncelerle, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevigen. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Tınaz Titiz; buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA MUSTAFA TINAZ TtTtZ (Ankara) — Sayın Başkanım, değerli 

milletvekili arkadaşlarım; hepinizi selamlıyorum. 
Yarın kutlanacak olan tnsan Hakları Gününün, başta ülkemiz olmak üzere, bütün insan

lığa, insan hakları konusunda yeni bir bilinç getirmesi dileğiyle, hepinizi, Grubum ve şahsım 
adına selamlıyorum. 

tnsan hakları denilince, genellikle, akla, o işin pozitif, olumlu tarafları değil, ihlal edilen 
kısmı, yani kötü muamele ve işkence geliyor. Doğrusu, ben bunun üzerindeki fikirlerimi sizle
re bir miktar arz etmek istiyorum. Bu düşüncelerimi, geçen hafta içinde Brüksel'de katıldığı
mız Avrupa Parlamentosu toplantısında da ortaya koydum. 

Değerli arkadaşlarım, ben, bu konuda kusursuz olduğumuzu, esas insan hakları ihlalleri
ni yapanların Batılı dostlarımız olduğunu, onların yaptıkları ihlallerin daha uzun boylu oldu
ğunu ve daha uzun yıllardan beri geldiğini söyleyerek, bir yerde bu işin mugalatasına saparak 
işin üstünü örtmek istemiyorum. 

Doğrudur; insan hakları ihlalleri konusunda, temel hak ve özgürlükler konusunda alma
mız gereken oldukça uzun mesafeler vardır; ama, bu yolda mesafe aldığımız, her geçen gün 
bu yoldaki yanlışlarımızı gidermeye ve eksikliklerimizi tamamlamaya çalıştığımız, bu yolda bi
zi sürekli kritik eden yabana dostlarımıza oranla çok daha süratle yol aldığımız ve daha önemlisi, 
çifte standart uygulamaksızın, bu işleri samimiyetle yapmaya çalıştığımız da inkâr edilemeye
cek bir gerçektir. Nitekim, son olarak Yüce Parlamentomuzun çıkarmış olduğu Ceza Muhake-
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meleri Usulü kanunundaki değişiklikler, olumlu adımlar, zannediyorum ki, oldukça önemli 
ve kabili ihmal sayılamayacak konulardan bir tanesidir. İnşallah, "İnsan Hakları Bakanlığı'-
'nın örgütlenmesi de tamamlandıktan sonra, bu konuya daha sistemli biçimde yaklaşmak müm
kün olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, ben, bu insan hakları ihlalleri konusuna bir miktar konsantre ol
mak istiyorum. Bu genellikle, gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında, ne olduğu gereğinden çok 
daha fazla vurgulanan, esas sebebi ortadan kaybedecek kadar vurgulanan bir konu. 

Ben, bunun ne olduğundan ziyade, niçin olduğuna, niçin var olduğuna dokunmak istiyo
rum. Zannediyorum, böylelikle, Sayın Bakanımızın, kurulması yolunda çok gayret ettiği "İn
san Hakları Bakanlığı"ntn da oluşturacağı politikanın, belki ana, çizgilerine, bir miktar da 
olsa, bir katkıda bulunabileceğimi umuyorum. 

İnsan hakları ihlallerinin, ki, "Kötü muamele" bunun ufak hafif, bir ucu; "işkence" de
diğimiz tarafı da -tabiî, insan hakları olmakla beraber- onun, ağır.olan diğer bir ucu. 

Bu büyük spektrumda yer alan, kötü muamele ve insan hakları ihlallerinin birtakım se
bepleri var. Bunlara ben "kaynak sebep" adını takmak istiyorum. 

Bu kaynak sebepler acaba nelerdir? Bakınız, ben şimdi size bunların dört beş tanesini sa
yacağım ve buradan da şu sonuca varacağım; onu da peşinen söyleyeyim : Bunları, yani insan 
hakları ihlallerini yaratan sebepleri ortadan kaldıramadığımız sürece, yani bu iklimi ortadan 
kaldıramadığımız sürece, istediğimiz her türlü önlemi alsak, polislerimize istediğimiz her türlü 
dersi okutsak, radyodan ve televizyondan, 24 saat, insan haklarının önemi konusunda yayın 
yapsak, yine de bu ihlallerin önüne geçemeyeceğiz demektir; yani, bu iş o kadar önemlidir. 

tnsan hakları ihlallerine olumlu zemin, yeşertici zemin hazırlayan sebepler nedir? Bunla
rı, önem sırasına göre değil, ama aklıma geldiği sırayla sizlere arz etmeye çalışacağım. 

Birincisi şudur : Osmanlı İmparatorluğundan, Türkiye Cumhuriyetine gelişte, hepimizin 
içimize sindirdiğimiz, eğitim hayatımızla bütünleştirdiğimiz bir geleneğimiz var; o geleneğimiz 
de -bu geleneği yavaş yavaş değiştirmeye çalışıyoruz; ama bu, kolay bir iş değildir- şudur : tn
san, birey, devlet için vardır; yani, önce devlet vardır ve bütün bireyler, ona yardımcı olan fak
törlerdir. 

Halbuki bugün, insan hakları konusundaki temel sorunlarını hiç olmazsa, halletmiş olan 
modern toplumlara baktığınız zaman, olay tam tersinedir : önce birey vardır; devlet, ona yar
dımcı olmak, onun önünü açmak, onun temel hak ve özgürlüklerini sağlamak için vardır. 

Bu yaklaşım farkı, yani bireyin, ancak devlet için var olabildiği, gerektiğinde ona feda 
edilmesi gerektiği anlayışı, zannediyorum ki, bu konuda doğrudan ya da dolaylı olarak bu ih
lallerin içinde yer alan insanlarımızı bu yöne sevk eden esaslı sebeplerden bir tanesidir. Zanne
diyorum ki, bireyciliği içimize sindirmemiz ve bireyin, her şeyden önce ve yalnızca kendisi için 
dahi, var olması gereken bir varlık olarak kabulü, insan hakları konusundaki temel bilincin 
vazgeçilmez önkoşuludur. 

ikinci sebebi hepiniz tahmin edebileceksiniz : ülkemizin genel eğitim düzeyi, insan hakları 
konusundaki temel yargıların ne olması gerektiği, bunların hayata nasıl geçirilmesi gerektiği 
hususlarında birtakım problemlere neden oluyor. Bugün genellikle, bu konu, okuma yazma 
oranıyla ifade ediliyor ve işte, bizim ülkemizde de bu oranın yüzde 98, yüzde lOO'lerde filan 
olduğu söyleniyor. 
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Doğrudur; ama, okuma yazma, bunun belki gerek şartıdır, ama yeter şartı değildir. Dola
yısıyla, insanımızın eğitim düzeyi, bilinç düzeyi, kültür düzeyi gelişmedikçe, dışarıdan empoze 
edilen insan haklan bilincini onlarda gerçekleştirmek oldukça güç görünmektedir. 

Üçüncü nokta, teknik bir konudur ve özellikle, işkence ve kötü muamele gibi, adalet siste
mimizle, güvenlik sistemimizle ilgili bir konudur ve teknik olarak, bilgi sistemimizin organi
zasyonunun yetmezliğidir. 

Bugün şunu itiraf etmeden geçemeyeceğim : Türkiye'de, nüfus kağıdı bulunmayan 3 mil
yondan fazla insanımız vardır. 10 milyonluk İstanbul kentinde, apartman yönetimlerine ve ma
halle muhtarlıklarına kayıtla olmayan 200 bin civarında insan yaşamaktadır. 

Nitekim, son zamanlarda, dört ay kadar evvel, İS yaşında iki delikanlı, üstlerine belli renk
lerde tişörtler giyerek, ellerine de benzin bidonu alarak gemi yakmaya kalktılar ve bu konuda 
o kadar bilinçsizler ki, üslerine giydikleri tişörtlerin o alacalı bulacalı renklerinden dolayı in
sanlar uyandılar da, bunları bir melanet peşinde olduklarını anladılar ve sonradan ve anlaşıldı 
ki, bu insanlar, bir fabrikada yatıp kalkıyorlar, hiçbir yerde de kayıtları yok!.. Yani, terörün 
ve anarşinin istediği bu tip insanlar, ortalıkta böyle serbestçe geziniyor. Dolayısıyla, herhangi 
bir suçun kovuşturulması, bunun izlerinin bulunması arkasında nelerin olduğunun anlaşılma
sı yönündeki bilgi organizasyonu, böyle zaaflarla, böyle yetmezlik içindedir. 

Dördüncüsü, zannediyorum, sadece insan hakları konusundaki değil, diğer birçok konu
daki yetmezliğimize kaynaldık eden bir sorundur ve toplumumuzun henüz üzerinde yeterince 
uzlaşmamış olduğu kavramların en Önemlilerinden bir tanesi demokrasi, öbürü de insan hak
larıdır. Bu kavramların sayısını daha da çoğaltabilirim. 

Demokrasi konusunda, her insanın haklarının, ancak bir başka insanın haklarıyla sınırlı 
olabildiği ve bu hakların hiçbirinin sınırsız olmadığı, henüz toplumumuz tarafından tam ola
rak özümlenmemiştir. 

Çocukluk yıllarım olan 1950'li yılları hatırlıyorum... tik defa olan bir siyasal değişim or
tamında, gece saat 24.00'ten sonra radyosunu sonuna kadar açan ve onu uyaran insanlara da, 
"Siz karışamazsınız, artık memleketimizde hürriyet var" diyen ve bu hürriyetin sınırsız oldu
ğunu sanneden insanlarımızı, benim yaşımda olanların hepsi hatırlayacaktır; ama, aradan bu 
kadar zaman, kırk yılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen hâlâ, bu hakların, başkalarının hak
larıyla sınırlı olduğu temel ilkesi, henüz özümlenmiş değildir. 

İnsan hakları konusu da böyledir. Sokağa çıkıp, rasgele bin kişi arasında bir araştırma 
yapsanız, insan hakları konusunda birçok doğru şeye rastlayacaksınız; ama, size garanti edebi
leceğim bir husus, insan haklarının hepsinin birbirinin üstüne gelmediği, birbirinden çok fark
lı, hatta insan hakkı sayılamayacak olan hususların dahi, o kontekst içinde size iade edileceğidir. 

Bu, şuhları göstermektedir "ki, üzerine bu kadar titizlikle titrediğimiz, üzerinde bize bu 
kadar çok eleştiri yöneltilen konularda, toplumumuz, henüz bir uzlaşma halinde değildir, bu 
kavramları tanımlamamıştır. Bu, ülkemizin önemli sorunlarından bir tanesidir. 

Bir başka nokta,çeşitli ideolojilerin, -bunlar marjinal olabilir, geniş kitleleri içine alabilir-
kendilerine hak gördüklerini, topluma empoze etmesi veya empoze etmeye kalkışmasıdır. Yani 
bu, şu demektir : "Filan düşünce sizin için iyidir. Biz düşündük; böyle yaşamanız, sizin için 
daha uygundur. Böyle yaşamayanlar, cezalandırılmaya veyahut en azından, doğru yola çevril
meye, adam edilmeye müstahaktırlar!" 

Zannediyorum ki, bu bizatihi, insan hakları ihlalilinin temel sebeplerinden bir tanesidir. 
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Bir marjinal grup, kendi düşüncelerini hayata geçirmekle, ona uygun yaşamakla, kendi 
haklarını güvence altına atmaktadır. Doğrudur; ama, kendi dışında kalan çok büyük kitlelerin 
insan haklarını çiğnemektedir. 

Zannediyorum ki, bu ince noktaya dikkat etmek son derece önemlidir; yani, kimse kimse
ye, nasıl iyi yaşanması gerektiğini, doğru yaşam formunu ne olduğu gerektiğini kesin şekilde 
empoze etmeye -en azından, büyük kitlenin insan haklarını düşünüyorsa- kalkmamalıdır. 

Sayın Başkanın hoşgörüsüyle konuşmamı tamamlıyorum. 
Altıncı nokta şudur : Adalet sistemimizin ağır yükü, insan hakları ihlallerinin temel se

beplerinden bir tanesidir. Hiçbir sistem, tasarımlandığı yükün daha üzerinde bir yükü taşıya
maz. Bu, fizik dünyasında da böyle, istiap haddi dediğimiz meselede de böyle, sosyal alanda 
da böyle. 

Bir adalet sistemi, kendinden beklenen yükü karşılayabilecek şekilde, ancak doğru hizmet 
verebilir, devletin devletle, devletin bireyle, bireyin bireyle sürekli niza halinde bulunduğu bir 
ortamda, hiçbir adalet mekanizması, insanların adalet beklentilerini yerine getiremez, tnsan 
hakları ihlallerinin temelindeki sebeplerden bir tanesi budur. 

Nihayet, bütün bu saydıklarımı ve saymadıklarımı içine alan bir şemsiye var; bu şemsiye 
de -belki geçici olarak nitelenebilecek ama- tabiî, uzun süredir içinde yaşadığımız terör ortamıdır. 

İç barış koşulları altında birbirine hoşgörüyle yaklaşan insanların bulunduğu ortam için
de insan haklarının hayata geçirilmesi ayrı bir şeydir; memleketinizi, varlığınızı tehdit eden, 
onu yok etmeye çalışan bir terör ortamı içinde insan haklarıyla ilgili hükümleri hayata geçir
meye çalışmak çok farklıdır. 

Dışarıda bizi sürekli eleştiren, bu yüzden bizi, ikinci, hatta üçüncü sınıf toplumlar kate
gorisine sokmaya çalışan dostlarımıza(!) söylediğim de aynıydı: "Lütfen, her problemi, ken
dini çevreleyen koşullar içinde dikkate alınız. Türkiye'deki terör ortamını dikkate almaksızın 
-sanki burası güllük gülistanlıkmış gibi- kendi ülkenizdeki şartlar içinde, insan haklarının niye 
var olduğu, niye az olduğu niye olmadığı konusunda bizi sorgulamayınız, ortaya koymayınız" 
diye söyledim. 

Değerli milletvekilleri, zannediyorum ki, bütün bunları dikkate alan, bunların nedenleri
ni de dikkate alan bir politika dokümanı, "insan Hakları Bakanlığımızın yol göstericisi, kıla
vuzu olabilecek durumdadır. Tam tersine, bunları dikkate almaksızın, niçinlerini bırakıp, nele
rin olduğunun üstüne gidebilecek şekilde örgütlenmiş, bu şekilde felsefesini kurmuş olan bir 
"tnsan Hakları Bakanlığı" ise, bugünkü ihlallerin -açık söylüyorum- daha da ileri gitmesin
den ve hiçbir şekilde yol alamamamızdan başka bir sonuç vermeyecektir maalesef. 

Ben, bu düşüncelerle tekrar, İnsan Hakları Gününün ulusumuza ve bütün dünyaya kutlu 
olmasını diliyor; hepinize saygılarımı sunuyorum efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Titiz. . 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Mümtaz Soysal'a 

söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Soysal. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP.GRUBU ADINA MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; bugün dolayısıyla konuşan tnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanının partimiz men
subu olduğunu düşünerek, belki partimiz adına da böyle bir konuşma yapma gereği olmayaca
ğını farz etmiştik; ama, bütün partilerin sözcüleri konuştuğuna göre, bir de partimiz adına bu 
konuda birkaç söz söylemek üzere karşınızdayım. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yalnız, şunu söyleyeyim ki: "tnsan hakları" kavramı
nın en büyük düşmanı, "insan haklan" sözüdür. Belki bu ifadem çok çelişkili gözükecek; ama, 
açıkladığım "zaman, zannediyorum anlatabileceğim. Çünkü, insan hakları, günümüzün bir mo
dası haline gelmiştir, aslında, moda haline gelmemesi gerekirken, çok somut bir konu olması 
gerekirken, insan hakları üzerine konuşmak, insan hakları edebiyatı yapmak ve bu arada da 
insan haklarının özünü, insan haklarının konusunu, insan haklarının uygulanışını ihmal et
mek, yalnız bizim dışımızdaki toplumlarda değil, yavaş yavaş bizim toplumumuzda da bir âdet 
haline gelmektedir. 

Gönül isterdi ki, insan hakları üzerine bu kadar çok konuşacağımıza, insan haklarına iliş
kin, onun özüne ilişkin, onun çeşitli yönlerine ilişkin konularda, somut olarak birtakım adım
lar atmanın yolunu, hep beraber, daha pratik bir biçimde bulabilelim, örnek : Bugün isterdim 
İd, biz, İnsan Haklan Bildirgesinin yayımlanışı dolayısıyla yarın kutlanması gereken bir günü 
bugün kutlamak yerine, gündemimizde yer alan bütçeyle düzenlenen bazı konuların, bakan
lıkların bütçelerinde, bakanlıkların kuruluş kanunlarında düzenlenmesine imkân veren bir gün
dem maddesini hemen görüşebilip ve onun arkasından "insan Hakları BakanhğV'nın kurulu
şuna ilişkin kanun tasarısını görüşmeye başlayabilseydik, insan hakları konusunda çok daha 
somut bir adım atmış olurduk, hiç olmazsa o hakların korunmasına ilişkin bir bakanlığın ku
rulması yönünde bir şeyler yapmış olurduk ve belki, bugün gündemde ona sıra geldiği zaman, 
tnsan Hakları Gününün de yarın olduğunu hatırlayarak, bu sözleri o zaman söyleyebilirdik. 
Ama, insan haklan üzerine konuşma dolayısıyla, zaten güçlükle toplayabildiğimiz bu Meclisin 
bir yarım gününü heba etmiş olduk. Oysa, pratik açıdan baksaydık, belki "tnsan Hakları Ba
kanlığının kuruluşuna ilişkin kanun tasarısına sıra gelebilirdi ve o vesileyle, yine bu konuş
maları yapabilirdik; insan hakları yönünde daha somut bir adım atmış olurduk. Zaten bütün 
umudumuz, "tnsan Hakları Bakanlığı"nın kurulması dolayısıyla, bu konuda birtakım ek ko
ruma mekanizmalarının, ek hükümlerin ve ek insan kadrolarının sistemimiz içine girmesidir. 
Yoksa; insan hakları üzerine konuşarak, insan hakları üzerine nutuklar atarak, çok fazla yol 
aldığımızı söyleyemeyiz. 

Tabiî, insan hakları konusunda, sosyaldemokrat bir parti olarak vurgulamamız gereken 
ve öbür partilerden farklı olan birtakım yönler de vardır. Tabiî, bütün partiler, kendi açıların
dan, kendileri için değerli olan yönleri vurguladıkları zaman, zaten sonuçta, toplam bir "in
san hakları, evrenselliğe yaklaşan bir "insan hakları" kavramı ortaya-çıkacaktır. 

Sayın Asiltürk, kendi açısından gayet haklı olarak inanç özgürlüğünü ya da mülkiyet hak
kını, insan haklarının en önemli noktaları olarak vurgulayabilir; biz de sosyaldemokrat bir parti 
olarak, sosyal güvenliği, insanların refah içinde yaşamaları ve ulusal gelirin daha adil paylaşıl
masının insan haklarına ilişkin yönlerini vurgulayabiliriz. Dolayısıyla, herkesin vurguladığı de
ğişik noktalardan, evrensel insan hakları kavramına yaklaşan bir anlayışa kolaylıkla ulaşabiliriz. 

Sayın Başkan, onun içindir ki ben, sözlerimi daha fazla uzatmadan, insan haklarının ev
renselliğini kabul ederek; ama, bu evrenselliğin, herkesin katkılarıyla oluşabilecek bir evrensel-
lik olduğunu da vurgulayarak sözlerime son vermek istiyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soysal. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Trabzon Milletvekili Sayın Eyüp Aşık; buyurun. 
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ANAP GRUBU ADINA EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
10 Aralık 1948 günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, herkesin, ırk, renk, cins, dil, din, siyasî 
millî veya içtimaî menşeine, servet veya doğuşuna bakılmaksızın ve herhafigi bir fark gözetil
meksizin, başka herhangi bir akte de başvurulmaksızın beyannamede ilan edilen bütün hak
lardan istifade edebileceğini kabul etmiştir. 

Türkiye, 10 Aralık 1948 günü kabul edilen uluslararası bu beyannameye 6 Nisan 1949'da 
imza koymuştur. Bu beyannameyle yaşama, özgürlük, güvenlik, özel hayata saygı, fikir, dü
şünce ve inanç özgürlüğü teminat altına alınmıştır. 

İkinci Dünya Savaşından sonra, insanlığın onuru ve mutlu geleceği için yazılmış en güzel 
belge olan bu beyannameden sonra, 1950 yılında, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi ve takiben 
de, Paris Şartına kadar birçok ulusulararası belge imzalanmış olup, bu belgelerdeki şartlara 
uyum sağlamak için de bazı müesseseler ve kuruluşlar tesis edilmiştir. 

Bunların başlangıcını teşkil eden, İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin kabul gününü, yani 
10 Aralık gününü, biz, bir gün evvelinden, "İnsan Hakları Günü" ve bu haftayı da "İnsan 
Haklan Haftası" olarak değerlendirmeye çalışıyoruz. 

Temel hedefi, dünya insanlarını, totaliter rejimlere, adaletsizliğe, işkenceye, baskıya, sö
mürüye, hor görmeye, kötü muameleye, velhasıl insan onuruna yakışmayan uygulamalara kar
şı korumak olan bu çalışmaları alkışlıyor ve yürekten destekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, ilginç bir tesadüf; bugünkü gündemde yer alan, "İnsan Hakları 
Bakanlığı" ile ilgili tasarı da, muhtemelen öğleden sonraki oturumda görüşülecek. Dolayısıy
la, bu dar zamanda, Türkiye'de ve dünyada insan hakları alanındaki -bize göre- çok çok olum
suz olan gelişmeleri, insan haklarını kutladığımız şu günde burada sıralamak istemiyorum; ama, 
şu kadarını söyleyeyim : Geçen bir yıl içindeki olaylar göstermiştir ki, maalesef, insan hakları
nın savunucusu ve öncüsü olan ileri Batı ülkeleri, başta Amerika olmak üzere, birçok olayda, 
insan haklarını savunmak değil, bunu kendi menfaatına bir alet olarak kullanmakta hiç tered
düt etmemiştir. 

Bu konuda verilecek en ilginç örnek şudur : Körfez krizindeki müdahalesinde çok aceleci 
ve hararetli davranan Amerika Birleşik Devletlerinin Dışişleri Sözcüsü, Bosna-Hersek için, "Bi
zim orada menfaatimiz yoktur, Amerika'nın menfaati yoktur; dolayısıyla, oraya niye müdaha
le edelim?" diyebilmiştir; yani, bu gerçeği herkesin kafasına, çivi çakar gibi çakmıştır. 

İnşallah öğleden sonraki oturumda bu örnekleri daha da çoğaltacağız ve dünyanın insan 
haklarına bakışını, çifte standardını, ama bu arada olumlu gelişmeleri de anlatmaya çalışacağız. 

20 Ekim seçimlerinde, iktidara gelirken, temel vaatlerinden en önemli üç noktadan birisi 
olarak, insan hakları ve demokratikleşmeyi gösteren bugünkü Koalisyon Hükümetinin ortak
ları, daha sonra da koalisyon protokolünde ve hükümet programında aynı yanlışa düşmüştür. 

Hükümetimiz, kendisini, âdeta insan haklarının ve demokratikleşmenin başlangıcı ilan 
etmiştir; yani, kendisini, insan haklarının Türkiye'deki miladı olarak ilan etmiş, kendisinden 
evvelki, bütün yapılanları yok saymıştır ve çok büyük bir şovmenlikle, ilk olarak güneydoğuya 
saldırmış, orada bir şefkat projesi başlatmıştır. Eskişehir Cezaevini kapatmıştır ve bu alanda, 
miladı, yani başlangıcı, bayram yapmaya başlamış; ama, daha sonra gerçeklerle karşılaşınca, 
çok çelişkili uygulamalara girmiştir. Tabiî, İnsan Haklarıyla Görevli Sayın Devlet Bakanı, he
pinizin de bildiği gibi, bir yıldır "benim halim ne olacak?" diye koridorlarda dolaşmış basına v 

demeçler vermiştir. 
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Hükümet, âdeta, "insan Hakları Bakanlığı'nın kurulup kurulmaması noktasında henüz 
karar verememiştir; bir yıl evvelki kararını kesinleştirememiştir. 

Türkiye, bu bir yıl içerisinde, insan hakları konusunda hiçbir ileri adım atamamış, bir tek 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda değişiklikler yapan, kanunu çıkarabilmiştir; ki, onun 
da parantezini açacağım; o kanun da, katiyen, amaca yönelik, tereddütleri giderecek, insan 
hakları konusundaki açığımızı kapatacak bir kanun değildir. Çünkü, Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanun değişikliğiyle esas amaçlanan, işkenceyi önlemektir, tşkenceyi önleyecek tedbirler bu 
kanunla da gelmez. Çünkü, işkence, hırsızlık yapana, karısını dövene yapılmıyor; esas işkence, 
siyasî suçlulara yapılıyor; devlet güvenliğiyle ilgili, teröristlerle ve terörizmle ilgili, olağanüstü 
halle ilgili suçlarda işkence yapılıyor; onlar da, o kanunun kapsamı dışına çıkarılmış. Yani, 
katiyen oradan bir şey beklemeyin; ama, gene de iyi bir adımdır, gene de ileri bir adımdır. Onun 
haricinde bir tek ileri adım atılntış değildir. 

Türkiye, bu bir yıl içerisinde, insan hakları konusunda çok şey kaybetmiştir ve Türkiye, 
insan hakları konusunda, peşpeşe yargılanan, protesto edilen ve aleyhinde kararlar çıkan bir 
ülke haline gelmiştir. 1980 askerî rejiminden sonra ilk defa bu yıl içerisinde Avrupa Konseyi, 
Türkiye'yi kınama kararı almıştır. Birleşmiş Milletler tnsan Hakları Komisyonundan -ki, öğle
den sonra bunları çok geniş şekilde anlatmaya çalışacağım- Türkiye'yi kınama karan çıkmış
tır. Helsinki Washington Uluslararası Af Örgütünden, geçen dönemlerle mukayese edilemeye
cek sertlikte kararlar çıkmıştır. 

Yine bu dönemde, Türkiye'de gazeteciler öldürülmüştür, köşe yazarları tutuklanmıştır, kitap 
fuarları basılmıştır ve bakan müşaviri, gazeteci, hatta milletvekili dövülmüştür. 

Yine bu dönemde, Bakan emriyle tiyatro oyunu yasaklanmıştır, televizyon filmi yasaklan
mıştır ve tnsan Haklarından Sorumlu devlet Bakanı, "yargısız infaz" dediğimiz bu infaz ola
yına seyirci olarak katılmıştır. 

ALİ ESER (Samsun) — Hangisi Sayın Aşık? 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Velhasıl, bu dönemde Türkiye, insan hakları konusunda çok 

şey kaybetmiştir. 
Çalışma hayatı, basın özgürlüğü ve temel hak ve özgürlüklerle ilgili ileri.yeni hiçbir adım 

atılmamıştır. 
Güneydoğuda insan haklarına en çok engel gibi gösterilen olağanüstü hal, üç kere üst üs

te yeniden uzatılmış ve ne yumuşatılması yönünden ne de onun tesirlerinin azaltılması yönün
de hiçbir adım atılmamıştır. "Şefkat projesi" denilerek gidilip kucaklaşılan güneydoğu halkı
na bir daha selam da verilmemiş ve güneydoğu halkı, kendi kaderiyle başbaşa bırakılmıştır. 
Bu arada, Hükümet, en önemli zaafı olarak, insan hakları ile terörizm arasındaki çizgiyi çize-
memiştir ve halkı ve kendisini "Ya biri ya öteki" demek durumunda bırakmıştır. 

Çalışma hayatıyla ilgili olarak, "ILO standartlarını imzaladık" diyorlar. 
Sayın milletvekilleri, bakınız, bundan beş sene evvel Türkiye, işkencenin kötü muamele 

olduğunu, işkencenin yasak olduğuna dair Avrupa Konseyi kararını imzalamış; ama, aradan 
beş sene geçmiş; Türkiye'de işkence iddiaları devam ediyor!.. Yani, ILO sözleşmelerini imzala
manın bir şey olduğunu zannetmeyin Siz, hukukî düzenlemenizi, mevzuatınızı ona uydurma-
yacaksanız, "ILO sözleşmesini imzaladık, işte bakın, insan hakları konusunda neler yaptık" 
demek gibi böyle saçma bir iddia olamaz. 

Bakınız.çalışma hayatında, ilk defa bu dönemde, grev ertelemeleri olmuştur. Memurlara 
sendika hakkı sözü verilmiştir; memur sendikası kurmak isteyenler, polisten dayak yemiştirl 

Kayıp insanlar!.. Kayıp insan ne demektir? 1992 yılında, kayıp insanların yakınları, anne
leri, babaları Başbakana gelmiştir; Başbakanda, "Canım, o adamlar cebimde mi çıkarıp vere
yim size? Ben ne bileyim nerede kayboldu!" diyebilmiştir. 
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ALİ ESER (Samsun)—Dunlar 1990'dan kalma. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Sayın milletvekilleri, insan hakları ve demokratikleşmenin baş

langıcı olarak, ilk başlarda, Başbakanı odasında kılıç kalkan ekiplerini güzel oynattınız!.. Mil
let de, demokratikleşme diye "biz, her gün, davul zurnayla, kılıç kalkan ekibiyle Başbakanın 
masasınasçıkabiliriz" zannetti; ama, aradan altı ay geçti, Meclisin kapıları kapandı! Hüküme
tin ikinci ayında, kılıç kalkan ekibi, Başbakanın odasında oynarken, altı ay sonra, halk, Mecli
se giremez oldu, milletvekiliyle görüşemez hale geldi! Bunları, detaylı bir şekilde, öğleden son
ra inşallah anlatacağız. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Senin arkadaşların da kabul etti onu; niye saptı
rıyorsun? Yakışıyor mu size? 

EYÜP AŞIK (Devamla) — Ben sekiz senedir iktidardayım Sayın Müftüoğlu... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Bütün gruplar beraberce karar verdi. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Bakınız, ben sekiz yıldır iktidardayım; bu Mecliste kapılar, 

halka hiç kapanmamıştı, ilk defa bu sene kapandı. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Beraberce karar verdik ona. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Öğleden sonra tartışacağız bu konuyu. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Milletin, memleketin hali belli! 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Basın... 
ALİ ESER (Samsun) — Kapı kapanmadı, kapı kapanmadı... 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Öğleden sonra konuşacağız... ' 
ALİ ESER (Samsun) — Şu anda odamda yedi sekiz arkadaş bekliyor; yasak diye bir şey yok. 
EYÜP AŞIK (Devamla) — Basının haber alma özgürlüğüne ilişkin hiçbir şey yapılmamıştır; 
Enflasyon yüzde 70 iken, temel gıda maddelerindeki (halkın kullandığı yiyecek, giyecek 

maddelerdeki) fiyat artışları yüzde 100 lerin üzerinde iken, bir yıl içerisinde gazete fiyatları 
yüzde 200 artmışken, gazete kâğıdına sadece yüzde 21'l.ik bir fiyat artışı yapmak suretiyle, bir 
nevi, basına rüşvet verilmiştir. Basın özgürlüğü deyince, herhalde onu anlıyorsunuz! 

TRT, muhalefete kapatılmış; Meclis çalıştırılmamış; yani, demokratikleşme konusunda ileri 
adım atılmamış bir yıl içinde çok çok kayıplara uğramışız. 

Bütün bunları söylememin sebebi, Türkiye, esas itibariyle birkaç konudaki eksikliklerini 
giderdiği takdirde, insan hakları konusunda hiç de öyle yargılanacak bir ülke değildir. Türkiye, 
bir çok konuda, birçok devleti, birçok milleti yargılama durumunda iken, maalesef, yargıla
nan ülke durumuna düşürülmüştür. ' 

Bu eksikliklerin giderilmesini ve demokratikleşmenin, geçen yıldan itibaren başlayıp de
vam etmesi şekliyle değil, hiç değilse geçen dönemden devam eden hızıyla gerekli düzenlemele
rin yapılmasını diliyorum. 

Bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşık. 
Sayın milletvekilleri, bu suretle. İnsan Haklan Günü münasebetiyle yapılan görüşmeler 

tamamlanmıştır. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmındaki 

birinci konuyu görüşmeye başlamamız halinde, yarım kalacağından ve daha önce alınan karar 
uyarınca sabahki çalışma süremizde dolmuş bulunduğundan, saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.04 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

BAŞKAN—- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 37 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

Çalışmalarımıza bıraktığımız yerden devam ediyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Fransa 'ya gidecek olan Devlet Bakanı Türkân Akyol'un dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Erman Şahin'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/731) 

BAŞKAN — "Sunuşlar" bölümünde tezkereler vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

9 Aralık 1992 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Türkân Akyol'un dönüşü
ne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Erman Şahin'in vekillik etmesinin, Başbakan Ve
kilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

s Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. -— Belçika 'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönüşüne kadar, Millî 
Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakam İsmet Sezgin'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/732) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Avrupa Grubu (EUROGROUP) ve Savunma Planlama Komitesi (DPC) sonbahar bakan
lar toplantılarına katılmak üzere, 9 Aralık 1992 tarihinde Belçika'ya gidecek olan Millî Savun
ma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, içişleri Bakam tsmet 
Sezgin'in vekillik etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı V. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" bölümüne 

geçiyoruz. 
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IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
• • • İ Ş L E R < 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına ilişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 
Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 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 Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 
59'a linçi Ek) 

BAŞKAN — 1 inci sırada, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları
nın görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. 
Komisyonun Değerli Başkanı, arz ettiğim şekilde, Hazine ve Dış Ticaretle ilgili görüşme

ler için varlığınızı beyan ettiniz değil mi efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon burada. • •> 
Hükümet?.. 
Son defa soruyorum, Hükümet?.. Yok. 
Görüşme, bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı : 71) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunların
da Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. 

Komisyon?.*. Yok. 
Hükümet?.. Hiç yok. 
DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) — Hükümet var, ilgili bakan yok. 
BAŞKAN — Efendim, Hükümet varmış da, ilgili bakan yokmuş. 
Ertelenmiştir. 
Geçiyorum Sayın Bakan. 

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

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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4.— Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ye Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameye Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına ilişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/202, 1/319) (S Sayısı : 58 ve 58'e1 inci Ek) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 
437 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinde Değişiklik Yapılmasına tlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. • . , . . ' . ' 
5. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl

masına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı: 111) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesin
de Değişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret Komisyonu Raporu. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
6. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına tlişkin 77 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu. 

Komisyon?.. Yok. ' 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, sabahtan 

beri bekliyorum, "9 uncu sırada" dediler. 
BAŞKAN — Eendim, sabahtan beri geldiğinizi biliyorum Sayın Bakanım da... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Özür dilerim; onu de

mek istemedim. Yarım kaldığı için arkadaşlar öyle söyledi; değişmiş! 
BAŞKAN — Değişerek okunması imkânsız efendim. Değişik söylenmiş olması galip ihti

maldir de, Sayın Bakanım; burada bu kadar insanın hazırlanarak kıraat ettiği metinde bir de
ğişiklik yapılması imkânsızdır. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — 9 uncu sırada yarım kal
mıştı. Herhangi bir yanlışlık oldu ve geçti. 

BAŞKAN — Efendim şöyle : Malum, bugün daha önceden özel gündemle kararlaştırıl
mış tek tek görüşülecek hususlar sayılmış bir gündemi uyguluyoruz. Yanılmıyorsam, ilk üç 
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sırada yarım kalmış konuların tamamlanması, öncelikle ele alınması kararlaştırıldığı için ön
celikle ele aldık. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Bir yanlışlık oldu herhalde. 
BAŞKAN — Yanlışlık nerede ve nasıl yanlış yapıldı, kim yaptı? Bunu yüksek sesle söyle

menizi rica ediyorum. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Efendim, başta yanlışlık oldu, bunu ben yaptım. 
BAŞKAN — Bu bir. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — İkincisi, Sayın Bakan, 1 inci sırada olan kanun 

tasarısının bugün görüşülmesi gereken kanun tasarısı olduğu hususunda tereddüde düşmüşler
dir, "Buradayız" diyemediler. ' -

BAŞKAN — Bu ikincisi. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Onun için, düzeltilmesini ve mümkünse tasarı

nın görüşülmesine devam edilmesini talep ediyoruz. Takdir sizindir. 
BAŞKAN — Estağfurullah. Size yardımcı olmak ve Meclisi çalıştırmak görevimiz ama 

Meclis, açılan saatte, kararlaştırılan gündemle usulü dairesinde çalışır. 
HALÎL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Sayın Başkan, ne yapıyoruz, Meclis niyedur-

du?.. Meclis durdu. 
BAŞKAN — Efendim, uygulamamızda bir hata ya da usulsüzlük yok. Ancak, iyi niyet 

esastır; maksat neyse, hüküm ona göredir. 
Sayın Bakanın hassasiyetle izlediği ve bir yanlışlık eseri, vaktinde bulunamadığı, Sayın 

Grup Başkanvekilinin de ifadesiyle sabit.v 

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

BAŞKAN — 2 nci sırada yer alan, Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili 
Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
nun görüşülmesine devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Sayın milletvekilleri, geçen birleşimde tasarının çerçeve 3 üncü maddesine bağlı ek 8 inci 

madde üzerinde verilen önergelerden, son önergenin oylamasında kalmıştık, önergeye Komis
yon katılmış, Hükümet katılmamıştı. 

Şimdi önergeyi tekrar okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra sayısı 71, Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 3 üncü ek 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Ek Madde 8. — Bu Kanuna göre verilen yetkilerin tümü veya bir bölümü lüzumu halinde 
ilgili saymanın talebi ve Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayı ile ilgili saymanın yardımcıları
na devredilebilir. Bu şekilde devredilen yetkiler geçici mahiyette olup, ilgili sayman tarafından 
istenildiği zaman, Bakan onayına gerek kalmadan geri alınabilir. Ancak, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığına bu hususta bilgi verilir. 

Yusuf Bozkurt özal (Malatya) 
ve arkadaşları 

(1) 71 S. Sayılı Basmayazı 2.12.1992 tarihli 34 üncü Birleşim tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — Komisyon, okunmuş bulunan önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Efendim, ge

çen birleşimde beyan edilmişti; biz usulen katılmıştık, Hükümet katılmamıştı. Yüce Kurula ve 
Başkanlığa arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN -— Katılmıyorsunuz. 
Okunmuş bulunan önergeye Komisyon katılmış, Hükümet katılmamıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Ek madde 8'i metindeki şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : • • ' • ' 
"EK MADDE 9. — Genel Bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı döner 

sermayeli işletmelerin aylık gayri safî hâsılatının % 15'ini ve sermayeye eklenmiş olsun veya 
olmasın kullanılmayan geçmiş yıl kârları dahil yıl sonu kârlarını Hazineye yatırtmaya Maliye 
ve Gümrük Bakanı yetkilidir. Maliye ve Gümrük Bakanı bu oranı döner sermayeler veya işlet
meleri itibariyle sıfıra kadar indirebilir. 

Peşin gelirlerin ve yıl sonu kârlarının toplanmasına, kaydına, raporlanmasına, bildirim 
ve ödeme sürelerinin tespitine ve peşin gelirlerin yıl sonu kârlarına mahsubuna ilişkin hususlar 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir, 

Yıl sonu kârları ve peşin gelirler yatırılmadığı takdirde, yıllık % 12 zamlı olarak ve 6183 
sayılı Kanundaki usullere göre tahsil edilir. Ancak hesaplanan zam, döner sermayelerin ita amiri 
ve saymanlarından yarı yarıya alınır. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca verilmiş ek süreler için 
zam uygulanmaz." 

Bu madde, genel ve katma bütçeli kuruluşların; özel kanunlarında bu kanuna tabi olma
yacağı belirtilen döner sermayeleri hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına Sayın Yusuf Bozkurt özal?.. Yok. , 
Madde ile ilgili değişiklik önergeleri vardır; veriliş sırasına göre okutup, aykırılık derecesi

ne göre işleme koyacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra sayısı 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 3'teki ek madde 9'un birinci fıkrasındaki "Hazi
neye yatırtmaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir" ibaresinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

"Hazineye yatırmaya ilgili bakanın müspet mütalaasını almak kaydıyla Maliye ve Güm
rük Bakanı yetkilidir." 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Yusuf Bozkurt Özal 
Malatya 
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Ülkü Güney 
Bayburt 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Güneş Taner 
İstanbul 

Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Engin Güner 
İstanbul ' 

Gerekçe: Bakanlıkları ilgilendiren meselelerde ilgili bakanın müspet görüşü alınmadan Ma
liye ve Gümrük Bakanınca resen yapılacak işlemler modern kamu yönetimine ters düşen bir 
anlayış tarzıdır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra sayısı 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Madde 3'teki ek madde 9'un ikinci fıkrasındaki, "Mali
ye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir" ibaresinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

"Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenip, Başbakan tarafından onaylanır." 

Yusuf Bozkurt Özal 
Malatya 

Ülkü Güney 
Bayburt 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Güneş Taner 
İstanbul 

Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Engin Güner 
İstanbul 

Gerekçe : Bütün bakanlıkları ilgilendiren bir konuda sadece Maliye ve Gümrük Bakanı
nın söz sahibi olması idarede ciddî sıkıntılar çıkartır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
• ı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayı 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 3'teki ek madde 9'un üçüncü fıkrasındaki "yıllık 
yüzde 12 zamlı" ibaresinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz., 

"Hazinenin her yıl ortalama iç borca ödediği faiz oranı, yıllık uygulanmak suretiyle zamlı" 

Yusuf Bozkurt Özal 
Malatya 

Ülkü Güney 
Bayburt 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Melike Haşefe 
istanbul 

Güneş Taner 
İstanbul 

Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Engin Güner 
İstanbul 
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Gerekçe: İç borçlanmanın maliyeti yüzde 12 değildir. Bu rakamın da neden seçildiği anla
şılamamıştır. Doğrusu, Hazinenin alamadığı paralara uygulayacağı faiz nispetinin, kendisinin 
borç para aldığı faiz nispetinden az olmaması gerekir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra sayı 71 Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlen
mesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 3'teki ek madde 9'un üçüncü fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Yıl sonu kârları ve peşin gelirler yatırılmadığı takdirde, Hazinenin yıllık ortalama iç borç
lanma faizi nispetinde zamlı olarak ve 6183 sayılı Kanundaki usullere göre tahsil edilir. 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

Ülkü Güney. 
Bayburt 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Güneş Taner 
İstanbul 

Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Engin Güner 
İstanbul 

Gerekçe : Fıkranın son iki cümlesine gerek duyulmamıştır. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

t Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayı 71 Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlen

mesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 3'teki ek madde 9'un aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

"Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin, 
sermayeye eklenmiş olsun veya olmasın, kullanılmayan geçmiş yıl kârları ile yıl sonu kârları
nın bir nispetini Hazineye yatırtmaya ve bu işlemle ilgili esasları tespit etmeye Yüksek Planla^ 
ma Kurulu yetkilidir." 

Yusuf Bozkurt ÖzaJ 
Malatya 

Ülkü Güney 
Bayburt 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Engin Güner 
İstanbul 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Güneş Taner 
İstanbul 

Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Gerekçe : Bütün bakanlıkları ilgilendiren bir konuda, sadece Maliye ve Gümrük Bakanı
nın söz sahibi, olması, idarede ciddî sıkıntılar çıkarır. Ayrıca, böyle bir uygulama iktisadî nite
lik taşıyan bu işletmelerin malî sıkıntıya düşmesine neden olabilir. Bu bakımdan bu önerge 
verilmiştir. 
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BAŞKAN — Şimdi de, önergeleri aykırılık derecesine göre ayrı ayrı okutup, oylarınıza 
sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayı 71 Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin tlgili Kanunlarında Düzenlen

mesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 3'teki ek madde 9'un aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerin, 
sermayeye eklenmiş olsun veya olmasın, kullanılmayan geçmiş yıl kârlanyla yıl sonu kârları
nın bir nispetini Hazineye yatırtmaya ve bu işlemle ilgili esasları tespit etmeye Yüksek Planla
ma Kurulu yetkilidir. 

Yusuf Bozkurt 0zal (Malatya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN"—Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi söz istememektedir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Madde 3'teki Ek Madde 9'un birinci fıkrasındaki "Hazineye yatırtmaya Maliye ve Güm

rük Bakanı yetkilidir" ibaresinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederim. 
"Hazineye yatırtmaya ilgili Bakanın müspet mütalaasını almak kaydıyla Maliye ve Güm

rük bakanı yetkilidir." 
Yusuf Bozkurt Özal (Malatya) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

efendim. , 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
Önerge sahibi söz istememektedir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayısı 71 Kanun Tasarısının madde 3'teki ek 9'un ikinci fıkrasındaki, "Maliye ve Güm

rük Bakanlığınca belirlenir" ibaresinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. • 
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"Maliye ye Gümrük Bakanlığınca belirlenip, Başbakan tarafından onaylanır." 
Yusuf Bozkurt özal (Malatya) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

efendim. ' 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi söz istememektedir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayısı 71 Kanun Tasarısının Madde i 'teki madde 9'un üçüncü fıkrasındaki "Yıllık 

yüzde 12 zamlı" ibaresinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
"Hazinenin her yıl ortalama iç borca ödediği faiz oranı yıllık uygulanmak suretiyle zamlı" 

Yusuf Bozkurt Özal (Malatya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi söz istememektedir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. • •. • 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayı 71 Kanun Tasarısının Madde 3'teki Ek Madde 9'un üçüncü fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. ~ 
"Yıl sonu kârları ve peşin gelirler yatırılmadığı takdirde, Hazinenin yıllık ortalama iç borç

lanma faizi nispetinde zamlı olarak ve 6183 sayılı Kanundaki usullere göre tahsil edilir." • 
Yusuf Bozkurt özal (Malatya) 

ve arkadaştan 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) -^ Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

— 396 — 



T.B.M.M. B : 37 9 . 12 . 1992 O :3 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
Önerge sahibi söz istememektedir. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Maddeyi metindeki şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde, metindeki şekliyle kabul edilmiştir. 
Efendim, ek 10 uncu madde ilave edilmesini isteyen bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan, "Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin tlgili Kanunlarında 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı"nın 3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki ek madde
nin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Güneş Müftüoğlu Muhtar Mahramh 
Zonguldak Tekirdağ 

irfan Köksalan Nazmi Çiloğlu 
Ankara Bolu, 

Bilal Güngör Tevfik Türesin 
Ankara Bolu 

"Ek Madde 10. — Bütçe kanunlarına konulacak hükümler ile; kanun, kanun hükmünde 
kararname, bakanlar kurulu kararı, yönetmelik ve diğer mevzuatla kurulmuş fonların gelirle
rini bütçeye dahil etmek ve karşılığında kısmen veya tamamen ilgili idarelerin (A) işaretli cet
vellerine ödenek koymak üzere gerekli düzenlemeler yapılabilir. 

Bütçeye konulan ödeneklerin kullanılması ve fon gelirlerinin tahsiline ilişkin olarak, fon
ların kendi mevzuatlarında yer alan hükümler yerine uygulanmak üzere, gerektiğinde yeni esas 
ve usuller tespit edilebilir veya bû hususta bakanlara yetki verilebilir. 

Faaliyetlerini tamamlamış veya işlerliğini yitirmiş olan fonları devir veya tasfiye etme ve 
benzer amaçlı olanları birleştirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

Gerekçe : Kanun, kanun hükmünde kararname, Bakanlar Kurulu kararı, yönetmelik ve 
diğer mevzuatla kurulmuş fonların, gelir ve giderlerini devlet bütçesi içine almak üzere, yılı 
bütçe kanunlarıyla gerekli düzenlemenin yapılabilmesine ve fon mevzuatları uygulamalarının 
yeniden belirlenmesine imkân verecek düzenleme yapılmaktadır. 

Ayrıca, fonların tasfiye edilmesi ve işlevleri benzer olan fonların birleştirilmesi hususunda 
Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Efendim, ek

seriyetimiz yok; katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Ekseriyeti bulunmadığı için katılamıyor. 
Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Yeni bir madde ilavesi olduğuna göre, grup adına söz istiyor 

arkadaşımız. 
BAŞKAN — Efendim, yeni madde değil. 
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EYÜP AŞIK (Trabzon)— Geçici madde Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon, çoğunluğuyla birlikte katıldığını beyan etmek suretiyle yeni madde 

hüviyeti kazandırmadığı için, normal önerge işlemine tabi; o bakımdan, söz verme imkânımız 
yok; önergeden dolayı da söz vermek imkânımız yok, takdir edersiniz. 

Komisyon, ekseriyeti olmadığı için önergeye katılamadığını, Hükümet ise katıldığını be
yan etmiştir. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, kabul buyurduğunuz önergeyle, çerçeve 3 üncü maddeye geçici 10 
uncu madde de eklenmiş bulunmaktadır. Bu haliyle, çerçeve 3 üncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : . 
MADDE 4..— 7.1.1932 tarih ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanu

nun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının 6 ncı bendinin, (a/l) alt bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

" a ) . . . • ' • . . ' . " . - . 

(1) Sahipli yakalanmış ise % 10'u kamu davasının açılmasını takip eden üç ay içinde, geri 
kalan % 90'ı mahkumiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden 
üç ay içinde," 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Güneş Taner; buyu
run efendim. 

ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Hükümetin bir senesini doldurduğu bugünlerde, hepinizin.malumu olduğu üzere, enflas
yon, iddia edildiği gibi düşmemiş, tam tersine, hızla artmış ve artmaya devam etmektedir. Di
yeceksiniz ki, enflasyon meselesinin bu maddeyle ne ilişkisi vardır? Müsaade ederseniz arz 
edeceğim. 

Efendim, kaçakçılıkla ilgili eski uygulamaya göre, mallar yakalandığı zaman, ilk önceleri 
yüzde 50 kadar kısmı prim olarak dağıtılıyordu, müteakip kısmı da mahkeme bittiktensonra 
dağıtılıyordu. Şimdi, burada yapılan değişiklikle, enflasyonun yüzde 70 olduğu ve üstüne hızla 
tırmandığı bir dönemde, siz bunun sadece yüzde lO'unu dağıtacaksınız, geri kalan 90'lnı da 
mahkeme bittikten sonra dağıtacaksınız... Hepinizin malumu, adalet sistemimizin sıkışıklığın
dan, bu tür muhakemelerin süresi iki seneden fazla sürmekte. Bir an için düşününüz, enflas
yonun yüzde yüzlere çıktığını Allah korusun, kabul etmeyelim; ama bugünkü seviyede olduğu
nu düşünürseniz, buradan alınacak olan paralar, üç sene sonra tamamıyla hükmünü yitirmiş 
bir biçimde tahsil edilecektir; daha doğrusu, memurlara verilecektir. O zaman, bu maddenin 
burada yeri yoktur. 

Siz, aslında memurlara bu primi vermek istemiyorsunuz; vermek istemiyorsanız, kanun 
yapıyorsanız, bu maddeyi tamamen kaldırın, deyin ki, "Biz memurlara bir şey vermeyeceğiz. 
Onun görevi yakalamaktır, bizim görevimiz onları muhakeme etmektir. 

Yapın muhakemeyi... Bunu, yanlış olarak buraya getirmeyin, buraya yanlış getirdiğiniz za
man, bir taraftan, enflasyon uygulamasında tersini yapacaksınız, öte taraftan da, kanunda bu 
maddeyi tutarak, adamlara âdeta bir havuç sallayarak, görevlerini teşvik edeceksiniz; ama ye
rine getirmeyeceksiniz... Bakın, bu yanlıştır, bu yanlışlığı yapmamak lazım. 
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Şunu diyeceksiniz: "Efendim, siz bunu söylüyorsunuz ama, bu, daha evvel sizin dönemi
nizde çıkmıştı, sizin döneminizde bu uygulanmaktaydı." 

Bizim dönemimizde enflasyon böyle değildi ki!.. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Yüzde 10'dü!.. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ama, 1980'de yüzde 108'di. 1980'de yüzde 108 devrettiği

niz enflasyonu unutacaksınız, ondan sonra, bizim dönemimizdeki enflasyonun yüzde 10 ol
madığı üzerinde konuşacaksınız!.. 

Sayın milletvekili, biz burada ciddî bir iş yapıyoruz, biz burada kanun çıkarıyoruz. Ka
nunda, eski yapılan yanlışın devamında veya bunun herhangi bir safsatayla üzerinde ısrar edil
mesi manasızdır. Ben bunu arz etmek istiyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Siz kaçla devraldınız? 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Kaldı ki. bundan evvelki hükümet aynı şeyi yapmıştır. Bu

rada son dakikada bir madde uygulayarak, bugün Türkiye'nin bir taraftan hukuka saygınlığını 
iddia ederken, öte taraftan, Yüce Meclisi kullanarak, hukuktan kaçmanın en büyük örneğini 
vermişsiniz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Enflasyonu kaçla devraldınız? 
GÜNEŞ TANER (Devamla)"— Diyorsunus ki, "Biz fonlara karşıyız." 
Evet, fonlara karşısınız; ama aynı fonları bugün tepe tepe kullanıyorsunuz! 
"Efendim, biz fonlara aslında karşı değiliz, biz fonların denetimine karşıyız, denetimini 

istiyoruz." . 
Denetimini yapmanızda hiçbir sakınca yok; ama aradan bir sene geçmesine rağmen, bu

raya denetimle ilgili hiçbir şey gelmemiş, aynen devam ediyor, aynen kullanılıyor; ama ne yapı
yorsunuz, buraya bir ek madde takarak, burada Maliye Bakanına, halihazırda kendilerine, özel 
kanunla çıkmış olan fonların gelirlerini istediği gibi kullanma yetkisini veriyorsunuz. Peki, bu 
hukukun neresine sığıyor? Biz burada kanun yapmıyor muyuz? Kanun yapıyorsak, buyurun 
yapalım. Çıkarın fonlarla ilgili kanunu, deyin ki, "Toplu Konut Kanununu artık istemiyoruz, 
biz bunu iptal etmek istiyoruz." Çıkın buraya, bunu söyleyin, parmaklar kalksın, o kanun da 
kalksın, onun gelirlerini de Hazineye verin. Bunu böyle yapın; arria onu böyle yapmadan, doğ
rudan doğruya Maliye Bakanınin emrine vermeye kalktığınız zaman, bakın ne yapıyorsunuz : 
Eski dönemde olduğu gibi, çaktırmadan, Maliye Bakanlığını, Hükümet içerisinde tek başına 
dört başı mamur bir kale olarak gizli gizli oraya inşa etmeye çalışıyorsunuz; Maliye Bakanlığı
na, normal kanunla değil, böyle sağdan soldan birleştirme kanunlar yaparak, burada Yüce 
Meclisin denetiminden kaçırarak, ek maddeler ilave ederek beş dakika içerisinde düzenlenen 
kanunla yetkiler veriyorsunuz, tşte, biz buna karşıyız. 

Bir taraftan "Şeffaflık" diyeceksiniz, her yerde bunu iddia edeceksiniz, her yerde söyleye
ceksiniz; öte taraftan, kanun tekniğinde şeffaflığın olmadığını en bariz biçimde burada ispat 
edeceksiniz, bunu yapacaksınız ve çıkıp burada, "Biz Meclisten kanun geçirdik" diyeceksiniz!.. 

Kusura bakmayın sayın milletvekilleri, bu, ne dünyadaki kanun anlayışına ne bizim anla
dığımız Cumhuriyet Türkiyesinde yapılan kanunların anlayışına ve tekniğine uyar. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP) sıralarından alkışlar) 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına Sayın Yusuf Bozkurt özal?.. Yok. 
Başka söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Bakan. 
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MALI YE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; esasında bu madde üzerinde konuşma niyetinde değildim; ama Sayın Güneş Taner, 
buraya geldiler, bazı açıklamalarda bulundular, yanlış bir anlama ortaya çıkmasın diye açıkla
malarda bulunmak üzere huzurlarınızı işgal ediyorum. 

Esasında, Yüce Meclisimizin bugün görüşmekte olduğu tasarıyla, Hükümet yeni bir dü
zenleme yapmıyor, yeni bir kanun tasarısı da getirmiş değil. Ancak, bütçe kanununda yıllar
dan beri yer almış bazı maddeler var. Bunlar, normal olarak bütçe kanununda yer almaması 
gereken maddelerdir. Bunlar, "Şu kanunun şu maddesinin şu hükmü 1992 yılı için veya 1991 
yıh için veya hangi yılın bütçe kanunu ise, o yıl için uygulanmaz veya şu ölçüde uygulanır veya 
bu tarzda uygulanır" diye ana kanunu tadil ediyor. Nitekim, Anayasa Mahkemesinin de bu
nunla ilgili bir iptal kararı vardır. Diyor ki : "Bu kanunlarda değişiklik yapacaksanız, bütçe 
kanununda yapmayın, esas kanunlarında değişiklik yapın." 

Bizim, bu tasarıyla getirdiğimiz, bütçe kanununda yer alan, esasında bütçe kanununda 
yer almaması gereken maddelerdin Bunları kendi maddelerine geçiyoruz; ama, Sayın Taner kür
süye gelerek, "bunu niye tedvin ediyorsunuz; niye enflasyonla ilgilendirip, memura verilen oran 
ilk önce yüzde 50 idi, sonra yüzde 10'a indirdiniz?" dedi. 

1918 sayılı, Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna göre, bir memur, kaçak bir malı 
yakalarsa, o memura ilk önce yüzde 10, dava açıldıktan sonra da geri kalanı verilir. Bu, yeni 
bir uygulama değildir, eskiden beri uygulanmaktadır. Sayın Taner, bu hüküm de, şu sizin ten
kit ettiğiniz hüküm de, sizin 1992 yılı kanun tasarısında var, 1991 ve 1990 yıllarına ait kanun 
tasarılarında da var ve de 1989 ve 1988 yıllarına ait kanun tasarılarında da var. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Ben söyledim; siz doğrusunu yapın. Biz yanlış yaptıysak, 
siz doğrusunu yapın. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Ama, şu anda biz, o 
maddeyi tedvin etmiyoruz; bu bütçe kanununu ayıklıyoruz. 

Bakınız, yarın görüşmeye başlayacağımız 1993 Bütçe Kanun tasarısında 62 madde vardır. 
Bu tasarı kabul edildiği takdirde, o 62 madde 60 madde civarına inecektir; çünkü, orada bu
lunmaması gereken maddeler vardır» bu, onu düzenleyen bir kanun tasansıdır. Yoksa biz, ne 
bir tedvin yapıyoruz, ne de başka bir şey yapıyoruz. 

Sonra biz, bir yılda çok şeyler yaptık, bunları yarınki görüşmelerde anlatacağız. Bizim, 
alıp da kötü hale getirdiğimiz hiçbir şey yok; onların hepsini anlatacağız, siz, on senede enflas
yonu kronik hale getirmişsiniz, kronik bir beklenti haline getirmişsiniz; ondan sonra da, gelen 
hükümetten, bir senede netice alsın istiyorsunuz!.. Bu, ne ilmen doğrudur, ne hakka sığar; yani... 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Bunları* biz de anlatacağız. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Bakan, 92 bin tane mektup var... 

.MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (pevamla) — Bunun için, mühim olan, 
tedbirlerini almaktır. Tedbiri alırsınız, kararlılık içerisinde olursunuz, uyguladığınız politika
lar doğrudur; ama, göstergelere yansıması belli bir zaman alır. Sabredin, onu da anlatacağız, 
Siz, 1984'te yüzde 30 olarak teslim aldığınız enflasyonu, "İki sene içerisinde yüzde 10'a 
indireceğiz" dediniz, bize ise enflasyonu yüzde 70 oranında devrettiniz! yani, herkes söyleyebi
lir de, siz hiçbir şey söyleyemezsiniz Sayın Taner; çünkü, biliyorsunuz enflasyon yüzünden ba
kanlıktan istifaya kalktınız. 

Saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerinde başka söz isteyen bulunmamaktadır. Maddeyle ilgili değişiklik önergeleri 

vardır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra sayısı 71, Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 4'teki yüzde 10 veya yüzde 90 nispetlerinin; sıra
sıyla yüzde 25 ve yüzde 75 olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yusuf Bozkurt özal İsmail Safa Giray 
Malatya İstanbul 

Kâmran İnan .Gürhan Çelebican 
Bitlis İstanbul 

Ercüment Konukman Engin Güner 
İstanbul İstanbul 

İbrahim özsoy Süleyman Hatinoğlu 
Afyon Artvin 

Gerekçe : Kaçakçıların yakalanmasını teşvik maksadıyla verilecek ikramiyenin, peşin öde
necek kısmının yüzde 10'da tutulmasını yanlış bulmaktayız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayısı 71, Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 4'deki yüzde 10 ve yüzde 90 nispetlerinin; sırasıy
la yüzde 30 ve yüzde 70 olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yusuf Bozkurt Özal İsmail Safa Giray 
Malatya İstanbul 

Kâmran tnaft Gürhan Çelebican 
Bitlis İstanbul 

Ercüment Konukman Engin Güner 
İstanbul İstanbul 

İbrahim özsoy Süleyman Hatinoğlu 
Afyon Artvin 

Gerekçe: Kaçakçıların yakalanmasını teşvik maksadıyla verilecek ikramiyenin peşin öde
necek kısmının yüzde 30 olarak tespit edilmesi, bu konuda çalışan memurları daha gayretli 
çalışmaya itecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayı 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 4'teki yüzde 10 ve yüzde 90 nispetlerinin, sırasıy
la, yüzde 20 ve yüzde 80 olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yusuf Bozkurt Özal İsmail Safa Giray 
Malatya İstanbul 
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Kâmran İnan Gürhan Çelebican 
Bitlis İstanbul 

Ercüment Konukman Engin Güner 
İstanbul İstanbul 

İbrahim özsoy Süleyman Hatinoğlu 
Afyon Artvin 

Gerekçe: Kaçakçıların yakalanmasını teşvik maksadıyla verilecek ikramiyenin peşin öde
necek kısmının, tasarıdaki yüzde 10 rakamından daha yüksek olan yüzde 20 olarak kabul edil
mesi, bu konuda çalışan memurların gayretini artıracaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayı 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 4* teki yüzde 10 ve yüzde 90 nispetinde, sırasıyla, 
yüzde 35 ve yüzde 65 olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yusuf Bozkurt özal ' -- < İsmail Safa Giray 
_ Malatya İstanbul 

Kâmran İnan Gürhan Çelebican 
: Bitlis İstanbul 

Ercüment Konukman Engin Güner 
İstanbul İstanbul 

İbrahim özsoy Süleyman Hatinoğlu 
Afyon Artvin 

Gerekçe : Kaçakçıların yakalanmasını teşvik maksadıyla verilecek ikramiyenin peşin öde
necek kısmının yüzde 35 olarak tespit .edilmesi, bu konuda çalışan memurların gayretlerini ar
tıracaktır, önerge bu maksadı sağlamak üzere tanzim edilmiştir. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — önerge üzerinde söz istiyorum; imzam var Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeleri, aykırılık derecesine göre yeniden okutup oy

larınıza sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra sayı 71 kanun tasarısının madde 4'teki yüzde 10 ve yüzde 90 nispetlerinin, sırasıyla 
yüzde 35 ve yüzde 65 olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Yusuf Bozkurt özal (Malatya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN—-Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Taner, okunmuş bulunan önergede imzanızın olmadığı söyleniyor. İm

zaları olan sayın milletvekilleri şunlar : Yusuf Bozkurt özal, Safa Giray, Kâmran İnan, Ercü
ment Konukman, İbrahim özsoy, Süleyman Hatinoğlu, Engin Güner, Gürhan Çelebican. 
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GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Doğru, özür dilerim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadıklarını beyan etmişlerdir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayı 71 kanun tasarısının madde 4'teki yüzde 10 ve yüzde 90 nispetlerinin, sırasıyla, 

yüzde 30 ve yüzde 70 olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
, Yusuf Bozkurt özal (Malatya) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadıklarını beyan etmişlerdir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayı 71 kanun tasarısının madde 4'teki yüzde 10 ve yüzde 90 nispetlerini^ sırasıyla, 

yüzde 25 ve yüzde 75 olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Yusuf Bozkurt özal (Malatya) 

v ' ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. * 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL.(Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayı 71 kanun tasarısının madde 4'teki yüzde 10 ve yüzde 90 nispetlerinin; sırasıyla, 

yüzde 20 ve yüzde 80 olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Yusuf Bozkurt özal (Malatya) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. . . - " • • 

— 403 — 



T.B.M.M. B : 37 9 . 12 . 1992 O : 3 

BAŞKAN *- Hükümet?.. 
MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa).— Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. * 
Maddeyi, metindeki şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde, metindeki şekliyle kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum. 
MADDE S. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 3284 sayılı Kanunla değişik 

14 üncü maddesinin (0 fıkrasındaki "% 4 oranında" ifadesi "°/o 4'ü aşmamak üzere her yıl -
bütçe kanununda belirtilecek oranda" şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Anavatan Partisi Grubu Adına Sayın Güneş Taner; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (tstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; bu maddenin en önemli kısmını arz ediyorum. Vazife malullüğü ayhklan ile, dul ve yetim 
aylıkları için yüzde 4 oranının, gerektiğinde, bütçe kanunlarında belirlenecek oranlarla, daha 
düşük seviyeye indirilmesi amaçlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, geçtiğimiz sene içerisinde, Türkiye Cumhuriyetinde, dul ve yetimler, 
hiç hak etmedikleri bir şekilde, Türkiye Cumhuriyetinde hiç olmamış bir şekilde, maaşlarını 
alamamışlar ve Türkiye'de hiç görülmemiş bir şekilde enflasyon altında ezilmişlerdir. 

Böyle bir ortamda, gelip de, buradaki yüzde 4'lük oranı daha da aşağı seviyelere indirme
yi teklif etmek; hiç kusura bakmayın sayın milletvekilleri ama, abesle iştigaldir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taner. 
Madde üzerinde gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahıslar adına söz isteyen Sayın Yusuf Bozkurt özal?.. Yok. 
Madde üzerinde değişiklik önergeleri vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayı 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin tlgili Kanunlarında Düzen

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 5'in aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
[Madde 5. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 3284 sayılı Ka

nunla değişik 14 üncü maddesinin (f) fıkrasındaki "yüzde 4 oranında" ifadesi, yüzde "2,5 ila 
yüzde 4 arasında olmak üzere her yıl bütçe kanununda belirtilecek oranda" şeklinde değiştiril
miştir.] 

Yusuf Bozkurt özâl " Mümin Gençoğlu 
Malatya Bursa 

Feridun Pehlivan Yücel Seçkiner 
Bursa Ankara 

Salih Ergün * Emin Kul 
tstanbul tstanbul 
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Melike Haşefe Mehmet Seven 
İstanbul Bilecik 

Ercüment Konukman Gürhan Çelebican 
İstanbul ' İstanbul 

Engin Güner 
İstanbul 

Gerekçe : 
Emekli Sandıkları, aktuaryal denge hesaplarına göre çalışmak zorunluluğundadırlar. Bu 

bakımdan, yüzde 4 oranı büyük ölçüde belirsizlik taşıyan başka bir ifadeyle değiştirildiğinde, 
bu dengeler bozulacak, vazife malulleriyle dul ve yetimlerin aylıklarının ödenmesinde sıkıntı
lar olabilecektir, önergemiz, Orandaki belirsizliği azaltmak amacıyla verilmiştir. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, bu önergeye ben de katılıyorum. 
BAŞKAN — Bu önergeye katıldığınızı ifade ediyorsunuz; peki efendim. 
Diğer önergeyi okutuyorum : . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra Sayı 71 : Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 5'in aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Madde 5. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 3284 sayılı Ka
nunla değişik 14 üncü maddesinin (f) fıkrasındaki "yüzde 4 oranında" ifadesi "yüzde 3 ila 
4 arasında olmak üzere her yıl bütçe kanununda belirtilecek oranda" şeklinde değiştirilmiştir. 

Yusuf Bozkurt özal Mümin Gençoğlu • 
Malatya Bursa 

Ferudun Pehlivan Salih Ergün 
Bursa İstanbul 

Yücel Seçkiner Melike Haşefe 
Ankara İstanbul 

Mehmet Seven Ercüment Konukman 
Bilecik İstanbul 

Engin Güner Gürhan Çelebican 
İstanbul İstanbul 

Gerekçe : 
Emekli sandıkları, aktuaryal denge hesaplarına göre çalışmak zorunluluğundadırlar. Bu 

bakımdan, yüzde 4 oranı büyük ölçüde belirsizlik taşıyan başka bir ifadeyle değiştirildiğinde 
bu dengeler bozulacak, vazife malulleriyle dul ve yetimlerin aylıklarının ödenmesinde sıkıntı
lar olabilecektir, önergemiz, orandaki belirsizliği azaltmak amacıyla verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
S. S. 71 : Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlen

mesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 5'in aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 
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Madde 5.''— 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 3284 sayılı Kanunla değişik 14 
üncü maddesinin (f) fıkrasındaki "yüzde 4 oranında" ifadesi "yüzde 3,5 ila yüzde 4 arasında 
olmak üzere her yıl bütçe kanunlarında belirtilecek oranda" şeklinde değiştirilmiştir. 

Yusuf Bozkurt özal Mümin Gencoğlu 
Malatya Bursa 

Yücel Seçkiner Ferudun Pehlivan 
Ankara Bursa 

Salih Ergün Melike Haşefe 
İstanbul İstanbul 

Mehmet Seven Ercüment Konukman 
Bilecik İstanbul 

Gürhan Çelebican Engin Güner 
İstanbul * İstanbul 

Gerekçe : 
Emekli sandıkları, aktuaryal denge hesaplarına göre çalışmak zorunluluğundadırlar. Bu 

bakımdan, yüzde 4 oram büyük ölçüde belirsizlik taşıyan başka bir ifadeyle değiştirildiğinde 
bu dengeler bozulacak, vazife malulleri ile dul ve yetimlerin aylıklarının ödenmesinde sıkıntı
lar olabilecektir, önergemiz, orandaki belirsizliği azaltmak amacıyla verilmiştir. 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
S. S. 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenme

si Hakkında Kanun Tasarısının 5 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Madde 5. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 3284 sayılı Kanunla değişik 14 
üncü maddesinin sonuna aşağıdaki (m) fıkrası eklenmiştir. 

"m) Bu madde hükümlerinde bütçe kânunları vasıtasıyla değişiklik yapılamaz." 

Yusuf Bozkurt özal Mümin Gencoğlu 
Malatya Bursa 

,Yücel Seçkiner Ferudun Pehlivan 
Ankara Bursa * 

Salih Ergün Melike Haşefe 
İstanbul İstanbul 

Ercüment Konukman Mehmet Seven 
' • „ İstanbul Bilecik 

Gürhan Çelebican Engin Güner 
İstanbul İstanbul 

Gerekçe : 
Emekli sandıkları, aktuaryal denge hesaplarına göre çalışmak zorunluluğundadırlar. Bu 

bakımdan, bu kuruluşların gelir ve giderlerini her yıl etkileyebilecek şekilde bütçe kanunları 
vasıtasıyla değişiklik yapmak bütün dengeleri altüst edebilecek, sandıkları, emeklilerine, vazi
fe malullerine, dul ve yetimlere ödeme yapmakta sıkıntıya sokacaktır, önergemiz, bu önemli 
prensibi sağlamak maksadıyla verilmiştir. 
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BAŞKAN — önergeleri, aykırılık derecesine göre okutup işleme koyacağım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

S. S. 71 ; Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlen
mesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 5'in aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 5. — 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 3284 sayılı Kanunla değişik 14 
üncü maddesinin (f) fıkrasındaki "yüzde 4 oranında" ifadesi "yüzde 2,5 ile yüzde 4 olmak 
üzere her yıl bütçe kanunlarında belirtilecek oranda" şeklinde değiştirilmiştir. 

Yusuf Bozkurt Özal (Malatya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. v • 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

B a ş k a n . ' • •„ 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi sıfatıyla Sayın Güneş Taner, buyurun. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şu anda elinizi vicdanı

nıza koyun ve geçtiğimiz bir sene içerisinde emekli dul ve yetimlerin bugünkü durumunun, 
bir sene evvelinden daha iyi olduğunu söyleyebilecek bir tek milletvekili var mı, söyleyin. (DYP 
sıralarından "Var, var" sesleri) 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Çok... Çok... 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Var, var. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — O milletvekilleri lütfen yüksek sesle söylesinler, isimleri 

zabıtlara geçsin. İsimleri zabıtlara geçsin ki, televizyonda gördüğünüz, bankalar önünde peri
şan vaziyette kuyruklarda bekleyen emekli, dul ve yetimlerin, yüzde 4 olan payını sıfıra kadar 
çekme yetkisini bu tasarıyla Hükümete verdiğinizde, herhalde onların oylarını alamazsınız ve 
dualarını alamayacağınız da kesindir. 

Belli ki, siz, buradan bu tasarıyı istediğiniz istikamette geçireceksiniz. Dul ve yetimler siz-
çin için hiç önemli değil; onların perişan olması, sizi, hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Keza, sosyal 
sigorta kurumlarının paraları devlet tarafından ödenmediği için, onlar da ilaç üreticilerine pa
ra ödeyemedikleri için, eczane önlerinde perişan olan vatandaş da sizin için önemli değil, önemli 
olmayabilir; ama, bunun hesabını, yarın demokratik sistemde sandık önünde verirsiniz. Bun
ları, zabıtlara geçmesi açısından söylüyorum. Biz diyoruz ki, burada bir yanlışlık, bir hata 
yapmayın. 

Siz, seçimlerden önce vaatlerde bulundunuz, "Bu memlekette iç borç fazladır, tüyü bit
memiş yetim borçlandırılıyor" dediniz. Bakıyoruz, bizim 93 trilyon lirada bıraktığımız için borcu, 
herhalde sene sonunda 170 trilyon liraya çıkarma başarısını(!) göstereceksiniz. Peki, o tüyü 
bitmemiş yetim ne oldu?.. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Faizlerinizi ödeyemiyoruz. 
GÜNEŞ TANER (Devamla) — Dış borç konusuna gelelim. Sayın Demirel, defalarca, "Bu 

memleket dış borç batağına batmıştır" dedi. 
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Dış borcu 48 milyar dolar olarak devraldınız; biz beklerdik ki, bu 48 milyar dolarlık dış 
borcu aşağı indirin. Ben, memleketin dış borç almasına karşı değilim; bu kürsüye çıkıp bunu 
defalarca söyledim. Bu memlekette, insanlara hizmet etmek için dış borç alacaksınız; ama, dün 
muhalefetteyken, "Efendim, bu borç fazladır, bu borcu almamak lazım, Türkiye 
borçlandırılıyor" diyeceksiniz, iktidara geldikten sonra da, 48 milyar dolar olarak devraldığı
nız dış borcu -Sayın Başbakan daha dün Japonya'dan döndü ve orada 560 milyon dolarlık dış 
borca imza attı- 52 milyar dolara çıkaracaksınız!.. 

Buradaki önemli mesele şudur : Sözlerinizin arkasında durun. Arkasında durmazsanız 
-aynen burada emekli, dul ve yetime yaptığınız gibi- onları daha fazla baskı altında tutarsanız, 
buna bizim gönlümüz razı olmaz. 

Burada, biz birbirimize siyaset yapabiliriz, biz burada birbirimize icabında demagoji ya
pabiliriz; ama, bu insanlara yazıktır. İşte, sizin bunda ısrar edeceğinizi bildiğim için bu önerge
ye katıldım. Demin arkadaşlarım, "Altında Yusuf Bozkurt özaPın imzası var, niye katılıyor
sunuz?" diye merak ediyorlardı. Evet, Yusuf Bozkurt özal, bugün bir başka partinin üyesidir; 
ama biz, fikirlere katılıyoruz, yanlışlara katılmıyoruz. 

Onun için, gelin, bu oranı 2,5-4 arasında kabul edin; bu hakkı, emekli, dul ve yetimlere 
çok görmeyin. Bunun hesabının yarın sandıkta veremeyeceğiniz gibi, öbür dünyada da vere
mezsiniz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taner. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, buradan 

kısa bir açıklama yapabilir miyim? 
BAŞKAN — Sayın Bakan, kısaysa buyurun. Aksi takdirde usulü zorlamış oluruz; çünkü, 

daha önce katılıp katılmadığınızı sormuştum. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, bu mad

de, emeklilerin aylıklanyla ilgili bir madde değildir. Emekli aylıklarını değiştiren en ufak bir 
yönü yoktur. Bu sadece ek primdir ve kurumlar tarafından verilir. Emekli Sandığının malî ya
pısını güçlendiren bir mekanizmadır. Sayın Güneş, devamlı surette emeklilerin maaşından bah
setti; ama, bu madde onunla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir madde. 

Arkadaşlarımın bilgisi olsun diye arzı uygun buldum. 
Saygılar sunarım. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Kurumların parası yok. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Okunmuş bulunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler....Kabul etmeyenler... 

önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayısı 71 Kanun Tasarısının, 5 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 

ve teklif ederiz. 
Madde 5. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 3284 sayılı Ka

nunla değişik 14 üncü maddesinin (f) fıkrasındaki "yüzde 4 oranında" ifadesi, "yüzde 3 ila 
yüzde 4 arasında olmak üzere her yıl bütçe kanunuyla belirtilecek oranda" şeklinde değiştiril
miştir. 

Yusuf Bozkurt Özal (Malatya) 
ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. ' 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi söz istememektedir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
71 sıra sayılı Kanun tasarısının 5 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 

teklif ederiz. 
Madde 5. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 3284 sayılı Ka

nunla değişik 14 üncü maddesinin (0 fıkrasındaki "yüzde 4 oranında" ifadesi, "yüzde 3,5 ila 
yüzde 4 arasında olmak üzere her yıl bütçe kanunlarında belirtilecek oranda" şeklinde değişti
rilmiştir. 

Yusuf Bozkurt özal (Malatya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi söz istememektedir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
71 sıra sayılı Kanun tasarısının 5 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 

teklif ederiz. 
Madde 5. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 3284 sayılı Ka

nunla değişik 14 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki (m) fıkrası eklenmiştir. 
"m) Bu madde hükümlerinde bütçe kanunları vasıtasıyla değişiklik yapılamaz." 

Yusuf Bozkurt özal (Malatya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN— Hükümet?.. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayı 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi söz istememektedir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edi 

memiştir. u 

Okunmuş ve müzakeresi tamamlanmış bulunan önergeler muvacehesinde, maddeyi m< 
tindeki şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde metinde! 
şekliyle kabul edilmiştir. -

Müteakip maddeyi okutuyorum . : . . . ' ' . . 
MADDE 6. — 10.6.1949 tarih ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kamı 

nun 2 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Edebî kurulun tiyatro dışından katılan üyelerine her toplantı için ödenecek ücret bütç 

kanunlarında gösterilir." 
BAŞKAN — Madde üzerinde grupları adına söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına Sayın Yusuf Bozkurt özal?.. Burada değil. 
Sayın Seyfi Şahin? 
Buyurun Sayın Şahin. 
SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın üyeler; bu kanun tasarısı, tabiî ki, o üc 

retlerin düzenlenmesi için getirilmiştir. Üzerinde söyleyeceğimiz çok şey yok; ancak, tiyatro 
larla ilgili bazı tahsisler bütçeden ve milletin kesesinden çıktığı için ifade ediyorum. 

Tiyatrolar, toplumlara hizmet eden kültür kuruluşlarıdır; ancak, Türkiye'de şimdiye ka 
dar, Devlet Tiyatrolarının ve dış güdümlü özel tiyatroların millî kültüre verdiği büyük bir hiz
met de olmamıştır. Bizim sadece tavsiyemiz, Batı kültürünün veya dış kaynaklı başka kültürle
rin, zaten hamileri, koruyucuları vardır; ama Türk kültürünün, binlerce yıllık şerefli, şanlı ta
rihinin tiyatrolarda temsili ve Türk Milletine tekrar tanıtimı, mümkünse başka milletlere de 
tanıtımı konusunda tiyatrolarımızın yeniden düzenlenmesi için -ücretini biz ödediğimize göre-
onların bilhassa edebî kurulların dış seyahatlerine ödenecek paraları da bir baskı unsuru ola
rak kullanarak, benim naçizane görüşüm, sadece, tiyatroların, bizim moral gücümüzü yüksel
tecek, millî ve manevî değerlere yönelik yayın yapması için zorlanmasıdır. 

Benim görüşlerim bundan ibarettir; teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Bulunmamaktadır. 
Değişiklik önergeleri vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayısı 71 : Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü

zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 6'nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Madde 6. —10.6.1949 tarih ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkındaki Kanu
nun 2 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Edebî Kurulun tiyatro dışından katılan üyelerini her toplantı için sanayide çalışan 16 ya
şından büyüklere ödenen aylık asgarî ücretin yüzde 50'si ödenir." 
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Yusuf Bozkurt özal, 
Malatya 

Ferudun Pehlivan 
Bursa 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Engin Güner 
istanbul 

Mümin Gençoğlu 
Bursa 

Salih Ergün 
İstanbul 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Gerekçe : Kanunda 100 TL", olarak belirtilen ve bugün bir anlam taşımayan bir ödeneğin 
her yıl bütçe kanunlarında gösterilmesi ilkel bir bütçe anlayışını aksettirmektedir, önergemiz 
bu miktarı günün şartlarına göre değişen asgarî ücrete bağlamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra Sayısı 71 : Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarda Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Madde 6'nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 6. — 10.6.1949 tarih ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkındaki Kanu
nun 2 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Edebî Kurulun tiyatro dışından katılan üyelerine her toplantı için sanayide çalışan 16 
yaşından büyüklere ödenen aylık asgarî ücretin yüzde 75'i ödenir." 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

Ferudun Pehlivan 
Bursa 

Salih Ergün 
istanbul 

Melike Haşefe 
istanbul 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Gürhan Çelebican 
istanbul 

Mümin Gençoğlu 
Bursa 

Emin Kul 
İstanbul 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Ercüment Konukman 
istanbul 

Engin Güner 
istanbul 

Gerekçe : Kanunda 100 TL. olarak belirtilen ve bugün bir anlam taşımayan bir ödeneğin 
her yıl bütçe kanunlarında gösterilmesi, ilkel bir bütçe anlayışını aksettirmektedir, önergemiz 
bu miktarı günün şartlarına göre değişen asgarî ücrete bağlamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayısı 71 : Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Dü

zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Madde 6'nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 
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Madde 6. — 10.6.1949 tarih ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun 
2 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Edebî kurulun tiyatro dışından katılan üyelerine her toplantı için sanayide çalışan 16 ya-
şından büyüklere ödenen aylık asgarî ücretin iki katı ödenir." 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

Ferudun Pehlivan 
Bursa 

Salih Ergün 
İstanbul 

Emin Kul 
İstanbul 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Mümin Gençoğlu 
Bursa 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Engin Güner 
İstanbul 

Gerekçe : Kanunda 100 TL. olarak belirtilen ve bugün bir anlam taşımayan bir ödeneğin 
her yıl bütçe kanunlarında gösterilmesi ilkel bir bütçe anlayışını aksettirmektedir, önergemiz, 
bu miktarı günün şartlarına göre değişen asgarî ücrete bağlamaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayısı 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 6'nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 6. — 10.6.1949 tarih ve S441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun 
2 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Edebî Kurulun tiyatro dışından katılan üyelerine her toplantı için sanayide çalışan 16 
yaşından büyüklere ödenen aylık asgarî ücretin 3 katı ödenir." 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

Ferudun Pehlivan 
Bursa • 

Salih Ergün 
İstanbul 

Emin Kul 
İstanbul ; 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Mümin Gençoğlu 
Bursa 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Engin Güner 
İstanbul 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Gerekçe : Kanunda 100 TL. olarak belirtilen ve bugün bir anlam taşımayan bir ödeneğin 
her yıl bütçe kanunlarında gösterilmesi ilkel bir bütçe anlayışını aksettirmektedir, önergemiz, 
bu miktarı günün şartlarına göre değişen asgarî ücrete bağlamaktadır. 
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BAŞKAN — önergeleri aykırılık deceresine göre ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım; 
buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayı 71 kanun tasarısının madde 6'nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 

ederiz. 
MADDE 6. — 10.6.1949 tarih ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkındaki Ka

nunun 2 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Edebî kurulun tiyatro dışında katılan üyelerine, her toplantı için sanayide çalışan 16 

yaşından büyüklere ödenen aylık asgarî ücretin üç katı ödenir." 
Yusuf Bozkurt özal (Malatya) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
. BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi söz istememektedir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra sayısı 71 Kanun tasarısının madde 6'nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

MADDE 6. — 10.6.1949 tarih ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkındaki Ka
nunun 2 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Edebî kurulun tiyatro dışından katılan üyelerine, her toplantı için sanayide çalışan 16 
yaşından büyüklere ödenen aylık asgarî ücretin iki katı ödenir." 

Yusuf Bozkurt özal (Malatya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. - " 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi söz istememektedir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayısı 71 Kanun tasarısın madde 6'nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 

ederiz. 
MADDE 6. — 10.6.1949 tarih ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkındaki Ka

nunun 2 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Edebî kurulun tiyatro dışından katılan üyelerine, her toplantı için sanayide çalışan-16 

yaşından büyüklere ödenen aylık asgarî ücretin yüzde 75'i ödenir." 
Yusuf Bozkurt özal (Malatya) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN —- Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN' — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi söz istememektedir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayısı 71 kanun tasarısının madde 6'nın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 

ederiz. v 
MADDE 6. — 10,6.1949 tarih ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkındaki Ka

nunun 2 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Edebî kurulun tiyatro dışından katılan üyelerine, her toplantı için sanayide çalışan 16 

yaşından büyüklere ödenen aylık asgarî ücretin yüzde 50'si ödenir." 
Yusuf Bozkurt özal (Malatya) 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.., 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi söz istememektedir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
6 nci maddeyi metindeki şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler;.. Madde metindeki haliyle kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 
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MADDE 7. — 10.2.1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 27 nci maddesine bağlı 
(1) sayılı cetvelin "Açıklama" bölümünün 1 inci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kimlerin ve hangi hallerde uçakla seyahat edebileceğine ilişkin esas ve usuller Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca belirlenir." -

BAŞKAN — Madde üzerinde gruplar adına söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına Sayın Engin Güner buyurun. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli üyeler; biz verdiğimiz bir önergeyle, 

7 nci maddenin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif etmekteyiz. Bunun gerekçesi: Ba
kanlıklarda veya diğer kamu kuruluşlarında çalışan bütün personelin uçakla seyahat edebil
melerinin, sadece Maliye ve Gümrük Bakanlığı emrine bırakılması, günümüzün koşullarına 
uymadığı gibi, modern işletmecilik anlayışına, modern devlet idaresi anlayışına da aykırı düş
mektedir. Bu, merkeziyetçi, bürokratik, kırtasiyeci bir yaklaşımın açık ifadesi olmaktadır; çağdaş 
bir anlayışı temsil etmemektedir. Maliye ve Gümrük Bakanlığının, dilediği anda bu konuda 
yapacağı değişiklikler de, diğer bakanlıklar üzerinde çok olumsuz bir etki yaratacaktır. Değer
li milletvekili arkadaşlarımın bu hususu takdir edeceklerine inanmaktayım. Bu bakımdan, öner
gemizde diğer bakanlıklara da en tabiî hakları olan kendi memurlarının uçakla seyahatleri ko
nusunda karar alabilmelerini mümkün kılabilmek amacıyla getirdiğimiz teklif, son derece ma
kul bir tekliftir. 

Saygılarımla arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güner. 
Başka söz isteyen bulunmamaktadır. 
Madde üzerinde verilmiş önergeler vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayısı 71 Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlen

mesi Hakkında Kanun Tasarısının 7 nci maddesinin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. . 

Yusuf Bozkurt özal Mümin Gençoğlu 
Malatya Bursa 

Ferudun Pehlivan Salih Ergün 
Bursa İstanbul 

Yücel Seçkiner Melike Haşefe 
Ankara İstanbul 

Ercüment Konukman Engin Güner 
İstanbul İstanbul 

Gürhan Çelebican Mehmet Seven 
Istlanbul Bilecik 

Gerekçe: Bakanlıklarda veya diğer kamu kuruluşlarında çalışan bütün personelin, uçakla 
seyahat edebilmelerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığının emrine bırakılması, modern kamu yö
netiminden uzak, merkeziyetçi, fevkalade bürokratik bir düşüncenin eseridir. Kanun mevcut 
haliyle daha çağdaş bir anlayışı temsil etmektedir. Maliye ve Gümrük Bakanlığının, dilediği 
anda değişiklik yapması, diğer bakanlıklar üzerinde gereksiz bir tahakküm kurması, ciddî me
seleler çıkaracaktır. Önergemiz bu konuda meydana gelebilecek yanlış müdahaleleri önlemek 
maksadıyla verilmiştir. 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra sayısı 71 Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlen
mesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 7'nin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

"1 inci cetvelin 1, 2 ve 3 Üncü sıralarında gösterilen uçakla seyahat edebilirler. Diğerleri
nin uçakla seyahati zorunlu hallere münhasır olmak ve dairelerince lüzum gösterilmesi ve ilgili 
bakan ve veya yetkilendireceği yönetici amir tarafından onaylanmasıyla mümkündür." 

Yusuf Bozkurt özal Mümin Gençoğlu 
Malatya Bursa 

Ferudun Pehlivan Salih Ergün 
Bursa İstanbul 

Yücel Seçkiner - Melike Haşefe 
Ankara İstanbul 

Ercüment Konukman Mehmet Seven 
istanbul Bilecik 

Engin Güner Gürhan Çelebican 
İstanbul İstanbul 

Gerekçe : Bakanlıklarda veya diğer kamu kuruluşlarında çalışan bütün personelin uçakla 
seyahat edebilmelerinin Maliye ye Gümrük Bakanlığı emrine bırakılması, modern kamu yöne
timinden uzak, merkeziyetçi, fevkalade bürokratik bir düşüncenin eseridir. Kanun, mevcut ha
liyle daha çağdaş bir anlayışı temsil etmektedir. Önergemiz kanunun mevcut şekline belirlilik 
getirmektedir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra sayısı 71 Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlen
mesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 7'nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

"Kimlerin ve hangi hallerde uçakla seyahat edebileceğine ilişkin esas ve usuller Bakanlar 
Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikte belirlenir." 

Yusuf Bozkurt özal Mümin Gençoğlu 
Malatya Bursa 

Ferudun Pehlivan Salih Ergun 
' Bursa İstanbul 

Yücel Seçkiner Melike Haşefe 
Ankara İstanbul 

Ercüment Konukman Mehmet Seven 
İstanbul Bilecik 

Engin Güner Gürhan Çelebican 
İstanbul İstanbul 
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Gerekçe : Bakanlıklarda veya diğer kamu kuruluşlarında çalışan bütün personelin uçakla 
seyahat edebilmelerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığı emrine bırakılması, modern kamu yöne
timinden uzak, merkeziyetçi, fevkalade bürokratik bir düşüncenin eseridir. Kanun mevcut ha
liyle daha çağdaş bir anlayışı temsil etmektedir. Maliye ve Gümrük Bakanlığının dilediği anda 
değişiklik yapması, diğer bakanlıklar üzerinde gereksiz bir tahakküm kurması ciddî meseleler 
çıkartacaktır, önergemiz bu konuda bir Bakanlar Kurulu, yönetmeliği ile meseleye açıklık ve 
adalet getirmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra sayısı 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 7'nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Madde 7. — 10.2.1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 27 nci maddesine bağlı 
1 sayılı cetvelin "Açıklama" bölümünün sonuna aşağıdaki (6) bendi eklenmiştir. 

"6. Bütçe kanunları vasıtasıyla bu açıklama hükümlerinde değişiklik yapılmaz." 

Yusuf Bozkurt özal Mümin Gençoğlu 
Malatya Bursa 

Ferudun Pehlivan Salih Ergün 
Bursa istanbul 

Yücel Seçkiner Melike Haşefe 
Ankara İstanbul 

Ercüment Konukman Mehmet Seven 
İstanbul Bilecik 

Engin Güner Gürhan Çelebican 
İstanbul İstanbul 

Gerekçe : Bakanlıklarda veya diğer kamu kuruluşlarında çalışan bütün personelin uçakla 
seyahat edebilmelerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığının emrine bırakılması, modern kamu yö
netiminden uzak, merkeziyetçi, fevkalade bürokratik bir düşüncenin eseridir. Kanun mevcut 
haliyle daha çağdaş bir anlayışı temsil etmektedir. Maliye ve Gümrük Bakanlığının dilediği an
da değişiklik yapması, diğer bakanlıklar üzerinde gereksiz bir tahakküm kurması ciddî mese
leler çıkartacaktır. önergemiz bu konuda meydana gelebilecek yanlış müdahaleleri önlemek 
maksadıyla verilmiştir. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık deceresine göre ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra sayısı 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlen
mesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 7'nin tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Yusuf Bozkurt Özal (Malatya) 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Kornişon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Saym 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
Söz isteyen?.. Bulunmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra sayılı 71 kanun tasarısının madde 7, ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi

ni arz ve teklif ederiz. 
Yusuf Bozkurt Özal (Malatya) 

ve arkadaşları 
"1 inci cetvelin 1,2 ve 3 üncü sıralarında gösterilenler uçakla seyahat edebilirler, diğerleri

nin uçakla seyahati zorunlu hallere münhasır olmak ve dairelerince lüzum gösterilmesi ve ilgili 
bakan veya yetkilendireceği yönetici amir tarafından onaylanmasıyla mümkündür." 

BAŞKAN—Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Saym 

Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi... 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını is-

tıyoruz. 
BAŞKAN — Karar yetersayısının aranması istenmiştir; aranacaktır. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamıştır. 
Söz isteyen yoktur. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı bulunamamıştır. 
Saat 17.00'de toplanmak üzere birleşime ara veriyorum : 

Kapanma Saati : 16.31 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 17.03, 
BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Ali Günaydın (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 37 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

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

BAŞKAN — 7 nci madde ile ilgili önergelerde, aykırılık derecesine göre görüşmesi yapı
lan ikinci önergenin oylanması esnasında, karar yetersayısı aranması istenmiş; aranmış, bulu
namamıştı. 

Şimdi, çalışmalarımıza bıraktığımız yerden devam ediyoruz. 
Okunmuş bulunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Karar yetersayısı vardır ve önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayısı 71 Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Madde 7'nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

"Kimlerin ve hangi hallerde uçakla seyahat edebileceğine ilişkin esas ve usuller Bakanlar 
Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir." 

Yusuf Bozkurt Özal 
Malatya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
Önerge sahibi sıfatıyla Sayın Engin Güner; buyurunuz. 

ENGİN GÜNER (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; daha önce de arz et
meye çalıştığım gibi, uçakla seyahat edeceklere karar yetkisinin Maliye ve Gümrük Bakanlığına 
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verilmesi bize son derece yanlış bir tutum olarak görünmektedir. Bugünkü çağdaş koşullarda, 
modern devlet anlayışında, modern idarecilikte herhangi bir bakanlıktan seyahat edecek olan 
kimsenin uçakla gidip gitmeyeceğine Maliye ve Gümrük Bakanlığının karar vermesini anla
makta mantıken zorluk çekmekteyiz. Sanıyorum ki, bu, son derece makul bir gerekçedir, ar
kadaşlarıma da makul gelecektir. 

Biz, bu düşünceyle, sadece belli bir bakanlığın tekeline vermemek için -bunun acı örnek
leri sık sık görülmektedir- Maliye Bakanlığının, diğer bakanlıklar üzerinde bir nevi hegemon
ya kurmasını önlemek amacıyla, uçakla seyahat edeceklerin kimler olduğuna hiç olmazsa bir 
genel anlamda karar verilebilmesi amacıyla bunun tayinini burada Maliye ve Gümrük Bakan
lığı yerine, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenmesini teklif etmekteyiz. 

Sanıyorum ki, bu önergemiz, bu konuda yapılacak ve büyük bir bürokrasiye, kırtasiyecili
ğe yol açacak bir uygulamayı da önlemiş olacaktır. Bunu takdirlerinize arz ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güner. 
Başka söz isteyen?.. Olmadığına göre, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayısı 71 Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Madde 7'nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

MADDE 7. — 10.2.1954 tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 27 nci maddesine bağlı 
(1) sayılı cetvelin "Açıklama" bölümünün sonuna aşağıdaki (6) bendi eklenmiştir. 

"6. Bütçe kanunları vasıtasıyla bu açıklama hükümlerinde değişiklik yapılamaz." 
Yusuf Bozkurt özal 

, Malatya— 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ILYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi söz istememektedir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Maddeyi metindeki şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : • . , ' ' ' . ' 
MADDE 8. — 7.3.1954 Tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun 23 üncü maddesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
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"Madde 23. — Petrol tşleri Genel Müdürlüğünün gelirleri : 
a) Devlet bütçesinden yapılacak yardımdan, 
b) Çeşitli gelirlerden, 
Meydana gelir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde grupları adına söz isteyen?.. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan; buyurun Sayın Ayhan. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye
ler; birçok kanunlarda değişiklik yapan ve bütçe kanunda her yıl düzenlenen bazı maddeleri, 
ilgili kanunlarında düzeltme halinde huzurumuza getiren bu kanun tasarısının müzakeresi sı
rasında Petrol tşleri Genel Müdürlüğüyle ilgili olarak yapılan değişiklikler hakkında Refah Partisi 
Grubu adına görüşlerimi dile getirmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Petrol tşleri Genel Müdürlüğünün gelirleriyle ilgili yapılan bu de
ğişiklik, gerekçede de arz edildiği gibi, her yıl bütçe kanunlarıyla getirilen değişikliklerin ilgili 
kanunlarda kalıcı şekilde yapılması ve bütçe kanununda bundan böyle zikredilmemesini der
piş etmektedir. Ben burada Petrol tşleri Genel Müdürlüğüyle ilgili yapılan bu değişikliğin mü
zakeresi sırasında Türkiye'nin petrol politikalarıyla ilgili bugüne kadar geçirmiş olduğu tecrü
be, geldiği nokta ve yapması gereken hususlar hakkında görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bakanlık bünyesinde yıllardan beri Petrol tşleri Genel Müdürlüğü
müz var; ama Türkiye, petrol bölgesinde olmasına rağmen, kuzeyinde, doğusunda petrol çıka
rılmasına rağmen... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan... Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Ayhan bir dakika. 
Buyurun Sayın Sayın. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın sözcü, grup adına mı konuşuyor, şahsı adına mı? 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Grup adına konuşuyorum efendim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Yetki belgesi var mı? 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Var efendim... İsterseniz size gösteririz. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Ben Sayın Başkana soruyorum, size değil... 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Başkana yardımcı olmak için söylüyorum. 
LATtF SAKICI (Muğla) — Başkanın, yardıma ihtiyacı yok. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Başkanın bilgiye ihtiyacı var, Başkana bilgi arz ediyorum. 
LATtF SAKICI (Muğla) — Başkanın bilgiye de ihtiyacı yok. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Sizin bilgiye ihtiyacınız var. (DYP sıralarından gürültüler) 
AHMET SAYIN (Burdur) — Yetki belgeniz varsa mesele yok. Sormak da hakkımız değil 

mi? 

CEVAT AYHAN (Devamla) — Tabiî, takip ettiğiniz politikalar meydanda, Türkiye'yi ge
tirdiğiniz nokta da meydanda... 

RAHMt ÖZER (Çanakkale) — Biz mi getirdik bir senede memleketi bu hale?!. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Tabiî siz getirdiniz. Türkiye'de kırk yıldan beri sizin zihni

yetiniz iktidarda... özal'la, Demirel ne fark eder?,. (DYP sıralarından gürültüler) Tabiî, biz 
âdil düzeni getirdiğimiz zaman, sizi de inşallah bu yanlış yollardan kurtaracağız, hiç merak 
etmeyin. 

Sayın Başkan, devam edebilir miyim? 
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BAŞKAN — Efendim bir dakika, arzı cevap edeceğim. 
ADİL AYDIN (Antalya) — Demagoji yapma... 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Siz onları kendi içinizde arayın lütfen. 
A. HAMDt ÜÇPINARLAR (Çanakkale) — Sen Demirel zamanında genel müdürlük yap

madın mı? .̂  

CEVAT AYHAN (Devamla) — Ben Millî Selamet Partisi döneminde genel müdürlük ve 
müsteşar muavinliği yaptım. (DYP sıralarından gürültüler) Demirel'in kapısına da hiç haya
tımda gitmedim. Onu siz iyi yaparsınız. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, müsaade ederseniz Sayın Sayın'ın sorusuna cevap 
arıyoruz. 

Sayın Ayhan, bize tevdi edilen belgeler arasında bu yetki bçlgesi mevcut görünmüyor. Lüt
federseniz... (DYP sıralarından alkışlar) 

CEVAT AYHAN (Devamla) — Lütfen, bir dakika, orada olacak... Arkadaş baksın... Grup 
Başkanvekili Şevket Kazan Bey'in... (DYP sıralarından "Olmaz" sesleri, gürültüler) 

ENDER KARAGÜL (Uşak) — ' 'Yetki belgesi var" dedin hoca! 
BAŞKAN — Efendim, itimat esas, şüphe istisnadır. Değerli arkadaşımızın beyanını şaya

nı itibar saydık. Eminim gelecektir, müsaade buyurun. 
Sayın Ayhan, sadece süre fark eder. Eğer, zatıâlinizce bir mahzuru yoksa, şahsı adına de

mek suretiyle... 

CEVAT AYHAN (Devamla) — Hayhay, ben şahsım adına konuşmama devam ediyorum, 
bilâhara da grup adına yetkili olduğuma dair belgeyi zatıâlinize arz edeceğiz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Değerli arkadaşlar, işte kırk yıldan beri Türkiye'yi yöne

ten sizin zihniyetlerinizin Türkiye'yi getirdiği nokta meydanda... 20 milyon ton petrol ithal eden, 
sadece 4 milyon ton petrol istihsal edebilen bir ülke. Doğusunda, güneyinde kuzeyinde ve batı
sında dünyanın en zengin petrol yatakları var; ama Türkiye'de petrol yok. Niye? Çünkü siz 
her işi; dış politikayı da, savunmayı da, Amerika'ya, Batıya ihale ettiğiniz gibi, petrol politika
sını da Batıya ihale etmişsiniz! Türkiye'ye gelen petrol şirketleri arama yapmaz, aradığını ka-

< patır; ama Türkiye de, petrolsüzlükten, her yıl dışarıya 3 milyon dolar mertebesinde döviz öder; 
bazı yıllar da ekonomisi, sırf petrol ithalatından dolayı krize girer. Ben, aslında, meseleyi bu 
zemine getirmek istemiyordum; ama sizler istediniz, cevap vereyim. 

1970'li yıllarda, OPEC petrol zammından sonra Batılı ülkeler harıl harıl teknolojik ve sı
naî yatırımlar yaparak, denizlerde petrol üreten ülkeler haline geldiler.,Zerre miktar petrol çı
karmayan İngiltere, bugün dünyanın sayılı petrol ihraç eden ülkelerinden biri haline geldi; Manş 
Denizinde, Finlandiyası, Kuzey ülkelerinin hepsi petrol çıkarıyor; ama maalesef, Türkiye bu 
sahada yol alamadı. Niye? Meseleye, çözücü istikamette teknolojik yatırım yapmadığı için, bugün 
hâlâ petrol fukarası bir ülkedir. Aslında bunları, değerli Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili 
bakanlık not eder diye söylüyorum... 

Türkiye, petrol bölgesinin üzerinde oturmaktadır, dünya petrolünün yüzde 70'i Ortado
ğu'da çıkmaktadır ve dünyanın en zengin petrol yatakları buradadır. Bu bölgelerde kendimiz, 
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kendi sahamızda petrol üretmediğimiz gibi, teknolojik gücümüzle, yetişmiş insan gücümüzü 
petrol endüstrisine seferber ederek, teçhizat imalatıyla, aramayla, istihsalle, yetişmiş insan gü
cümüzü bu sahaya teksif ederek, yönlendirerek; Ortadoğu petrol sanayiinde, Avrupalıların ve 
Amerikalıların sağlamış olduğu üretim, teknoloji ve işletme gücünü ikame edecek bir noktaya 
gelmemiz gerekirdi. Maalesef bunu da yapmadık. 

1992 yılında, Orta Asya'daki islam cumhuriyetleri, emperyalist Rusya'dan bağımsızlığını 
kazanan bu ülkeler, petrol endüstrisini işletmek için Türkiye'ye muhtaçtırlar; ama Türkiye'de 
ne teknoloji, ne sermaye ve ne de teçhizat imalatı vardır. Ben, bu sektörün içinden gelmiş bir 
arkadaşınız olarak söylüyorum; burada bu maddeleri değiştirelim, değiştirilip geçecektir; ama 
Türkiye'nin petrol meselesi hallolmayacaktır. 

Niye bunları burada dile getiriyorum? Zira, bu Hükümet kurulduğu zaman Sayın Başba
kan burada konuşurken dediler ki, "Buradan sorular gelecek, buradan cevaplar çıkacak" ama 
bakıyoruz ki, gündemdeki sözlü sorular, bir yıl geçmesine rağmen, cevaplandırılamıyor, gün
dem dışı söz taleplerini karşılamak mümkün değil; milletvekilleri burada sadece el kaldıran 
bir oy makinesi gibi kullanılmakta, değerlendirilmekte!., tşte, bu kanun tasarısının müzakere
si vesilesiyle ben de bu görüşlerimi size arz edeyim dedim. 

Şimdi, Sayın Grup Başkanvekili buradadır, Zannederim benim Grup adına yetkili olduğu
ma dair belgeyi de takdim edecektir. Sayın Ahmet Sayın görebilir. Teşekkür eder, hürmetlerimi 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ayhan, belge tevdi edilmiştir, usule uygundur. Bundan sonraki mad
delerde de grup sözcüsü olduğunuz bildirilmiştir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Ben yetki belgesinin sonradan geldiğini, geleceğini biliyo
rum; ama siz konuşmacıya söz verdiğinizde "Ben Grup adına konuşuyorum" diye söze başla
mıştı; o anda grup adına konuşma yetkisi yoktu. Ben bunu söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Müracaatınız usule uygundur, tespitinizde haklı çıktınız; ama... 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Başkan, belge yeni düzenlendi. 
BAŞKAN — Efendim, belgenin yeni düzenlenmesinde bir engel hüküm, bir aykırı hal var 

mı? Yani, yeni düzenlendiğini söyledim. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın sözcü "belgem var" dedi; ama o anda yoktu. 
BAŞKAN — Belgesi var efendim. Şöyle var : Arkadaşlarıyla mutabakat içinde oldukla

rından ve Grup Başkanvekili Sayın Kazan ve Sayın Asiltürk'ün, gaybubetleri halinde Grup Baş-
kanvekilliği hukukunu kullanmaya Grup Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Ali Oğuz'u tevkil 
ettiklerini bildirir yazılı bir müracaatları dosyamızda bulunduğundan, böyle de bir soruyla kar
şılaşacaklarını ummadıklarından... 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Yalan söylemek caiz!.. 
BAŞKAN — ... netice itibariyle de, çağırınca, gelip ikmal eylediklerinden, izin verin de 

şu kanun tasarısının müzakerelerini tamamlayalım, Sayın Bakan sabahtan beri bunun peşin
de; değil mi efendim? 

Değerli arkadaşlarım, böylece bu meseleyi de halletmiş oluyoruz. 
Başka söz isteyen?.. Olmadığına göre, maddeyle ilgili önergeleri okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Şıra Sayı 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzen

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 8'indeki madde 23'ün (b) bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini ve madde 23'ün sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

"(b) Petrol hakkı sahiplerinin ödeyecekleri devlet haklarından ve çeşitli gelirlerden", 
"Devlet haklarının yüzde 55'ini aşmayacak bir bölümü genel bütçeye gelir kaydedilebilir. 

Bütçe Kanunu vasıtasıyla bu oran değiştirilemez." 
Yusuf Bozkurt özal 

Malatya 
Rauf Ertekin 

Kütahya 
Faruk Saydam 

Manisa 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Vehbi Dinçerler 
Ankara 

Engin Güner 
istanbul 

Gerekçe : Değiştirilmek istenen Petrol Kanununun 23 üncü maddesinde petrol hakkı sa
hiplerinin ödeyecekleri devlet haklarının bu bentten çıkarılması ve bu meblağın genel bütçeye 
ödenmesi merkeziyetçi bir bütçe anlayışını tekrar gündeme getirmektedir. Petrol üretiminin art
masını öngören ve bu maksatla devlet haklarının Petrol işleri Genel Müdürlüğü bütçesine öden
mesini öngören yaklaşık 20 yıl önceki düşüncenin bugünkü Hükümetin anlayışından daha çağdaş 
olduğunu gözden kaçırmak mümkün değildir, önergemizde genel bütçeye devredilecek nispe
tin yüzde 55'i aşmaması ilkesi getirilmiştir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayı 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzen

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 8'indeki madde 23'ün (b) bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini ve madde 23'ün sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

"(b) Petrol hakkı sahiplerinin ödeyecekleri devlet haklarından ve çeşitli gelirlerden", 
"Devlet haklarının yüzde 50'sini aşmayacak bir bölümü genel bütçeye gelir kaydedilebi

lir. Bütçe Kanunu vasıtasıyla bu oran değiştirilemez." 
Yusuf Bozkurt özal 

Malatya 
Rauf Ertekin 

Kütahya 
Faruk Saydam 

Manisa 

Adnan Kahveci 
istanbul 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Vehbi Dinçerler 
Ankara 

Engin Güner 
istanbul 

Gerekçe : Değiştirilmek istenen Petrol Kanununun 23 üncü maddesinde petrol hakkı sa
hiplerinin ödeyecekleri devlet haklarının bu bentten çıkartılması ve bu meblağanın genel büt
çeye ödenmesi merkeziyetçi bir bütçe anlayışını tekrar gündeme getirmektedir. Petrol üretiminin 
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artmasını öngören ve bu maksatla devlet haklarının Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine 
ödenmesini öngören yaklaşık 20 yıl önceki düşüncenin bugünkü Hükümetin anlayışından da
ha çağdaş olduğunu gözden kaçırmak mümkün değildir. Önergemizde genel bütçeye devredi
lecek nispetin yüzde 50'yi aşmaması ilkesi getirilmiştir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra Sayı 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 8'indeki madde 23'ün (b) bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesi ve madde 23'ün sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

"(b) Petrol hakkı sahiplerinin ödeyecekleri devlet haklarından ve çeşitli gelirlerden", 
"Devlet haklarının yüzde 45'ini aşmayacak bir bölümü genel bütçeye gelir kaydedilebilir. 

Bütçe Kanunu vasıtasıyla bu oran değiştirilemez." 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Faruk Saydam 
Manisa 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Vehbi Dinçerler 
Ankara 

Engin Güner 
İstanbul 

Gerekçe : Değiştirilmek istenen Petrol Kanununun 23 üncü maddesinde petrol hakkı sa
hiplerinin ödeyecekleri devlet haklarının bu bentten çıkarılması ve bu meblağanın genel bütçe
ye ödenmesi merkeziyetçi bir bütçe anlayışını tekrar gündeme getirmektedir. Petrol üretiminin 
artmasını öngören ve bu maksatla devlet haklarının Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine 
ödenmesini öngören yaklaşık 20 yıl önceki düşüncenin bugünkü Hükümetin anlayışından da
ha çağdaş olduğunu gözden kaçırmak mümkün değildir, önergemizde genel bütçeye devredi
lecek nispetin yüzde 45'i aşmaması ilkesi getirilmiştir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayı 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 8'indeki madde 23'ün (b) bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini ve madde 23'ün sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

"(b) Petrol hakkı sahiplerinin ödeyecekleri devlet haklarından ve çeşitli gelirlerden", 
"Devlet haklarının yüzde 40'ını aşmayacak bir bölümü genel bütçeye gelir kaydedilebilir. 

Bütçe Kanunu vasıtasıyla bu oran değiştirilemez." 

Yusuf Bozkurt özal Mehmet Seven 
Malatya Bilecik 

Rauf Ertekin Yaşar Eryılmaz 
Kütahya Ağrı 

Faruk Saydam Vehbi Dinçerler 
Manisa Ankara 

Engin Güner 
İstanbul 
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Gerekçe : Değiştirilmek istenen Petrol Kanununun 23 üncü maddesinde, petrol hakkı sa
hiplerinin ödeyecekleri devlet haklarının bu bentten çıkartılması ve bu meblağın genel bütçeye 
ödenmesi, merkeziyetçi bir bütçe anlayışını tekrar gündeme getirmektedir. 

Petrol üretiminin artmasını öngören ve bu maksatla devlet haklarının Petrol tşleri Genel 
Müdürlüğü bütçesine ödenmesini öngören yaklaşık 20 yıl önceki düşüncenin bugünkü Hükü
metin anlayışından daha çağdaş olduğunu gözden kaçırmak mümkün değildir, önergemizde 
genel bütçeye devredilecek nispetin yüzde 40'ı aşmaması ilkesi getirilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi de önergeleri aykırılık derecesine göre okutup ayrı ayrı oylarınıza su
nacağım. 

Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayı 71 Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlen

mesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 8'indeki madde 23'üft (b) bendinin aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini ve madde 23'ün sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

"(b) Petrol hakkı sahiplerinin ödeyecekleri devlet haklarından ve çeşitli gelirlerden", 
"Devlet haklarının yüzde 40'ını aşmayacak bir bölümü genel bütçeye gelir kaydedilebilir. 

Bütçe Kanunu vasıtasıyla bu oran değiştirilemez." 
Yusuf Bozkurt özal 

Malatya , 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. v 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. .• -
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi sıfatıyla Sayın Engin Güner söz istemiştir; buyurun Sayın Güner. 

ENGİN GÜNER (tstanbul) — Sayın Başkan, değerlrmilletvekilleri; önergemiz, değişti
rilmek istenen Petrol Kanununun 23 üncü maddesiyle ilgilidir. Bu maddeyle, daha önce mev
cut olan petrol hakkı sahiplerinin ödeyecekleri devlet haklarının Petrol tşleri Genel Müdürlü
ğüne ödenmesi kaldırılmaktadır ve bu merkeziyetçi bir anlayışla genel bütçeye aktarılmakta
dır. Biraz önce Refah Partisinden konuşan arkadaşımın belirttiği gerekçeleri de esas almak üzere, 
petrolün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Hepimiz, petrol üretiminin artmasının ülke eko
nomisine nasıl katkıda bulunacağının bilincindeyiz; bu yüzden savaşlar çıkıyor; daha fazla açık
lamaya gerek görmüyorum. Yirmi seneden beri tatbik edilen bir uygulamadan bugün geriye 
gitmekteyiz. Bunun kaldırılmasını son derece sakıncalı bulmaktayız. Bu bakımdan da önerge
mizle, petrol hakkı sahiplerinin ödeyecekleri devlet hakları ve çeşitli gelirlerin, devlet hakları
nın yüzde 40'ını aşmayacak bir bölümünün genel bütçeye gelir kaydedilebileceği hükmünü ge
tirmek istiyoruz. Ayrıca, Bütçe Kanunu vasıtasıyla da bu oranın değiştirilemeyeceği hükmünü ge-
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tiriyoruz. Bu önergemiz kabul edilirse, uygulamada son derece önemli sonuçlar getireceğine 
dikkatinizi çekmek istiyorum. Ayrıca, bu konuda geriye adım atmanın da ne kadar sakıncalı 
olduğunu bir kere daha takdirlerinize arz etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, müsaade ederseniz, bir hususu daha açıklamak istiyorum. Bundan sonraki 
üç önergemiz de aynı konuyla ilgilidir; ancak biz burada Meclisi engellemek istemiyoruz; işin 
sadece özüne, ruhuna, akılcı gördüğümüz hususlarına temas etmek istiyoruz. Onun için, sahi
bi olduğumuz, bunu takip eden diğer üç Önerge üzerinde söz almayacağım, bunu gayet iyi ni
yetle yapmaktayız. Yalnız, bu arada şu hususu da belirtmekte fayda görüyorum : Bir yıldır 
bu çatı altında hep birlikte yasa tasarılarını görüşmekteyiz ve yasa tasarılarının bazen hiç okun
madan, tartışılmadan kabul edildiğini görmek hepimizi üzmektedir. Çoğu kez de bu yasa tasa
rıları bambaşka anlayışla oylanmaktadır. Ben buna yardımcı olur düşüncesiyle teknik engelle
me yoluna gitmektense, işin esasına değinmenin daha doğru olacağını düşünmekteyim. 

Bu bakımdan da, sadece dört Önergenin dayandığı prensibi, ilkeyi burada takdirlerinize 
arz etmek istedim. 

Saygılarımı sunuyorum. ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güner. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayı 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 8'indeki madde 23'ün (b) bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini ve madde 23'ün sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

"(b) Petrol hakkı sahiplerinin ödeyecekleri devlet haklarından ve çeşitli gelirlerden", 
"Devlet haklarının yüzde 45'ini aşmayacak bir bölümü genel bütçeye gelir kaydedilebilir. 

Bütçe Kanunu vasıtasıyla bu oran değiştirilemez." 
Yusuf Bozkurt Özal 

Malatya 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. . 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi sıfatıyla söz isteyen?.. Yoktur. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayı 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen

lenmesi Hakkında Kânun Tasarısının madde 8'indeki madde 23'ün (b) bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini ve madde 23'ürt sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

"(b) Petrol hakkı sahiplerinin ödeyecekleri devlet haklarından ve çeşitli gelirlerden", 
"Devlet haklarının yüzde 50'sini aşmayacak bir bölümü, genel bütçeye gelir kaydedilebi

lir. Bütçe Kanunu vasıtasıyla bu oran değiştirilemez." 
/ Yusuf Bozkurt özal 

,. • • ' M a l a t y a ' 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
Önerge sahibi sıfatıyla söz isteyen?.. Yoktur. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayı 71 Bütçe Kânunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 8'indeki madde 23'ün (b) bendinin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini ve madde 23'üri sonuna aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

"(b) Petrol hakkı sahiplerinin ödeyecekleri devlet haklarından ve çeşitli gelirlerden", 
"Devlet haklarının yüzde 55'ini aşmayacak bir bölümü genel bütçeye gelir kaydedilebilir. 

Bütçe Kanunu vasıtasıyla bu oran değiştirilemez." 
Yusuf Bozkurt özal ' 

Malatya 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
, PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
Önerge sahibi sıfatıyla söz isteyen?.. Yoktur. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
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Maddeyi, metindeki şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Madde, metindeki şekliyle kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum : 

MADDE 9. — 7.3.1954 tarih ve 6326 sayılı Petrol Kanununun değişik 116 ncı maddesinin 
sonuna aşağıdaki 4 numaralı bend eklenmiştir. 

"4 . 3 üncü bendi uyarınca yapılan transferler nedeniyle oluşacak kur farkları bütçeye 
konulacak ödeneklerle karşılanır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sakarya Milletvekili Sayın Ce-
vat Ayhan; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye
ler; bu maddede, sermaye transferinde petrol şirketlerine, kur farklarının Hazine tarafından 
ödenmesi derpiş edilmektedir. Ben, Sayın Bakanın yanındaki zevata da, "bu ne tip sermaye 
transferidir?" diye sordum; herhalde buradaki heyette meseleyi bilen yok. Ancak, şunu arz 
edeyim : Bir yabancı sermaye şirketi, Türkiye'ye sermaye getiriyorsa, bu sermayeyle para ka
zanmaktadır, Türkiye şartlarında. Oluşacak kur farklarının Hazine tarafından ödenmesi, ver
gi gelirlerinin haksız olarak birtakım yabancı sermaye şirketlerine tahsis edilmesidir; haksız 
bir uygulamadır. Aslında, bu uygulamanın toptan kaldırılması gerekir. 

Bunu arz etmek için huzurunuza geldim; teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Yusuf Bozkurt Özal?.. Yok. 
Madde üzerindeki değişiklik önergelerini, veriliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayı 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısında madde 9'un aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

"4 . 3 üncü bendi uyarınca yapılan transferler nedeniyle oluşacak kur farkları, bütçeye 
konulacak ödeneklerle karşılanır. Yıl içinde ödenek yetersizliği halinde, bütçenin imkân veren 
diğer fasıllarından ödemelere devam edilir." ' 

Yusuf Bozkurt özal Engin Güner 
Malatya istanbul 

Feyzi İşbaşaran Tunca Toskay 
İstanbul İstanbul 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Gerekçe: ödenek yetersizliği bahanesiyle transferlerin yapılamamasını önlemek amacıyla 
bu önerge hazırlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayı 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 9'un aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 
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"4. 3 üncü bendi uyarınca yapılan transferler nedeniyle oluşacak kur farkları bütçeye 
konulacak ödeneklerle karşılanır. Yıl içinde ödenek yetersizliği halinde, bütçenin dış.borç faiz
lerinin kur farklarını karşılamak için ayrılan ödeneklerden aktarma yapılır." 

Yusuf Bozkurt özal Engin Güner 
Malatya İstanbul 

Fevzi tşbaşaran -. Tunca Toskay 
İstanbul İstanbul 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Gerekçe: Dış borç faizlerinin kur farklarıyla, bu tip kur farklarının aynı mahiyette olma
sı nedeniyle, ödenek yetersizliği halinde bu fasıllardan aktarma yapılması önerisi getirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayı 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısında madde 9'un aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

"4. 3 üncü bendi uyarınca yapılan transferler nedeniyle oluşacak kur farkları bütçenin 
dış borç faizlerinin kur farklarını ödemek maksadıyla ayrılan ödeneklerden karşılanır." 

Yusuf Bozkurt Özal Engin Güner 
Malatya İstanbul 

Fevzi tşbaşaran Tunca Toskay 
- İstanbul İstanbul 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Gerekçe: Dış borç faizlerinin kur farklarıyla bu tip kur farklarının aynı mahiyette olması 
nedeniyle önçrge tanzim edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayı 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 9'un aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. \ 

"4. 3 üncü bendi uyarınca yapılan transferler nedeniyle oluşacak kur farkları, bütçeye 
konulacak ödeneklerle karşılanır. Bu ödeneklerin yeterli olmaması halinde, bütçenin diğer trans
fer ödeneklerinden aktarma yapılır." 

Yusuf Bozkurt özal Engin Güner 
Malatya İstanbul 

Fevzi İşbaşaran Tunca Toskay 
İstanbul İstanbul 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Gerekçe : Kur farklarını karşılayacak Ödenek olmaması halinde, transferlerin yapılması
nın engellenmesini önlemek amacıyla madde düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine göre okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra Sayı 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 9'un aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

"4 . 3 üncü bendi uyarınca yapılan transferler nedeniyle oluşacak kur farkları, bütçeye 
konulacak ödeneklerle karşılanır. Yıl içinde ödenek yetersizliği halinde, bütçenin imkân veren 
diğer fasıllarından ödemelere devam edilir." 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE-GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi sıfatıyla söz isteyen?.. Yoktur. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. ,, 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayı 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 9'un aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

"4 . 3 üncü bendi uyarınca yapılan transferler nedeniyle oluşacak kur farkları bütçeye 
konulacak ödeneklerle karşılanır. Yıl içinde ödenek yetersizliği halinde, bütçenin dış borç faiz
lerinin kur farklarını karşılamak için ayrılan ödeneklerden aktarma yapılır." 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi sıfatıyla söz isteyen?.. Yoktur. . 
Önergeyi Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayı 71 Bütçe Kanunlannda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 9'un aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

" 4 . 3 üncü bendi uyarınca yapılan transferler nedeniyle oluşacak kur farkları, bütçenin 
dış borç faizlerinin kur farklarını ödemek maksadıyla ayrılan ödeneklerle karşılanır." 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

ye arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. • 
BAŞKAN — Hüküıriet?.. 
MALI YE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadığını beyan etmiştir. 
önerge sahibiplerinden söz isteyen?.. Yoktur. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : • - . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayı 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 9'un aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

"4. 3 üncü bendi uyarınca yapılan transferler nedeniyle oluşacak kur farkları, bütçeye 
konulacak ödeneklerle karşılanır, Bu ödeneklerin yeterli olmaması halinde, bütçenin diğer trans
ferler ödeneklerinden aktarma yapılır." 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

i ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon Önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
Önerge sahiplerinden, İstanbul Milletvekili Sayın Konukman söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Konukman. 
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RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan tasarının 9 uncu maddesini bir önergeyle değiştirmek istiyoruz. Eğer mad
de metni aynen benimsenirse, kur farklarını karşılayacak ödenek olmaması halinde, transfer
lerin yapılması müşkülat doğuracaktır, birtakım engellemelerle karşılaşılacaktır. Bunun için, 
bu maddenin bizim teklifimiz doğrultusunda değiştirilmesi, maddeye de bir açıklık getirecek
tir. Teklifimiz şudur : "Maddenin üçüncü bendi uyarınca yapılacak transferler nedeniyle olu
şacak kur farkları, bütçeye konulacak ödeneklerle karşılanır. Bu ödeneklerin yeterli olmaması 
halinde, bütçenin diğer transfer ödeneklerinden aktarma yapılır" ifadesinin kullanılması, mad
deye açıklık getirecektir. Takdirlerinize sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Konukman. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Maddeyi, metindeki şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde, metindeki haliyle kabul edilmiştir. ' 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

MADDE 10. — 31.8.1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanununa 20.6.1973 tarih ve 1744 
sayılı Kanunla eklenen Ek 3 üncü maddenin (A) bendinin (d) alt bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

"d) Bütçeye konulacak ödeneklerden;" 

BAŞKAN — Madde üzerinde Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan, buyurun 
efendim. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye
ler; müzakere edilmekte olan, Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunla
rında Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 10 uncu maddesiyle ilgili olarak, Refah Par
tisi adına görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Sayın Ahmet Sayın, 
şimdi herhalde itiraz etmeyecektir!.. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Ne münasebet efendim, olur mu öyle şey!.. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Muhterem üyeler, size bir hususu arz etmek istiyorum. Bu 

Mecliste iki yıldır bulunmaktayım. Daha önce bir yıllık çalışmalarım var. Elimizde bir gün
dem vardır, o gündeme göre hazırlanıyoruz, sıradaki görüşülecek kanunlarda ne değişiklik ya
pılıyor, ne getiriliyor, ne götürülüyor; bu bürokrasi ne getiriyor, bürokrasiyle beraber sayın ba
kanlar acaba neler getiriyor diyerek hazırlık yapıyoruz; bir de bakıyoruz gündemdeki kanun 
tasarılarından 100'üncü sırada bulunan, 1 inci sıraya geliyor; bazen 30 uncu sıradaki, 2 nci 
sıraya geliyor; tabiî buna yetişmek çok zor.'Onun için kütüphanede harıl harıl ilgili kanunların 
maddelerini çıkartıyoruz, inceliyoruz. 

Bakınız, burada yapılan değişiklik şudur : Bu madde de, orman köylüleriyle ilgili 1744 
sayılı Kanunun ek madde 3 ünün birinci paragrafında şöyle diyor : "Devlet ormanları içinde 
veya bitişiğinde oturan halkın kalkındırılmasına katkıda bulunmak amacıyla Orman Bakanlı
ğı emrinde bir fon teşkil edilmiştir." 

Bu ek madde 3'ün (A) bendinde bu fonun gelir kaynakları sayılmıştır ve bu (A) bendinin 
değiştirilen (d) alt bendinde -dikkatinize arz ediyorum- şöyle diyor : "Her yıl genel bütçenin 
binde Tinden az olmamak üzere genel bütçeden yapılacak yardımlardan." 
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Şimdi, Sayın Hükümet önümüze ne getiriyor?.. 10 uncu maddeye bakıyorum; bu (d) alt 
bendini "bütçeye konulacak ödeneklerden" şeklinde değiştiriyor. Bir kuruş mu koyacak, bir 
lira mı koyacak, bir milyar mı koyacak?.. Zaten kuruşu öldürdünüz, lirayı da öldürdünüz, ya
kında bin lirayı da öldüreceksiniz, çöpe atacaksınız; ama, burada orman köylüsüne ne vereceksiniz? 

Değerli milletvekilleri, sizler kasabaları, köyleri geziyorsunuz... Orman köylülerinin hali 
perişandır. Bunlar ziraat yapamazlar; sadece orman içinde yaşamaya mahkûmdurlar; gelirleri
nin tek kaynağı, orman aralarında, küçük küçük arazilerde yapabildikleri ziraattir ve maale
sef, tabiî, fukaralıktan, yoksulluktan, zaman zaman da ormanı tahrip edip, orman içinde ara
zi genişletmesi yapmaktır. Bu insanlar ne yapacak? Gelin, düze, ovaya; iş yok. Oturun orman
da; aç. 

Daha evvelki hükümetler sağolsunlar, orman köylüsünün kalkındırılması içini, onlara, büt
çenin binde Tinden az olmamak üzere yardım yapılacağı hükmünü getirmişler; ama, Sayın 
Bakan ve Hükümet, "biz bunu kaldıracağız" diyor. Bütçeden... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Daha fazla vereceğiz. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Sizin kime, neyi fazla verdiğiniz görüldü ki bu zamana 

kadar! Kimi yakalarsanız yoluyorsunuz, kimi yakalarsanız fukaralığa mahkûm ediyorsunuz; 
sadece holdinglere çalışıyorsunuz! Sayın Hükümet Başkanınız, Doğru Yol Partisinin Genel Baş
kanı, Ankara'da bir holdingin temel atma merasiminde, "Bana, 5 trilyon vergi vermiş 50 tane 
holding patronu yeter" diyor; "250 trilyon vergi alacağım" diyor. Ne yapacaksın 60 milyonu? 
60 milyon açlığa mahkûm, fukaralığa mahkûm, işsizliğe mahkûm. 

Gelin, bu orman köylüsünün elinden bunu almayın. Binde bir bütçe gelirlerini... 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Refah getireceğiz. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Evet, Refah gelirse, refaha ulaşacaksınız inşallah; Türkiye 

de ulaşacak, siz de... 
Muhterem arkadaşlar, ben, köy köy, kasaba kasaba geziyorum, her yerde geziyorum; sizi 

orman köylülerine şikâyet ederim. Geçenlerde, Hükümet yeni kurulduğunda bunu vergi ka
nunlarında yaptınız alelacele; ziraatçının, köylünün vergisine 5 milyon sınır getirdiniz; birta
kım, karmaşık usulleriniz sebebiyle, kimse de bundan faydalanamıyor; ama, holdinglerin ver
gilerini, milyarlarca liralık borçlarını bir kalemde affediverdiniz. Şimdi burada da orman köy
lüsüne bir kötülük yapıyorsunuz. Ben, siz bunu bilesiniz diye burada söylüyorum; çünkü, bili
yorum, birçoğunuz bunu okumuyor; maalesef, kaldır elini, indir elini şeklinde bu kanunlar 
geçiyor. 

Değerli arkadaşlar, bu maddenin reddedilmesi lazım, değiştirilmek istenen madde eski ha
liyle kalması lazım; aksi takdirde orman köylüsüne büyük bir kötülük yapmış olursunuz. Za
ten orman köylüsünün, bugün, ormandaki işlerde çalışırken, ormandaki istihraç işlerinde çalı
şırken yaptığı hizmetlerin bedelini de ödemiyorsunuz. Getirdiğiniz bir sistem var -daha önceki 
hükümetlerin de bunda günahı vardır- "metreküpüne 115 bin lira para öderiz" diyorsunuz. 
Kesecek, taşıyacak, çekecek, depoda istif edecek, ondan sonra 115 bin lira ödeyeceksiniz. Geri
si?.. Gerisi için de, "satış bedeli ile maliyet arasındaki farkın yüzde 25'ini veririz" diyorsunuz. 
Orman köylüsü kooperatifi, "hadi bakayım hesaba oturalım" dediği zaman, efendim, o oldu, 
bu oldu; bir de bakıyorsunuz ki, maliyet neredeyse satış bedeline yaklaşmış ve orman köylüsü 
çırak çıkıyor, eline de bir imkân geçmiyor. İşte, orman köylüsünü kalkındırmak için koyulmuş 
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olan bu maddeyi de kaldırarak, orman köylüsünün gelişmesini katletmiş oluyorsunuz; bu ve
bale girmeyin, bu maddeyi reddedin. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
HALÎL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Üstat, çok ağır bir ithamda bulundu; açıkla

ma yok mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz Sayın Bakan? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Yerimden konuşabilir 

miyim? 
BAŞKAN — Nasıl tercih ederseniz. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, buradaki 

madde -zaman zaman kürsüye geldiğimde de ifade ettim- zaten bütçe kanunlarımızda yer alan 
hükümleri ihtiva ediyor; 1974'ten beri devam edegelen, "binde l'den aşağı olmamak üzere" 
diye bir hüküm. Zaten Hükümet, o politikasını uygularken, eğer oraya daha fazla kaynak koy
mak istiyorsa, her zaman için koyar. Yani, bu binde 1, çok yüksek bir rakam değil ki... Bütçe
ler belli büyüklüğe ulaşmış. Binde l'de tabiî, mutlak olarak büyür; ama, binde l'in üzerinde 
her zaman için konma imkânı var. 

Sayın konuşmacı, sanki Hükümet binde Tin de altında koyacakmış gibi bir varsayımdan 
hareket ediyor. Hükümet, gerektiğinde binde l'in üzerinde de altında da koyabilir. Yani, burada... 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Tamamını kaldırıyorsunuz. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Madde kalkmıyor. Büt

çeye konacak ödenekler var; madde kalkmıyor. Maddedeki, "binde l'in altında olamaz" de
nen kısım kaldırılıyor, "bütçeye konulacak ödeneklerden" deniyor. Yer var ve fıkra da var. De
ğişen, sadece, "binde l'in altında olamaz" ifadesidir. "Binde l'in altında olamaz" hükmünü 
kaldırdığımız zaman, Hükümet, onun altında bir oran koyacak demek değil ki!.. Zaten, or
man köylüsü çeşitli şekillerde desteklenmeye muhtaç köylüdür ve politikanın temelinde de o 
vardır. Biz geldik, Orman Bakanlığını kurduk; gerçi, Orman Bakanlığı bizden evvel kurulmuş
tu; ama, biz, Orman Bakanlığını destekleyen bir Hükümetiz. 

Şimdi, "oradaki binde l'lik oranı kaldırdık; demek ki, bu Hükümet binde l'in de altında. 
verecek" şeklinde bir peşin fikir de olmamalıdır. Buna, "binde 1" de denebilir, başka bir şey 
de denebilir; yani, böyle bir kasıt yoktur Sayın Başkan, onu ifade etmek istedim. 

Saygılar sunarım. 

AHMET SAYIN (Burdur) — "Okuduk" diyorlar, okuduklarını anlamıyorlar! 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına Sayın Yusuf Bozkurt Özal?.. Yok. ' . 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
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Sayın milletvekilleri, maddeyle ilgili 4 adet değişiklik önergesi verilmiş bulunmaktadır; an
cak, maddelerin gerekçeleri bir iki kelime hariç tamamen aynı mahiyettedir. Zaman tasarrufu 
düşüncesiyle, birini okuttuktan sonra, "gerekçeler" bölümündeki değişildik arz eden yerlerini 
okutacağım. 

Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayı 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Madde 10'un aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. ' 

' 'd) Her yıl genel bütçenin on binde yedisinden az olmamak üzere genel bütçeden yapı
lacak yardımdan." > 

Yusuf Bozkurt özal Engin Güner 
' Malatya istanbul 

Fevzi Işbaşaran , Tunca Toskay 
İstanbul istanbul 

Ercüment Konukman 
istanbul / 

Gerekçe : Değiştirilmek istenen kanunun bu bendinde yapılacak yardımın, genel bütçenin 
binde birinden az olmaması prensibi getirilerek, ormanlara özel bir önem verilmektedir. Hü
kümet tasarısına göre bu önem kaldırılmakta ve diğer harcamalara bütçeden nasıl ödenek ay-

. rılıyorsa, aynı sistem içerisinde ödenek verilmesi Öngörülmektedir. Binde bir rakamının yük
sek bir taban olması düşüncesiyle, taban önergemizi on binde yediye indirerek, mevcut kanun
daki anlayış muhafaza edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayı 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzen

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Madde 10'un aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

"d) Her yıl genel bütçenin on binde altısından az olmamak üzere genel bütçeden yapıla
cak yardımdan." 

Yusuf Bozkurt özal Engin Güner •'?'.'• 
Malatya İstanbul 

Fevzi Işbaşaran Ercüment Konukman 
istanbul İstanbul 

Tunca Toskay 
istanbul 

Binde bir rakamının önergemizde on binde altıya indirilerek mevcut kanundaki anlayış 
muhafaza edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayı 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Düzen

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Madde 10'un aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 
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"d) Her yıl genel bütçenin on binde beşinden az olmamak üzere genel bütçeden yapıla
cak yardımdan." 

Yusuf Bozkurt özal Engin Güner 
Malatya İstanbul 

Fevzi îşbaşaran Tunca Toskay 
istanbul İstanbul 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Binde bir rakamının, önergemizde on binde beşe indirilerek mevcut kanundaki anlayış mu
hafaza edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayı 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Madde 10'un aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

"d) Her yıl genel bütçenin on binde dördünden az olmamak üzere genel bütçeden yapı
lacak yardımdan." 

Yusuf Bozkurt özal Engin Güner 
Malatya İstanbul 

Fevzi Îşbaşaran Hınca Toskay 
İstanbul İstanbul 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Gerekçe: Binde bir rakamının önergemizde on binde dörde indirilerek mevcut kanundaki 
anlayış muhafaza edilmiştir. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine göre okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayı 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Madde 10'un aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

"d) Her yıl genel bütçenin onbinde 7'sinden az olmamak üzere genel bütçeden yapıla
cak yardımdan." 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Kaülmıyoruz Sayın 

Başkan. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi sıfatıyla söz isteyen?.. Yoktur. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Karar yetersayısı istiyorum. 
BAŞKAN — Karar yetersayısı aranacaktır efendim. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Karar yetersayısı bulunamamıştır. 
Saat 18.30'da toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 18.01 

BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma SaaÜ : 18.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Mehmet Cemal öztaylan (Balıkesir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 37 nci Birleşiminin Beşinci Oturumunu 
açıyorum. 

Çörüşmelere, bıraktığımız yerden devam ediyoruz. 

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

2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hak
kında Kanun Tbsarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71) (Devam) 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerindeki değişiklik önergelerinden birincisi oylanırken ka
rar yetersayısı aranması istenmiş, aranmış, bulunamamıştı. Şimdi, oylamayı tekrar edeceğiz. 

Karar yetersayısı aranacaktır. 
Okunmuş bulunan önergeye Komisyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmişti. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir; karar yetersayısı vardır. 
) • ' • ' • • , ' • 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sıra Sayısı : 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Madde 10'un aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

"d> Her yıl genel bütçenin onbinde 6'sından az olmamak üzere, genel bütçeden yapıla
cak yardımdan.", 

'. / • • • Yusuf Bozkurt özal 
* ' ' Malatya 

/ ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REFAİDDÎN ŞAHİN (Ordu) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
Önerge sahibi sıfatıyla söz isteyen?.. Yoktur. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

- ~ ' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayısı : 7} Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü

zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Madde 10'un aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

"d) Her yıl genel bütçenin onbinde 5'inden az olmamak üzere genel bütçeden yapılacak 
yardımdan." 

Yusuf Bozkurt Özal 
Malatya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
Önerge sahibi sıfatıyla söz isteyen?.. Yoktur. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayısı : 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü

zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının Madde 10'un aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

"d) Her yıl genel bütçenin onbinde 4'ünden az olmamak üzere genel bütçeden yapıla
cak yardımdan." 

Yusuf Bozkurt Özal 
Malatya 

ve arkadaşları 

— 439 — , 



T.B.M.M. B : 37 9 . 12 . 1992 0 : 5 
. . - • " • • , . * » • 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi sıfatıyla İstanbul Milletvekili Sayın Ercüment Konukman, buyurun efendim. 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan kanun tasarısının 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında bir değişiklik öne
rimiz var. 10 uncu maddenin (d) fıkrasının "Her yıl genel bütçenin onbinde 4 ünden az olma
mak üzere genel bütçeden yapılacak yardımlar" şeklinde değiştirilmesini istiyoruz. Çünkü, bi
ze göre, orman köylüsünün daha da özendirilmesi ve daha önemli bir hale getirilmesi, bu deği
şiklik önergesiyle mümkün olacaktır. Hükümet tasarısına göre, bu önem kaldırılmış gibi gö
rünmektedir. Diğer harcamalara bütçelerden nasıl ödenek ayrtlıyorsa, teklifimizde, aynı sis
tem içerisinde ödenek verilmesi öngörülmektedir. Binde 1 rakamının yüksek, bir taban olması 
düşüncesiyle, önergemizde, taban oranının binde 4'e indirilerek, mevcut kanunda bir muhafa
za anlayışı getirilmek istenmektedir. 

Takdir Yüce Meclisindir. 
Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Konukman. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadığını beyan etmişlerdir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Maddeyi, metindeki şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... 

Madde, metindeki haliyle kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

MADDE 11. — 9.6.1958 tarih ve 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin 
1 inci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Bütçeye konulacak ödenekler." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sakarya Milletvekili Sayın Ce-
vat Ayhan, buyurun efendim. --

RP GRUBU ADINA CEVÂT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye
ler; kanun tasarısının, görüşülmekte olan 11 inci maddesiyle ilgili olarak, Refah Partisi Grubu 
adına görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

. ' • • • / • • . 

Muhterem arkadaşlar, değerli Maliye Bakanımız, herhalde, enflasyonu düşürmek için bü
yük ölçüde tasarruf etmek istiyor ve bu maksatla da, birtakım hizmetlere, bütçeden, kanunlar
la ayrılmış olan payları kaldırıp, Maliyenin keyfî tasarrufuna bırakmak istiyor. 

Bakın, daha evvelce, ormanla ilgili madde görüşülürken de arz etmiştim; aynı şekilde bir 
maddedir. Yine, burada da aynı şekilde, 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin 

— 440 — 



T.B.M.M. B : 37 9 . 12 . 1992 O : 5 

(a) fıkrasında yazılı olan şudur : "Devlet gelir bütçesi âdi gelirlerinin binde biri" Yani, ülkenin 
sivil savunma hizmetlerinin tedvir edilebilmesi, yerine getirilebilmesi için, geçmişte, kanun va-
zıı, buna kaynak tahsis edilmesini öngörmüştür; zira, Türkiye'de bazı hizmetler zaman içinde 
maalesef ihmale uğruyor. Mesela, sivil savunma hizmetleri, bu kaynağın tahsis edilip gelmesi
ne rağmen, bugün, Türkiye'de fevkalade ihmal içindedir. Allah korusun, sivil savunmanın ger
çek manada ihtiyaç duyacağı şartlar ortaya çıktığında çok büyük kayıp veririz. 

Ta talebeliğimizden beri, sivil savunmayla ilgili birtakım eğitimler, çalışmalar yapılır; ama, 
görüyoruz ki, 1960 İhtilalinden sonraki hükümetlerin vaz ettikleri bir müesseseyle, bugün, sa
dece çeşitli özel ve kamu kuruluşlarına, iktisadî devlet teşekküllerine sivil savunma uzmanlık
ları, birimleri ihdas edilmiştir. Bunlar ne yaparlar? Cenabı Allah, bunların imtihan edileceği 
günü göstermesini. Ben, sivil savunma hizmetlerinin yeterli şekilde yapıldığına kani değilim. 

Mer'i olan kanun, bu hizmetler yapılsın diye, "devlet gelir bütçesinin adi gelirlerinin bin
de l'ini buna tahsis edelim" demiş; ancak, bizim muhterem hükümetlerimiz de, bütçe kanun
larına koydukları -ki, bütçe kanununda bu değişikliğin yapılmaması lazımdır; çünkü, mer'i 
kanunun ve orman köylüsüyle ilgili kanunun dipnotunda bu hususun belirtildiğini görüyorum-
"... Yılı bütçesinde (A) cetvelinde tahsis edildiği miktar kadar kullanılacaktır" şeklinde ibarey
le bugüne kadar gelmişlerdir. Yani, aslında, bu hizmetten kaynağın kısılması daha önceki hü
kümetler zamanında başlamış ve Sayın Maliye Bakanı da, "Ben bu politikayı devam ettiriyorum" 
diyor. Biz de, "Orman köylüsüyle ilgili kanunda olduğu gibi, burada da yanlıştır" diyoruz. 

Sivil savunma hizmetlerinin himaye edilmesi gerekir, geliştirilmesi gerekir. Toplumun günlük 
ihtiyaçlarıyla karşı karşıya olduğu bir hizmet değildir. Memleketin herhangi bir yerindeki bir 
şehirde vatandaşa giden hizmet eğer günlükse, aylıksa; yani, vatandaş sık sık o hizmetlerle kar
şılaşıyorsa, karşılaşmadığı zaman idarî makamları taciz eder; doktor yoksa, doktor ister; elek
trik yoksa, ister; telefon yoksa, ister; ama, sivil savunma hizmetleri, çok dikkatle ve ihmal edil
meden yürütülmesi gereken bir hizmettir; lazım olduğu zaman tedariki kolay değildir. Siz eğer, ~ 
sivil savunma organizasyonunu kurmadıysanız, eğitimini yaptırmadıysanız, sivil savunmanın 
gerektirdiği ilaç, malzeme ve her türlü ikmal sisteminizi kurmadıysanız, zaruret olduğu anda, 
felaket haline gelir. Nitekim, geri kalmış ülkelerde ve maalesef Türkiyemizde de bu tip afata 
maruz kaldığımız zaman, hükümetlerimizin -hatta Cumhurbaşkanına kadar- büyük tedirgin
liklere uğradıklarını; afat yerine koşup, halkı, hiç olmazsa huzurlarıyla teselli etmeye çalıştık
larım; ama, gerçek manada kurtarma, rehabilite etme, ihtiyaçlarını karşılama hizmetlerinin de 
fevkalade geri olduğunu görüyoruz ve milletçe müteessir oluyoruz. 

Zaman zaman, diğer ülkelerden, fevkalade organize, disiplinli, eğitim görmüş kurtarma 
ekipleri gelmekte; her türlü teçhizatıyla bu insanî yardıma, faaliyete katılmaktadırlar. İşte, biz, 
bu gerekçeyle, bu maddenin kaldırılmasına karşı çıkıyoruz. Bırakınız, sivil savunma hizmetleri 
için bütçemizin binde l'i ayrılsın ve bu hizmetler en iyi şekilde tedvir edilsin. 

Değerli Maliye Bakanımızın tasarrufa ihtiyacı vardır, biliyorum ve bütçede sarf edilenlere 
bakacağım; şimdi ifade etmeyeyim ama, buna bakacağım, başka bir vesileyle arz ederim. Muh
temeldir ki, bu, binde l'in altına düşmüştür tatbikatta. Zaten öyle olmasa, önceki hükümetler, 
bütçe kanununa bunu bu şekilde getirmezlerdi. Zira, tezyid etmeye, artırmaya mani bir hü
küm yok; ama, azaltmaya mani hüküm olduğu için, Maliye Bakanımız, bunun azaltılmasını 
istemektedir. • 
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Daha önceki konuşmama cevap verirken, kendileri ifade buyurdular ve "çok çoğaltmaya, 
çok tahsis etmeye mani bir şey yok ormanda" dediler. Bunda da aynı şeyi ifade buyuracaklar; 
ama, yoksa, o zaman bu hududu kaldırmayalım ki, birtakım başka ihtiyaçlar bahane edilerek 
-orman köylüsünde olduğu gibi- burada da bu hizmetler geri bırakılmasın. Eğer ülkede tasar
ruf yapılacaksa, başka taraflardan tasarruf edilsin. Maalesef, devletin israfı çoktur. 

Bugün, bütçe gelirleri yetmediği için, yüzde 75-80 ile piyasadan, holding bankalarından 
faizle para alarak devletin hizmetleri finanse edilmeye çalışılmakta veya Merkez Bankasında 
harıl harıl para basılmaktadır. Biz de, bütçede, harcamalarda ve kamu kuruluşlarında tasarru
fa gidilmesini istiyoruz. Bunu, inşallah fırsat olursa, çok detaylı olarak bir başka oturumda 
görüşürüz; ama, gelin bu teklifi reddedelim ve sivil savunma hizmetlerini zayıflatacak olan, 
bu hizmetlerin ihmaline sebep olacak bu değişikliği kabul etmeyelim. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına Sayın Yusuf Bozkurt özal?.. Yok. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde değişiklik önergeleri vardır; veriliş sırasına göre okutacağım. , 
Maddeyle ilgili 4 adet değişiklik önergesi verilmiş bulunmaktadır; ancak, gerekçeleri, bir 

iki kelime dışında ayniyet arz etmektedir. Bu itibarla, sadece değişiklik arz. eden bölümlerini 
yineletmek suretiyle ve zamandan tasarruf etmek düşüncesiyle tümünü okutmayacağım. 

Buyurun: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayısı 71 : Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin tlgili Kanunlarında Dü

zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde H'in aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

"a) Her yıl genel bütçenin onbinde dördünden az olmamak üzere genel bütçeden yapı
lacak yardım." 

Yusuf Bozkurt özal . Engin Güner 
Malatya İstanbul 

Fevzi tşbaşaran Tunca Toskay 
İstanbul İstanbul 

Ercüment Konukman 
İstanbul • 

Gerekçe : Değiştirilmek istenen kanunun, bu bendinde yapılacak yardımın genel bütçenin 
binde biri olmaması prensibi getirilerek, sivil savunmaya özel bir önem verilmektedir. Hükü
met tasarısına göre bu önem kaldırılmakta ve diğer harcamalara bütçeden nasıl ödenek aynlı-
yorsa, aynı sistem içerisinde ödenek verilmesi öngörülmektedir. Binde bir rakamının yüksek 
olması düşüncesiyle önergemizde onbinde dört oranında bir taban getirilerek; mevcut kanun
daki anlayış muhafaza edilmiştir. . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayısı 71 : Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Dü

zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde ll'in aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 
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"a) Her yıl genel bütçenin onbinde beşinden az olmamak üzere genel bütçeden yapıla
cak yardım." 

Yusuf Bozkurt özal Engin Güner 
Malatya istanbul 

Fevzi tşbaşaran Tunca Toskay 
İstanbul ^ istanbul 

Ercüment Konukman 
istanbul 

Gerekçe : Binde 1 rakamının önergemizde onbinde beş oranında bir taban getirilerek mevcut 
kanundaki anlayış muhafaza edilmiştir. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayısı 71 : Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Dü

zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde U'in aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

"a) Her yıl genel bütçenin onbinde 6'sından az olmamak üzere, genel bütçeden yapıla
cak yardım." 

Yusuf Bozkurt Özal Engin Güner 
Malatya istanbul 

Fevzi tşbaşaran Tunca Toskay 
istanbul istanbul 

Ercüment Konukman 
istanbul 

Gerekçe : Binde bir rakamının önergemizde onbinde altı oranında bir taban getirilerek, 
mevcut kanundaki anlayış muhafaza edilmiştir. . 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayısı 71 : Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Dü

zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde U'in aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. . 

"a) Her yıl genel bütçenin onbinde yedisinden az olmamak üzere, genel bütçeden yapı
lacak yardım." . 

Yusuf Bozkurt Özal Engin Güner 
Malatya istanbul 

Fevzi Işbaşarân Tunca Toskay 
istanbul İstanbul 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Gerekçe : Binde bir rakamının önergemizde onbinde 7 oranında bir taban getirilerek, mevcut 
kanundaki anlayış muhafaza edilmiştir. 

— 443 — 



T.B.M.M. B : 3 7 9 .12 .1902 0 : 5 

BAŞKAN — önergeleri, aykırılık derecesine göre yeniden okutup, ayrı ayrı oylarınıza su
nacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayısı 71 : Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü

zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde ll'in aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

"a) Her yıl genel bütçenin onbinde dördünden az olmamak üzere genel bütçeden yapı
lacak yardım." 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REFAİDDÎN ŞAHİN (Ordu) — Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 
• BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi sıfatıyla, İstanbul Milletvekili Sayın Engin Güner söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Güner. 
ENGİN GÜNER (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce, Refah Partisi 

üyesi sayın arkadaşımın da belirttiği gibi, sivil savunma hizmetleri, bir ülke için büyük önem 
taşır. Bunu belki sadece felaket zamanlarında anlamak, değerlendirmek mümkündür; sonra, 
kısa zamanda unutulur ve maalesef, bizdeki durum ortaya çıkar. 

Ben de aynı şekilde, Türkiye'de sivil savunma hizmetlerinin, gerektiğinde, yeterli bir şekil
de ihtiyaca cevap verecek şekilde organize olduğunu ve çalıştığını sanmamaktayım. Bu, büyük 
önem arz etmektedir. İçinde bulunduğumuz yıl içinde vuku bulan felaketlerde de bu durumu 
maalesef hepimiz elemle izledik, daha doğrusu izlemek zorunda kaldık. Bütün bu felaketler
de, bu konuda son derece başarılı çalışmalar yapan, organize olmuş, iyi ekibe olmuş, teçhizat
lara sahip, dışarıdan gelen sivil savunma ekiplerine büyük ölçüde görev düşmüştür ve onların 
sayesinde, bu felaketlerin, bir nebze de olsa, üstesinden gelinmesi, yaraların sarılması temin 
edilmiştir. Ancak, arzu edilen, hiç şüphesiz, sivil savunma hizmetlerinin, Türkiye'de de, Avru
pa'da ve Batı'daki standartlara ulaşmasını sağlamaktır. 

Burada yapılmakta olan, bunun tani tersidir. Değiştirilmek istenen kanunun bu bendin
de, genel bütçeden binde 1 oranında bir payın sivil savunma hizmetlerine ayrılması öngörül
mekteydi, bu kaldırılmaktadır. Tabiî, buradaki amaç, bütün takdir hakkını Maliye Bakanlığı
na bırakmaktır. 

Halbuki, bu gibi hususlarda -biraz önce de arz etmeye çalıştığım gibi, belki bunu normal 
zamanlarda hissetmiyoruz ama, felaket anında, bu gibi hizmetlerin ne kadar değerli olduğu 
açıktır. Bu da normal zamanlarda geliştirilmesi gereken hizmetlerdir. Ancak, bunu felaket za
manları dışında sağlayabilirsiniz. Bunun için de maddî imkânların ne kadar önemli bir rolü 
olduğu her türlü takdirin üstündedir. • 
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tşte, burada yapılan, bu binde 1 oranındaki payın kaldırılmasıdır. 
Biz, bunun yanlış olduğuna inanmaktayız. Bu oran şayet yüksek bulunmaktaysa -ki, Sa

yın Maliye Bakanlığının tutumundan bu anlaşılmaktadır- biz bunun onbinde 4 oranında ol
masını teklif etmekteyiz. Bu önergemizin amacı, bu prensibimin muhafaza edilmesi, sivil sa
vunma hizmetleri için, hiç olmazsa, en az bir payın bütçeden ayrılması, bu prensibin ihlal edil
memesidir. 

Bunu yüksek takdirlerinize saygılarımla sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güner. 
Sayın milletvekilleri, önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayısı 71 : Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Dü

zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde ll'in aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

"a) Her yıl genel bütçenin onbinde beşinden az olmamak üzere genel bütçeden yapıla
cak yardım." 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
Önerge sahibi sıfatıyla söz isteyen?.. Yoktur. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayısı 71 : Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında Dü

zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde ll'in aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

' 'a) Her yıl genel bütçenin onbinde altısından az olmamak üzere genel bütçeden yapıla
cak yardım." 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon Önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN—Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi sıfatıyla söz isteyen sayın üye?.. Bulunmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayısı 71: Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü

zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde ll'in aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

"a) Her yıl genel bütçenin onbinde yedisinden az olmamak üzere genel bütçeden yapıla
cak yardım." . -

Yusuf Bozkurt özal 
C x Malatya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi sıfatıyla söz isteyen?.. Yoktur. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. -
Maddeyi, metindeki şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde, metindeki haliyle kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

MADDE 12. — 24.3.1988 tarih ve 3418 sayılı Kanunun 18.5.1989 tarih ve 3558 sayılı Ka
nunla değişik 39 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Merkez saymanlığına yatırılan payların yarısı onbeş gün içinde Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan °/o 52'si Millî Eğitim Bakanlığı bütçesin
de, °/o 32'si Sağlık Bakanlığı bütçesinde, % 16'sı ise Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Sos
yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bütçelerinde, bu kurumlarca be
lirlenecek ve yeniden açılacak özel tertiplere ödenek kaydedilir ve parası Merkez Saymanlığınca 
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aynı süre içinde T.C. Ziraat Bankasında anılan kurumlar adına açılacak özel hesaplara yatırı
lır. Belirtilen °/o 16'lık pay, Başbakanın onayı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü arasında paylaştırılır. Bu paylar bir 
yandan ilgili katma bütçeli kuruluşların (B) işaretli cetvellerine özel gelir, diğer yandan aynı 
kuruluşların bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak özel tertiplere ödenek kaydedilir. Bu 
kaynaktan yapılacak harcamalar 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Dev
let İhale Kanununa ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 30-37 nci maddelerinde yer alan vize 
hükümlerine tabi değildir. Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmayan miktarlar ertesi yıl bütçe
lerine devren gelir ve ödenek kaydolunur." 

BAŞKAN—Madde üzerinde grupları adına söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Ayhan. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; görüşülmekte olan tasarının 12 nci maddesi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına görüşleri
mizi arz etmek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, tadilat yapılan kanun 24.3.1988'de çıkarılmış. Çıkarılma gayesi, si
gara, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışından alınacak vergilerin, eğitim ve sağlık hiz
metlerinin desteklenmesinde kullanılmasıdır, önceki kanunun 39 uncu maddesinin (a) fıkra
sıyla Millî Eğitim Bakanlığına -tahsil edilen vergilerden- yüzde 60 hisse ve Sağlık Bakanlığına 
yüzde 40 hisse verilmesi öngörülmüş. Getirilen metinde ise -anladığım kadarıyla, tasarı metni
ne bu madde Plan ve Bütçe Komisyonunda ilave edilmiş- Millî Eğitim Bakanlığına verilen miktar 
yüzde 60'tan yüzde 52'ye; Sağlık Bakanlığına verilen miktarda, yüzde 40'tan yüzde 32'ye indi
rilmiş; bakiye yüzde 16 ise, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne ayrılmış; ancak, bu ayrılan yüzde 16'lık payın bu iki 
kurum arasında taksimi, Başbakanın onayına bırakılmış. -

Değerli arkadaşlar, bu vergi gelirlerinden tahakkuk eden fonun kullanılmasıyla ilgili ola
rak, önceki kanunda, "Bu kaynaktan yapılacak harcamalar 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 30-37 nci mad
delerinde yer alan vize hükümlerine tabi değildir" hükmü var; burada da aynı hüküm derpiş 
edilmiş; ama, biz bunun, bu noktada düzeltilmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

Hükümet başlangıçta, "bütün fonları bütçe içine alacağız, bütün harcamaları yakından 
kontrol edeceğiz" dedi; ancak, bütçe içine alınan fonlarda olduğu gibi, bunun da, Sayıştay 
ve Muhasebei Umumiye Kanunuyla ilgili kontrollerden geçmesi, harcayanların hem sıhhatli 
harcama yapma mecburiyetinde kalmalarını sağlayacak hemde birtakım keyfî harcamalar se
bebiyle şaibeye maruz kalmalarını önleyecektir. 

Bununla ilgili önergemiz de vardır; kabul buyuracağınızı umut eder; hepinize hürmetleri
mi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

" BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Bulunmamaktadır. -
Şahsı adına Sayın Yusuf Bzokurt özal?.. Yok. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde ile ilgili bir değişiklik önergesi verilmiştir; okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 71 sıra sayılı Kanunun 12 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederiz. 
Abdüllatif Şener Salih Kapusuz 

Sivas Kayseri 
Ömer Faruk Ekinci Şevket Kazan 

Ankara Kocaeli 
Ahmet Arıkan Abdulillah Fırat 

Sivas Erzurum 
Fethullah Erbaş Cevat Ayhan 

_ Van Sakarya 

Madde 12. — 24.3.1988 tarih ve 3418 sayılı Kanunun 18.5.1989 tarih ve 3558. sayılı Kanun
la değişik 39 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"a) Merkez saymanlığına yatırılan payların yarısı onbeş gün içinde Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan yüzde 52'si Millî Eğitim Bakanlığı bütçe
sinde, yüzde 32'si Sağlık Bakanlığı bütçesinde, yüzde 16'sı ise Gençlik ve Spor Genel Müdür
lüğü ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü bütçelerinde, bu ku
rumlarca belirlenecek ve yeniden açılacak özel tertiplere ödenek kaydedilir ve parası Merkez 
Saymanlığınca aynı süre içinde T.C. Ziraat Bankasında anılan kurumlar adına açılacak özel 
hesaplara yatırılır. Belirtilen yüzde 16'lık pay, Başbakanın onayı ile Gençlik ve Spor Genel Mü
dürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü arasında paylaştı
rılır. Bu paylar bir yandan ilgili katma bütçeli kuruluşların (B) işaretli cetvellerine özel gelir, 
diğer yandan aynı kuruluşların bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak özel tertiplere öde
nek kaydedilir. Bu kaynaktan yapılacak harcamalar 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu 

, ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 30-37 nci maddelerin
de yer alan vize hükümlerine tabidir. Burada biriken paralar sadece kuruluşların yatırım har
camalarında kullanılır. Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmayan miktarlar ertesi yıl bütçeleri
ne devren gelir ve ödenek kaydolunur." 

Gerekçe : 
Burada, özel tertiplere ödemek kaydedilip, özel hesaplara yatırılan payların, tasarıda yer 

aldığı biçimde kanunlaşması, Meclis denetimi ve Sayıştay vizesi dışında kalmasını sağlayacak
tır. Değişiklik önergesiyle bu sakınca önlenmektedir. 

Aynı şekilde bu paraların temsil ödenekleri olarak keyfî bir şekilde kullanılmasını önle
mek için, yatırım harcamaları dışında kullanılamayacağı hükme bağlanmak istenmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) —Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. c 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 

— 448 — 



T.B.M.M. B : 37 9 . 12 . 1992 O : 5 

Önerge sahibi sıfatıyla Sayın Cevat Ayhan söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Ayhan. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; biraz evvelki konuş
mamda da ifade ettiğim gibi, bakarsanız, kanun metninde şu cümle var: "Bu kaynaktan yapı
lacak harcamalar 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet thale Kanu
nuna ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 30-37 nci maddelerinde yer alan vize hükümlerine tabi 
değildir." 

Bu, tamamen keyfî bir harcama getirir, birtakım suizanları getirir. 
Bizim önergemizde teklif ettiğimiz ikinci bir hususda, birtakım kaynaklardan vergi yoluy

la toplanan bu paralar, eğitim ve sağlık hizmetlerinde, yatırım harcamalarında kullanılsın; cari 
harcamalara gitmesin diyedir. 

Bunu teklif ettik; kabul buyuracağınızı ümit eder, hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadığını beyan etmiştir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, karar yetersayısını ara
manızı rica ediyorum... 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı, maalesef, bulunmamaktadır. (DYP sı
ralarından "Geliyorlar, geliyorlar" sesleri) 

Böyle gelme olmaz arkadaşlar! Milletvekilinin esas görevi, burada kanun yapmaktır; mu
habbet değil! (DYP sıralarından gürültüler; ANAP ve RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

15 dakika sonra toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.11 
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ALTINCI OTURUM 

Açılma Saati : 19.27 
BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Ali Günaydın (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 37 nci Birleşiminin Altıncı Oturumunu 
açıyorum. 

Görüşmelere, bıraktığımız yerden devam ediyoruz. 

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

2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Ban Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı : 71) (Devam) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. . 
önergenin oylanması esnasında karar yetersayısı aramamız istenmiş; aranmış ve buluna

mamıştı. Bu kerre de yapılacak oylamada karar yetersayısı aranacaktır. 
Okunmuş bulunan önergeye Komisyon ve Hükümet katılmadığını, beyan etmişti. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

AHMET SAYIN (Burdur) — En az 150 kişi var... 
BAŞKAN — önerge kabul edilmemiştir. - . . ' . . 
117 Yaptık... 
Değerli arkadaşlarım, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... 12 nci madde kabul edilmiştir, 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

MADDE 13. — 8.6.1959 tarih ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü 
maddesine (1) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (m) bendi eklenmiştir. 

"m) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu'Hktisadî 
teşebbüslerine yapılacak transfer ve yardımlar." 

BAŞKAN — Madde üzerinde grupları adına söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına Yusuf Bozkurt özal?.. Yok. 
Başka söz isteyen?.. Bulunmamaktadır. 
Maddeyle ilgili verilmiş değişiklik önergeleri vardır; veriliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayısı : 71 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü

zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 13'ün aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

"m) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden sermayesinin ya
rısından fazlası kamuya ait kuruluşlara yapılacak transfer ve yardımlar." 
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Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

Fevzi tşbaşaran 
İstanbul 

Engin Güner 
İstanbul 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Gerekçe : 
Devlet bütçesinden yapılacak bir yardımın Veraset ve İntikal Vergisine tabi olması, bir cepten 

diğer cebe para aktarmaktan başka bir anlam taşımaz. Ancak, kanunlardaki muafiyet istisna
ları, kanunların insicamını bozmaktadır. Bu bakımdan, önergemizde orta bir yol seçilerek, ser
mayenin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşlara yapılacak transferler muaf tutulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayısı : 71, Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin. İlgili Kanunlarında Dü

zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 13'ün aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

"m) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden yapılacak her 
türlü transfer ve yardımlar." 

Yusuf Bozkurt Özal Engin Güner 
Malatya İstanbul 

Fevzi tşbaşaran Tunca Toskay 
İstanbul İstanbul 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Gerekçe : 
Devlet bütçesinden yapılacak bir yardımın Veraset ve İntikal Vergisine tabi olması, bir cepten 

diğer cebe para aktarmaktan başka bir anlam taşımaz. Bu bakımdan, önergemizde, bütçeden 
yapılacak yardım ve transferler Veraset ve İntikal Vergisinden muaf tutulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayısı : 71, Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü

zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının, madde 13'ün aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

"m) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden sermayesinin dörtte 
üçü kamuya ait kuruluşlara yapılacak transfer ve yardımlar." 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

Fevzi tşbaşaran 
İstanbul 

Engin Güner 
İstanbul 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Gerekçe : 
Devlet bütçesinden yapılacak bir yardımın Veraset ve İntikal Vergisine tabi olması, bir cepten 

diğer cebe para aktarmaktan başka bir anlam taşımaz. Bu bakımdan, önergemizde, bütçeden 
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yapılacak yardım ve transferlerin, sermayesinin dörtte üçünden fazlası kamuya ait kuruluşlara 
yapılması halinde Veraset ve tntikal Vergisinin alınmaması esası getirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayısı: 71, Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü

zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 13'ün tasarı metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Yusuf Bozkurt özal Engin Güner 
Malatya istanbul 

Fevzi Işbaşaran Tunca Toskay 
İstanbul İstanbul 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Gerekçe * Devlet bütçesinden yapılacak bir yardımın Veraset ve İntikal Vergisine tabi ol
ması, bir cepten diğer cebe para aktarmaktan başka bir anlam taşımaz; ancak, kamuda çalı
şanlara da Ödenen ücret ve maaşlar aynı anlamda olup, bu kişilerden Gelir Vergisi alınmakta
dır. Çünkü, vergi kanunları geneldir ve istisnalar insicamı bozar. Kamu iktisadî teşebbüslerine 
yapılacak yardımlar, Veraset ve İntikal Vergisi de hesaplanarak ödenebilir. Böylece yeni bir is
tisnaya gerek kalmaz. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine göre tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

, ' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayısı: 71, Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü

zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 13'ün tasarı metninden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya * 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REFAİDDÎN ŞAHİN (Ordu) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadığını beyan etmiştir. 
önerge sahibi sıfatıyla İstanbul Milletvekili Sayın Ercüment Konukman söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Konukman. 
RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

görüşülmekte olan bu tasarının 13 üncü maddesinin metinden çıkarılmasını teklif ediyoruz. 
Çünkü, metin, aynen, "Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler bütçelerinden 
kamu iktisadî teşebbüslerine yapılacak transfer ve yardımlar" ibaresini taşımaktadır. Oysaki, 
gerekçemizde de ifade ettiğimiz gibi, genel bütçeden ayrılacak bir yardım, Veraset ve İntikal 
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Vergisine de tabi olacaktır; dolayısıyla, bu, paranın bir cepten diğer cebe aktarılmasından baş
ka bir mana ifade etmeyecektir. Kamuda çalışanlara ödenen ücret ve maaşlar da aynı anlamda 
olup, bu kişilerden Gelir Vergisi alınmaktadır. . 

Vergi kanunları geneldir ve istisnalar insicamı bozar. Kamu iktisadî teşebbüslerine yapıla
cak yardımlar, Veraset ve İntikal Vergisi de hesaplanarak ödenebilir. Böylece yeni bir istisnaya 
gerek kalmayacaktır. 

Bu bakımdan, önerimizi desteklemenizi rica eder; saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Konukman. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, kısa bir 

açıklama yapabilir miyim?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK.BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşımız Konukman buyurdular ki, bu hüküm tasarıdan çıkarılsın... Bunun gerekçesini de 
anlattılar. Yalnız, bu hüküm, bundan önceki bütün bütçelerde hep yer alan bir hükümdür ve 
Sayın Konukman'ın bakan olduğu dönemde ve imzasının bulunduğu bütçede de bu hüküm 
aynen yer almıştır. Onun için, yeni bir durum yoktur. Umumî Heyetin bilgilerine arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum :Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayısı : 71, Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü

zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 13'ün aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

"m) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden sermayesinin ya
rısından fazlası kamuya ait kuruluşlara yapılacak transfer ve yardımlar." 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi sıfatıyla söz isteyen?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

— 453 — 



T.B.M.M. B : 37 9 .12 .1992 0 : 6 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sıra Sayısı: 71, Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü

zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 13'ün aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

"m) Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden yapılacak her 
türlü transfer ve yardımlar." 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi sıfatıyla söz isteyen?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
. Sıra Sayısı: 71, Öütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü

zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısının madde 13'Un aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

"m) GeneJ bütçeye dahil daireler katma bütçeli idareler bütçelerinden, sermayesinin dörtte 
üçü kamuya ait kuruluşlara yapılacak transfer ve yardımlar." 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

• ye arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi sıfatıyla söz isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler.!, önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, maddeyi, metindeki şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : ' 

_ 454 — 



T.B.M.M. B : 37 9.. 12 .1992 O : 6 

MADDE 14. — 5.1.1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 4 üncü maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

"Bu cetvellerde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde grupları adına söz isteyen?.. Yok. 
. Şahsı adına Yusuf Bozkurt özal?.. Yok. 

Başka söz isteyen?.. Bulunmamaktadır. 
Maddeyi, metindeki şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Mad

de kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum : 

MADDE 15. — 5.1.1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 10 uncu maddesine son fık
radan önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Birinci madde kapsamındaki kuruluşların kendi bütçeleri veya tasarruflanndaki diğer 
kaynaklardan taşıt edinebilmelerini gerektiğinde izne bağlamaya ve bu konuya ilişkin esas ve 
usulleri belirlemeye veya.bu amaçla Maliye ve Gümrük Bakanlığını görevlendirmeye Başbakan 
yetkilidir." -

BAŞKAN — Madde üzerinde grupları adına söz isteyen?.. 
Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Güneş Taner; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; esasında, bu maddenin ruhuna karşı olmamakla beraber... 

ALÎ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Daha ne?.. 
BAŞKAN — Efendim, hatibin sözünü ancak Başkan başlatır, Başkan keser. Hayrola!.. 
Buyurun Sayın Taner. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisi içinde kat etmiş olduğu mesafe göz önüne alındığın

da, Türkiye'de artık kuruluşların, taşıtların, yabancı veya yerli olmasına, bunlar arasında seçe
nek yapmaya- -kendi bütçeleri veya karar mekanizmaları içerisinde- karar verebilecekleri sevi
yeye geldiklerini düşünmek istiyoruz. Biz ise bu maddede diyoruz ki, Türkiye'de, bu gibi kuru
luşlar, eğer yabancı taşıt alacaklarsa veya almayacaklara, bu kararı Maliye Bakanlığı versin. 

. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dünyanın eriştiği mertebeye Türkiye'nin de hızla gel
mesini hepimizin canı gönülden kabul ettiği bu noktada, tasarının içindeki bu maddenin, Tür
kiye'nin bugünkü durumunu hak etmediği bir şekilde geri bıraktığını ifade etmek istiyorum. 
Belki, Hükümetin bu konuyu bir kere daha gözden geçirerek, artık, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığının, günlük yoğun işleri içerisinde, bağlı kuruluşlardan bir tanesine yabancı marka bir 
araba alınıp alınmaması için izin verme konusunda vakit harcamaması gerektiğini düşünüyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taner. 
Madde üzerinde grupları adına söz isteyen başka sayın üye?.. Yok* 
Şahsı adına söz isteyen Sayın Yusuf Bozkurt özal?.. Yok. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde, metindeki şekliyle kabul edilmiştir. 
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Müteakip maddeyi okutuyorum : 
MADDE 16. — 5.1.1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklen

miştir. * 
"EK MADDE 1. — Yabancı menşeli taşıt edinilmesi, kullanılması ve bu Kanunun 13 ün

cü maddesine tabi olmaksızın elden çıkarılması konularında, her türlü düzenlemeleri yapma
ya, standartları tespit etmeye ve gerekli tedbirleri almaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir. 

Bu maddenin uygulanmasında, yerli muhteva oranı % 40'ın altında olan taşıtlar yabancı 
menşeli sayılır. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan ek madde 1 Üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sakar
ya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Ayhan. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye
ler; görüşülmekte olan bu kanun tasarısı paketi içinde, Taşıt Kanunuyla ilgili olan bu ek mad
de 1 üzerinde, Refah Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, Taşıt Kanununda tadilat yapan bu maddeyle ilgili -ki, bu kanunla ilgi
li değişiklikler müteakip maddeler de var- bir hususu Değerli Maliye Bakanımızın ve Muhte
rem Meclisimizin huzurunda arz etmek istiyorum. 

Türkiye'de taşıt politikasını yeni baştan gözden geçirmek lazım. Türkiye, elli sene önceki 
Türkiye değil. Devlet dairelerinde çalışan kimselerin hepsinin şahsî arabaları var. Yurt dışında
ki ülkelerde de hiç kimsenin makam arabası yok. 

Bendeniz, 1970 öncesinde, bir süre, bugünkü ismi TÜPRAŞ olan tPRAŞ rafinerisinde ça
lıştım. O yıllarda burası Türkiye'nin en büyük rafinerisiydi. Rafinerinin sermayesinin yarısı 
TPAO'ya yarısı da Caltex Şirketine aitti. İlk mühendislik yıllarımı geçirdiğim o kurumda gör
düğüm şey şuydu : Sadece genel müdürlerin makam arabası vardı (birisi Amerikan Caltex Şir
ketinden gelen ve diğeri de Türk olan, birinci ve ikinci genel müdür olmak üzere iki genel mü
dür vardı) onun dışında kimsenin makam arabası yoktu; rafineri müdürü dahil, baş-mühendisler 
dahil, muhasebe müdürü dahil. Böyle olmakla birlikte, hiçbir iş de aksamıyordu. 

Bunu niye söylüyorum?.. Bugün,- yüzbinlerce insan, Türkiye'de, şoför olarak istihdam edil
mekte, yüzbinlerce araba da kamu kuruluşlarında kullanılmaktadır. Değerli Maliye Bakanı
mız şüphesiz tutumlu bir insandır, inanıyoruz; ama, Türkiye'nin, gelirlerini artırmadan, har
camalarında tasarruf yapmadan bir dengeye gelmesi mümkün değil. Vergiler ağırsa hafiflete
ceğiz, belirli kesimden alınıyorsa yayacağız; ama kimden alacağız, hangi vergiyi alacağız, ne 
kadar alacağız, nasıl tahsil edeceğiz, nasıl takip edeceğiz, nasıl tahakkuk ettireceğiz konuları, 
başlıbaşına bir politikadır; inşallah, Hükümet, yeni vergi paketiyle bunu getirecek; ancak, gi
derleri kısmadan da, ne kadar vergi alırsanız alın, bir devletin maliyesini dengeye getiremezsiniz. 

Şimdi, bunları niye arz ediyorum, size onu açıklamak istiyorum. Şu Taşıt Kanununda köklü 
bir değişiklik getirelim; bu makam arabalarının hepsini kaldıralım. Şube müdürlerinin de ara
bası var, daire başkanlarının da arabası var, genel müdürün de var, muavininin de var, şefin 
de var, memurun da var... Herkes kendi arabasını kullansın. 
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. Binlerce, yüzbinlerce insan da, müstahsil olmayan bir vaziyette, genç yaşta, geçineceğim 
diye, sizin kapınıza geliyor, benim kapıma geliyor, kim iktidarsa onun kapısına yığılıyor, aman 
bir şoförlük diye ve şoför olunca da sabahtan akşama kadar oturuyor. Arabaya da yazık, insa
nın mesaisine de yazık, masrafına da yazık. Yani, bu meseleyi kökten düzeltecek olan bir tek
lifle önümüze gelsin Hükümet. Reform mahiyetinde bir çalışmadır bu; ama, maalesef, Türki
ye'de olmuyor. Geçmişte, sadece Sayın Ecevit'in Başbakanlığı zamanında, 1978 - 1979'da böy
le bir çalışma hatırlıyorum. 

Kamu kuruluşlarının servis için kullanılan arabaları bir sabah bir de akşam kullanılır, sa
bah saat 08.00'de personeli getirir, akşam da 18.00'de götürür, ondan sonra da akşama kadar 
yatar... Bunlar da fuzulîdir, bunlar da israftır. Eğer taşıt lazımsa, kuruluşlar, mutlaka servis 
taşıtına ihtiyacı varsa, kiralasın, ki bugün bazı kurumlar bunu yapıyor, PTT'de falan var, gö
rüyorum; takdir ediyorum. Yani, vatandaştan, otomobili/minibüsü, hizmet için kiralıyor; bu, 
gayet de ekonomik oluyor; çünkü, şoförü, akaryakıtı, hepsi kendisine ait. Bu, yeni bir düzen
dir. Yani, biz, böyle bir teklifi burada görmek isterdik, mademki Taşıt Kanununda tadilat gere
kiyor. İnşallah Sayın Bakanımız böyle bir teklif getirir. Türkiye'nin bugünkü şartlarına uygun 
bir anlayıştır bu. Milletin sırtından kimseye makam arabası saltanatı vermeyelim ve ekonomik 
işletme, ekonomik kullanma düşüncesine hep beraber gelelim; ama önce kamu kuruluşları gel
sin ve inşallah Türkiye'nin de iki yakası bir araya gelsin. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Grupları adına başka söz istemi?.. Yok. 
Şahsı adına Yusuf Bozkurt özal?.. Yok. 
Şahsı adına Sayın Mukadder Başeğmez; buyurun. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu madde, 
"Yabancı menşeli taşıt edinilmesi, kullanılması ve bu Kanunun 13 üncü maddesine tabi olmak
sızın elden çıkarılması konusunda, her türlü düzenlemeleri yapmaya, standartları tespit etme
ye ve gerekli tedbirleri almaya Maliye ve Gümrük Bakanı yetkilidir" diyor. Bu, bana, son dere
ce devletçi bir yaklaşımı çağrıştırıyor. Geçenlerde Bulgaristan'a gittik, bir tekstil fabrikasını 
gezdik; arkasından Romanya'ya gittik, bir sanayi kuruluşunu gezdik. Buralarda, "Bir makine 
iğnesinin düzinesi kaç dolar, bin tanesi kaç dolar?" diye soruyoruz; adam, "biz bilmeyiz; bu
nun cevabını vermek için bakanlığa sormak lazım; şimdiye kadar hiçbir ithalatçı yabancı müş-

, teri bize gelip fiyat sormadı, hep iç piyasa tüketimine yöneldik; fiyatı nasıl tespit ederiz, sizinle 
.kim muhatap olur, bilmiyorum" diyor; şaşırmış kalmış... Belki dünyada tek fabrika... Tabiî, 
Japonya'dan, Amerika'dan o fabrikanın üretimleri büyük miktarlarda geliyor; ama orada, Ro
manya'da, bir şehrin bir köşesinde bu adamlar daha güzel mamul ürettiği halde satamıyorlar, 
alamıyorlar; çünkü, her şey yukarıya bağlı; burada olduğu gibi... Böyle bir yapı çağrıştırdı bu 
madde bana. 

Arabasını almasına -satmasına bakan karışacak; yazışmalar, bir sürü izinler, şunlar bun
lar... Yarın bir başka madde gelecek, belki makam koltukları üzerinde konuşacağız, belki yer 
halıları üzerinde konuşacağız... Mümkün olduğu kadar, devlet, bakanlık, Ankara, bu işlerden 
elini eteğini çeksin. Araba lazımsa, müessese kazanıyorsa, o müdüre inisiyatifi vermişseniz, 
altına Mercedes alacaksa, bırakın alsın; araba kullanamayacak bir yapıdaysa, ayıptır, almasın, 
işyerine belediye otobüsüyle gitsin gelsin; ama, bu inisiyatifi, bu serbestiyi verelim. Yani, serbest 
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piyasa ekonomisi demek, serbestliğe açılıyoruz demek. Hâlâ Bulgaristan kafasıyla bir yere gi
demeyiz arkadaşlar. Makam arabalarını da devletin en yüksek mevkiinde bulunan insanlar tahsis 
edecek, satabilirsin, alabilirsin, yüzde 30'u yabancıdır, yüzde 70'i yerlidir, öyleyse bu araba yerli 
arabadır diyecek, bilmem, tekerleğine, contasına kadar muayene ettirecek... Bu işler bizi oya
lar, bir türlü adım atamayız, mümkün değil; ekonomiyi de kurtaranlayız. Eğer Türkiye'de eko
nomi canlanacaksa, bunu istiyorsak, elimizi eteğimizi bu işlerden çekelim. Kim ne yapıyorsa 
yapsın. însahların tabiî fıtratları önündeki engelleri kaldıralım. Vatandaş, köyden geliyor, ser
best olduğu zaman bir sürü işler yapıyor, işadamı oluyor, holding sahibi oluyor; ama, devlet, 
elindeki holdingleri batırıyor. Neden?,, tşte, bu bürokratik anlayıştan. 

Sovyet Rusya, dağıldı, cumhuriyetler oluştu; arkasından bir sürü bloklar dağıldı ve nasıl 
ederiz de bu işi tezgâhlarız, serbest ekonomiye nasıl geçeriz diye uğraş veriyor... Biz de yıllardır 
serbest ekonomiyi konuşuyoruz; ama, işin mantığını kavrayamadık. Benim anladığım, serbest 
piyasa, insan fıtratını orta yere çıkarmaktır, insanların inisiyatiflerini, teşebbüs kabiliyetlerini 
değerlendirmektir. Yoksa, politbürodan, ta Sivas'taki çimento fabrikasındaki Murat veya Mer
cedes marka arabanın satılmasına, alınmasına karar verilecek... Bu, işleri tıkar, bizi bir adım 
ileri götürmez ve danasını söyleyeyim, müesseseler hurdalıklarla dolar. 

Ben bir zamanlar Sümerbankta çalıştım. Orada bir Lond Rover cip var. "Bu cip burada 
niye duruyor?" diye sordum; "tamir edilecek" dediler. "Niye tamir etmiyorsunuz?" "Parçası 
yok." Niye almıyorsunuz? "îşte, alım satım müessese müdürlüğüne yazılacak, o ihaleye çıka* 
cak, önce kendi müesseselerinden temin edecek, yoksa dışarıdan alacak..." Yani, bir sürü iş. 
Altı ay geçecek, o cip orada çürüyüp duracak. Aynı kafa! Bunun neticesinde müesseselerimiz 
hurdalıklarla dolacak. v 

Ben diyorum ki, bu işlere devlet fazla karışmasın. 
Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başeğmez. 
Madde üzerinde değişiklik önergeleri vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 71 sıra sayılı Kanun Tasarısının 16 ncı maddesinin, ek madde Tin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve talep ederiz. 
Ahmet Derin Salih Kapusuz 

Kütahya Kayseri 
Şaban Bayrak ' Fethullah Erbaş . 

Kayseri , Van 
Hüseyin Erdal 

Yozgat 

Madde 16. — Ek Madde l'deki üçüncü satırdaki "Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir" 
yerine, "Bakanlar Kurulu yetkilidir" şeklinde değiştirilmesini arz ve talep ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ; 
71 sıra sayılı kanun tasarısının ek madde 1, dördüncü satırdaki yüzde 40 oranını yüzde 

20 oranı olarak arz ve talep ederiz. . 
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Ahmet Derin Salih Kapusuz 
Kütahya kayseri 

Fethullah Erbaş Şaban Bayrak 
Van Kayseri 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine göre yeniden okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 71 sıra sayılı kanun tasarısının 16 ncı maddesinin, ek madde l'in aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve talep ederiz. 

Madde 16. — Ek Madde l'deki üçüncü satırdaki "Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir" 
yerine, "Bakanlar Kurulu yetkilidir" şeklinde değiştirilmesini, arz ve talep ederiz. 

Ahmet Derin 
Kütahya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan "Maliye 

Bakanlığı" yerine "Bakanlar Kurulu" geçiyor ki, orada mesele daha bürokratik bir yapıya ka
vuşur; o nedenle katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadığını beyan etmiştir. 
önerge sahibi sıfatıyla söz isteyen?.. Bulunmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

71 sıra sayılı kanun tasarısının ek madde 1, dördüncü satırdaki yüzde 40 oranını yüzde 
20 oranı olarak arz ve talep ederiz. 

Ahmet Derin 
Kütahya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN— Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
Önerge sahibi sıfatıyla söz isteyen?.. Yok. 

— 459 — 



T.B.M.M. B : 37 9 . 12 . 1992 O : 6 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.*, önerge kabul edil
memiştir. 

, Ek madde 1 üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Ek madde l'i oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek madde 2'yi okutuyorum : , 

EK MADDE 2. — Taşıtların kadrolu şoför veya görevli personelce kullanılması esastır. 
Ancak, sürücü belgeleri olmak kaydıyla, emir ve zatlarına veya makam hizmetlerine taşıt tah
sis edilenler ile ilgili veya bağlı bulunulan bakandan, il özel idarelerinde validen, belediyelerde 
belediye başkanından, üniversitelerde rektörden alınacak onayda belirtilen hizmetleri yerine ı 
getirecek kamu görevlileri taşıtları bizzat kullanabilirler. Bu maksatla alınacak onaylarda, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek esaslara uygun olarak hizmet alanları, taşıtları kullana
bilecek görevliler, taşıtların sigorta ettirilmesi ve kullanana teslimine ilişkin esaslar ile diğer 
hususlar belirtilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sakarya Milletvekili Sayın Ce-
vat Ayhan; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye
ler; ek madde 2'de, "Taşıtların kadrolu şoför veya görevli personelce kullanılması esastır. An
cak, sürücü belgeleri olmak kaydıyla, emir ve zatlarına veya makam hizmetlerine taşıt tahsis 
edilenlerle, ilgili veya bağlı bulunulan bakandan, il özel idarelerinde validen, belediyelerde be
lediye başkanından, üniversitelerde rektörden alınacak onayda belirtilen hizmetleri yerine geti
recek kamu görevlileri taşıtları bizzat kullanabilirler" deniliyor. 

Bu maddede, kurumların çok üst makamlarında bulunanlara yetki verilmiştir maalesef. 
Aslında, "taşıtın hizmet ettiği kurumdaki birim amiri tarafından izin verilir" denmesi gere
kirdi. Bugünkü yapı içerisinde -bu, biraz önceki konuşmama biraz terstir tabiî; ama, hiç ol
mazsa bugünkü sistemin verimli olması için söylüyorum- mesela siz, falan müdürlüğe bir taşıt 
tahsis etmişsiniz; o taşıtı hangi birim kullanıyorsa, yani taşıt, hangi birimin hizmetine tahsis 
edildiyse, o birim amirinin, kendi personelinden uygun göreceklerine, "atla arabaya, git, işi 
gör demesi" lazım. 

Biraz evvel size anlattığım gibi, mühendisliğimin ilk yıllarını geçirdiğim kurumda usul böy
leydi. Mesela, muhasebenin, mühendisliğin, işletmenin veya diğer bölümlerin emrinde üç dört 
araba olurdu ve -o günün şartlarında volksvvagen gibi arabalar olurdu; 1960Tı yıllarda, maale
sef, Türkiye'de yerli arabalar yoktu- bizim, İstanbul'da, İzmit'te, satın almayla ilgili veya ku
rumun herhangi bir işiyle ilgili görüşmemiz veya işimiz varsa, arabaya atlar, gider, işimizi gö
rür gelirdik. Yani, bu mantığı buraya da oturtmak lazımdır. 

Onun için, belediye başkanı, hangi arabayı, kimin kullanacağına yetki verecek, rektör yetki 
verecek, vali yetki verecek! Bu valinin başka işi yok mu? Bu belediye başkanının başka işi yok 
mu? Onun için, bu fevkalade dar düşünülmüş. Bunu dikkatlerinize arz edeyim dedim. Eğer 
mutabık iseniz, bir önergeyle, bu, dediğim hale getirilebilir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına söz isteyen Yusuf Bozkurt özal?.. Yok. 
Şahsı adına, İstanbul Milletvekili Sayın Engin Güner; buyurun efendim. 
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ENGİN GÜNER (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli üyeler; gerçekten de burada söz ko
nusu olan, servis araçlarıdır. Resmî taşıtlardır. 

Bu konuda, umut ederdik ki, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, yepyeni ve çağdaş bir öneriyle 
gelsin. -

Gerçekten de, biraz önce bu kürsüde konuşan Refah Partili arkadaşımın dedikleri çok 
doğrudur. 

Ben, çok uzun yıllar Avrupa'da çalışmış bir kimseyim; size oradan bir örnek vereyim : 
Bizim Dışişler Bakanlığı kadrosuyla aşağı yukarı eşit sayıda kadrosu olan Avrupa Konseyi gibi 
önemli bir kuruluşta, resmî araç sayısı dört taneden fazla değildi; sadece genel sekreterin bir 
resmî aracı vardı; bir iki tane de, hizmet gören servis aracı vardı. Bu anlayışı Türkiye'ye de 
getirmek zorundayız. 

Bu maddeyle getirilmek istenen ise, açıkça, herkesin altına, devlet kesesinden bir özel araç 
tahsisidir. Yani, bu yüce makamlardan alınacak izinlerle yapılmak istenen, o resmî taşıtı, o ta
şıtın hizmetlisinin değil de, o makam sahibinin bizzat kullanabilmesidir. Bu ne demektir? Yüz-
binlerce resmî araç, devlet parasıyla alınacak; onların amortismanları, bakımı, tamiri devlete 
ait olacak; fakat bu araçlar, şahsî amaçlarla, o makam sahibi tarafından kulanılacak. Bu, ger
çekten de Yüce Meclisçe reddedilmesi gereken bir husustur sanıyorum. Umut ederim ki, bu
gün olmasa bile, çok yakında, Sayın Maliye Bakanlığı, bu konuda, daha çağdaş, daha akılcı 
bir öneriyle gelir ve bu resmî taşıt yükünden devleti kurtarır. 

Bunun bir yolu da belki şu olabilir : Makam araçlarından istifade edecek olan makamlar, 
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir -bu makamlar, şube şefine kadar inmeyebilir, genel mü
dürler olabilir, müdürler seviyesinde olabilir; artık o, kararlaştırılacak bir husustur- ve bu kim
selere, taşıt yerine, "taşıt tazminatı" adı altında belli bir para verilir; herkes de, bu memlekette 
mevcut olan kamu taşımacılığından kendi parasıyla istifade eder. 

Ayrıca, arkadaşımın dediği gibi, yüzbinlerce genç insanı, şoför olarak, bütün gün makam 
araçlarına bağlamak ne derece doğrudur; bunu, insafınıza bırakıyorum. 

Ayrıca, bu memleketi, bu kadar büyük bir yük altında, bu kadar gereksiz bir iş hacmi 
altında bırakarak taşıt hurdalığına çevirecek bir yaklaşımla bu konuya yaklaşmanın son derece 
iptidai olduğunu da burada üzülerek ifade etmek istiyorum. 

Bu uygulamalar, artık, sosyalist memleketlerde bile azalmaktadır; biz, tam tersine, geriye 
bir dönüş gösteriyoruz. Bu tasarının diğer bütün maddelerinde olduğu gibi, bu maddede de 
devletçi bir anlayış hâkimdir. 

Şimdi soruyorum size : Bir bakan, bir vali, bir belediye başkanı, hiç işi yok da, hangi ara
cı, kim kullanabilir konusuyla mı uğraşacak? Yani, o kadar büyük bürokratik işlemlere ve kır
tasiyeciliğe yol açıyorsunuz ki, bilhassa istense, bu kadar başarılı olunamaz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güner. 
Ek madde 2 ile ilgili bir değişiklik önergesi verilmiştir; önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 71 sıra sayılı kanun tasarısının ek madde 2'sinin tasarıdan çıkarılma
sını arz ve talep ederiz. 
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Ahmet Derin . Salih Kapusuz Şaban Bayrak. 
Kütahya Kayseri " ' Kayseri 

Hüseyin Erdal Fethullah Erbaş 
Yozgat Van 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, Türkiye'

de, devletin taşıt kullanım tarzı ve modelinde bir değişiklik yapılması, gerçekten gerekli olan 
bir konu. Ayrıca, 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerini de bir gözden geçirmenin gereği de or
tada; bunların hepsinin üzerinde de duruluyor. 

Arkadaşlarımızın yaklaşımları, bizim çalışmalarımıza şevk verecektir; onun için teşekür 
ediyorum. Ancak, burada, bütçe kanunlarındaki mevcut hükümler ilgili maddelerine gidiyor, 
yeni bir düzenleme yapılmıyor. Zaten, arkadaşlarımızın değindiği konuların düzenleme yeri de, 
daha çok 237 sayılı Taşıt Kanunudur; orada düşünülecek mutlaka. 

Bir hususu daha belirtmek istiyorum : Bakan, vali, belediye başkanı ve rektör, en ufak 
hadisede, "aracı şu kullansın, bu kullansın" diye devreye girmeyecek. Zaten madde iyice oku
nursa, bu, genel ve başta bir kere yapılan onay olacak. Bu tür bir uygulama hangi hizmetlerde 
olabilir? Bu, belki senede bir defa veya o onayı değiştirmek gerekiyorsa ikinci defa olabilir; 
yani, son derece arızi konulardır. Yoksa, bir vali veya bakanın, devamlı surette "şu arabayı, 
sürücü belgesi olan şu şahıs kullansın" demeşj şeklinde bir uygulama da zaten yoktur. Bu, 
genel bir onayla düzenleniyor; ondan sonra, kademedeki idareciler, araçları tahsis edebiliyor; 
ama, Hükümet ve Bakanlık olarak, genel bir düzenleme ihtiyacına biz de katılıyoruz. 

Tekrar arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 
Ek maddenin tasarıdan çıkarılmasına ilişkin önergeye de katılamadığımı ifade etmek is

tiyorum. ' -- K- • 
BAŞKAN— Onu soracaktım efendim; teşekkür ederim. 
Komisyon okunmuş bulunan önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, önergeyd katılmadıklarını beyan etmişlerdir. 
önerge sahibi sıfatıyla söz isteyen?.. Yok. ' 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Ek madde 2'yi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi, kabul edilen ek maddeleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, bir saat sonra toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 20.11 
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YEDİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 21.13 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Razaman Coşkun (İstanbul), Ali Günaydın (Konya) 

— © 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 37 nci Birleşiminin Yedinci Oturumunu 
açıyorum. 

Görüşmelere, bıraktığımız yerden devam ediyoruz. 

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

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

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, yerlerini almışlardır. ; 

17 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 17. — 1.7.1964 tarih ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablo
nun I-C Kişilerden resmî dairelere verilen kâğıtlar bölümüne aşağıdaki (17) numaralı be nd ek
lenmiştir. 

"17. Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi kuruluşlarınca ve diğer her türlü 
dış kaynaklarca kamu kurumlarına, yatırım bankalarına ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kasına Hazine tarafından garanti edilenler de dahil olmak üz,ere verilecek krediler ve bu kredi
lerin söz konusu kuruluşlara geri ödenmesi dolayısıyla düzenenecek kâğıtlar.'' 

BAŞKAN — Madde üzeride gruplar adına söz isteyen?:. 
Refah Partisi Grubu adına, Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan, buyurun. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; görüşülmekte olan tasarının 17 nci maddesiyle ilgili olarak, Refah Partisi Grubunun gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

17 nci maddede, Damga Vergisi Kanunu ile ilgili bir tadilat getirilmiş. Ben, metne baktım, 
yanlış anlıyor olabilirim; ama, burada değerli Maliye ve Gümrük Bakanımız ve bürokratlar 
var, onlar meseleyi aydınlatırlar. Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "1-C) Kişi
lerden resmî dairelere verilen kâğıtlar" bölümünde, Damga Vergisinden istisna edilen kâğıtlar 
belirtilmiş, sayılmıştır. 

"I. Resmî işlerde ilgili kâğıtlar 
A) Resmî daireler arasında kullanılan kâğıtlar" belirtilmiştir. Maddedeki tadilatın ait 

olduğu kısmın bölüm başlığı ise " Q Kişilerden resmî dairelere verilen kâğıtlar" olarak zikre
dilmiştir. (C) bölümünde, "Türkiye'ye giren ve çıkan yolculardan Türk Parasının Kıymetini 
Koruma Hakkında Kanun gereğince gümrüklerce alınacak beyannameler; emekli dul ve yetim ma
aş ve ikramiyelerinin tahsiline ve alındığına dair belgeler.." başlıkları altında, kişilerden resmî dai
relerce alınacak belgeler zikredilmiştir. Halbuki, burada 17 nci madde olarak ilave edilen fıkrada da 
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"Uluslararası kurumlarca, yabancı ülkelerin kredi kuruluşlarınca ve diğer her türlü dış 
kaynaklarca kamu kurumlarına, yatırım bankalarına ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka
sına Hazine tarafından garanti edilenler de dahil olmak üzere verilecek krediler ve bu kredile
rin söz konusu kuruluşlara geri ödenmesi dolayısıyla düzenlenecek kâğıtlar." denilmektedir; 
yani, bunun, resmî işlemle ilgili bir fıkra olması lazımken, yanlışlıkla şahıslara ait bir bölüme 
konulmuş zannediyorum. Eğer bir hata varsa, bu noktada düzeltilmesi lazım. 

Bunu arz etmek için huzurunuza geldim. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. < 
Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına söz isteyen Yusuf Bozkurt özal?.. Yok. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde değişiklik önergeleri verilmiştir, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
71 sıra sayılı Kanun Tasarısının 17 nci maddesinde "yatırım bankalarına" ifadesinin çıka

rılmasını arz ve talep ediyoruz. 

Ahmet Derin Salih Kapusuz İsmail Coşar 
Kütahya Kayseri Çankırı 

Zeki Ergezen Şevket Kazan 
Bitlis Kocaeli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
71 sıra sayılı Kanun Tasarısının 17 nci maddesinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Derin İsmail Coşar " Hüseyin Erdal 
Kütahya Çankırı Yozgat 

Salih Kapusuz Şevket Kazan 
Kayseri „ Kocaeli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

71 sıra sayılı Kanun Tasarısının 17 nci maddesindeki "Hazine tarafından garanti edilenler 
de dahil olmak üzere" ibaresinin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Derin Mustafa Ünaldı İsmail Coşar 
Kütahya Konya * Çankırı 

Hüseyin Erdal Şevket Kazan 
Yozgat Kocaeli 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
7.1 sıra sayılı Kanun Tasarısının 17 nci maddesindeki "ve diğer her türlü dış kaynaklarca" 

ifadesinin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
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Ahmet Derin İsmail Coşar Hüseyin Erdal 
Kütahya Çankırı Yozgat 

Şinasi Yavuz Mukadder Başeğmez 
Erzurum İstanbul 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre önergeleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
71 sıra sayılı Kanun Tasarısının 17 nci maddesinin tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Derin 
Kütahya 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
Önerge sahibi sıfatıyla söz isteyen?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
71 sıra sayılı Kanun tasarısının 17 nci maddesindeki "ve diğer her türlü dış kaynaklarca" 

ifadesinin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Ahmet Derin 

Kütahya 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi sıfatıylı söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Karar yetersayısı aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Geçti Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Nesi geçti?.. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Oylamadan önce istemesi lazım. 
BAŞKAN — Oylamada isteyecek tabiî, başka nerede isteyecek? Doksan kişi tamamlayın, gelin. 
Birleşime, 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 21.21 

— 465 — 



T.B.M.M. B : 37 0 .12 .1992 0 : 8 

SEKİZİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 21.39 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Razaman Coşkun (İstanbul), Ali Günaydın (Konya) 

' • • ' ' — : — o • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 37 nci Birleşiminin Sekizinci Oturumunu 
• • v • ' ' • , ' . r • - , • • ' - ' 

açıyorum. . 
7 Çalışmalara, bıraktığımız yerden devam ediyoruz. 

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

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

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre oya sunduğumuz ikinci önergede karar yetersayısı 
aramamız istenmiş, aranmış, bulunamamıştı.' 

Aynı önergeyle ilgili oylamayı şimdi tekrarlıyoruz, karar yetersayısı aranacaktır : Okun
muş bulunan önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... '. 

Karar yetersayısı vardır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) önerge... 
M. ERDAL KOYUNCU (Siirt) — Toparladık geldik. 
BAŞKAN — Efendim, Allah artırsın, benim bir itirazım yok. 
önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
71 sıra sayılı Kanun Tasarısının 17 nci maddesindeki "yatırım bankalarına" ifadesinin çı

karılmasını arz ve talep ediyoruz. 

Ahmet Derin 
Kütahya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?, 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. , 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
Önerge sahibi sıfatıyla söz isteyen yoktur, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

71 sıra sayılı Kanun Tasarısının 17 nci maddesindeki "Hazine tarafından garanti edilenler 
de dahil olmak üzere" ibaresinin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

, Ahmet Derin 
_ Kütahya 

~ ve arkadaşları 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun) -̂ - Katılmıyoruz 

efendim. '' -
BAŞKAN — Hükümet? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. 
önerge sahibi sıfatıyla söz isteyen sayın üye yoktur. 
Sayın Kazan, önergenin oylaması esnasında mı önergenizi işleme koyalım, maddenin oy

lanması esnasında mı? 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Maddenin oylanması esnasında. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
önergeyi kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri; bir yoklama istemi vardır, okutuyorum : 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Toplantı yetersayısının tespiti için yoklama yapılmasını arz ederiz. 

Hüseyin Erdal 
Yozgat Milletvekili" 

(DYP sıralarından "ayağa kalk" sesleri) 
İsmi okunan sayın milletvekilinin burada bulunduğunu belirtmesini rica ediyorum. (DYP 

sıralarından "yuh" sesleri, gürültüler) 
Değerli arkadaşlarım, bir doğruyu dile getirdiniz topluca. Ama diyor ki: "Dinime dahle-

den Müselman olsa" Yani, bunu isteyen arkadaşlarımın, zaman zaman, bırakın ayağa kalk
mayı, nelere sebebiyet verdiğini hatırlarsak, saygınlığımız artar. Bu doğruyu her zaman dile 
getirmenizi rica ediyorum, teşekkür ediyorum. ^ 

Şimdi "ayağa kalk" diyen, zarif, nezih, olgun, büyük, "yuh" derse, gölge düşmez mi? 
Onu arz etmeye çalışıyorum. (DYP sıralarından gürültüler) 

Sayın Erdal, sizi de böylece biraz, ama malum... (DYP ve SHP sıralarından gülüşmeler) 
Efendim, ismi okunan sayın üyenin bulunduğunu lütfen belirtmesini rica ediyorum. 
Yoklamaya devam ediyoruz. 
Sayın Salih Kapusuz?.. 
Sayın Ahmet Derin?.. (DYP sıralarından "Ayağa kalk" sesleri) Oturun efendim, oturun... 

Bu iş böyle silah zoruyla olmaz. İçinizden geliyorsa kalkacaksınız. (DYP sıralarından "Bravo 
Başkan" seslen, alkışlar) 
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Sayın FethuIIah Erbaş?.. 
Sayın tsmail Coşar?.. 
Sayın Şinasi Yavuz?.. 
Sayın Şaban Bayrak?.. 
Sayın Abdülilah Fırat?.. 
Sayın Abdülilah Fırat yerine, Sayın Mukadder Başeğmez tekabbül ediyor. 
Sayın Ahmet Remzi Hatip?.. 
Sayın Mukadder Başeğmez?.. Onun yerine kim tekabbül ediyor? 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Ben tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Ünaldı. 
Sayın Cevat Ayhan?.. 
Sayın Ali Oğuz?.. 
Sayın Şevket Kazan?.. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama isteyen 10 sayın üyenin mevcudiyeti tespit edilmekle, yetersayısının 
bulunduğu anlaşılmıştır. Şimdi, yoklamaya, müsaadenizle Adana'dan başlıyoruz. 
• • .* MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, çoğunluk konusunda kanaatiniz yok mu? 

BAŞKAN — Efendim, kanaatim, karar yetersayısını -114'tür biliyorsunuz- bulduk; 150 
lazım. (SHP sıralarından "Onu da getiririz" sesleri) İnşallah onu da bulacağız, bekliyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu Meclisi çalıştırmamak ne kadar alçakça bir şey. Şu Mec
lisi çalıştırmayacaksınız da, kimi çalıştıracaksınız?! 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Ağzını topla... Otur yerine... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Terbiyesizliğin lüzumu yok; ne bulaşık adamsın sen! 
KAMER GENÇ (Tunceli) •— Bu Meclisi çalıştırmayacaksınız da ne olacak?!. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) .— Otur yerine geveze! 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Kepçe... Sayın Kepçe... 
(RP ve SHP sıralarından ayağa kalkmalar...) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, şimdi arada iki parti, dört sıra var; bu işten bir şey çıkmaz! 

Ama zaman kaybediyoruz, tansiyon yükseliyor. O bakımdan, fakslayabilirsiniz de! 
Değerli arkadaşlarım, müsaadenizle yoklamaya devam edelim, lütfen herkes yerine otur

sun... Lütfen... Lütfen... Lütfen... Lütfen... (Gürültüler) 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Ne diyorsun sen lan, o hareketinle! Ne o hareketin senin, 

terbiyesiz herif, utanmaz herif, o hareketin ne lan? Sen bu Parlamentoya layık bir adam mısın? 
(RP sıralarından SHP sıralarına doğru yürümeler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, görüşmelerin engellenmesi karşısında istemeyerek, 
mecburen... 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Olmaz Sayın Başkan... (DYP ve SHP sıralarından gü
rültüler) 

^BAŞKAN — Efendim, ne olacak yani? Yüce Meclis böyle çalışmaz! 
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İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Yüce Meclisi rezil edenler var, onlara söyleyin Sayın Baş
kan; kazanlar (!) var, kepçeler (!) var; onlara söyleyin! 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, lütfen yerlerimize oturalım ve... 
BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) — Çök be sende! 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Çökmezsem ne yapacaksın terbiyesiz adam! (RP ve SHP 

sıralarından ayağa kalkmalar, karşı tarafa yürümeler; gürültüler) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bu şartlar altında müzakere yapamayız. Böyle devam 

ederse... 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Üstüne yürüyor Sayın Başkan... Onlara bir kınama ce

zası verin. Niye devamlı ayağa kalkıyorlar? Engellemek istiyorlar. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, son defa ihtar ediyorum... 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Ama onlara söyleyin Sayın Başkan; kasıtlı olarak ayağa 

kalkıyorlar, üstüne yürüyorlar, engellemek istiyorlar. 
LATİF SAKICI (Muğla) — Engelleme var Sayın Başkan; onlara söyleyin. 
BAŞKAN — Engelleme var, çeng elleme var!.. Meclis böyle çalışmaz, ara veririm. Oradan 

bana söyleyeceğine, git onu sustur, git onu durdur. Ne yapayım ben?.. (RP ve SHP sıraların
dan gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, idare amirleri nerede?.. Nerede Doğru Yol Partisinin idare amiri, 
Anavatan Partisinin idare amiri; nerede idare amirleri?.. 

Değerli arkadaşlarım, 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 21.51 
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DOKUZUNCU OTURUM 
Açılma Saati : 22.05 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Razaman Coşkun (İstanbul), Ali Günaydın (Konya) 

— — - — ; O ' ! 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 37 nci Birleşiminin Dokuzuncu Oturumu
nu açıyorum. 

Çalışmalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

II.— YOKLAMA 

BAŞKAN -— 10 sayın üye tarafından yazılı müracaatla yoklama yapılması istenmişti ve 
bilinen sebeplerle ara verilmişti. ' . , ' 

Şimdi yoklama işlemine Adana İlinden başlıyoruz. 
(Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN—• Sayın Ercan?.. Yok. (DYP sıralarından "Burada" sesleri) 
Sayın Ercan burada mı?.. (DYP sıralarından "Görmüyor musun?" sesleri) 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) .—• Buradayım. 
BAŞKAN — Ben göremiyorum değil; arkadaşımız, yoklamada adının söylendiğinin far

kında değil, yanındakilerin uyarılarının farkında değil, değerli arkadaşımın burada olduğunu 
bildiren müracaatın farkında değil; ama Sayın Sakıcı sen bunların hiçbirinin farkında değilsin! 

NEVZAT ERCAN (Sakarya) — Benim hakkımda bu kadar söz söylemene gerek yok. 
BAŞKAN — Efendim... 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) — Çok gereksiz şeyler söylüyorsun. 
BAŞKAN -T Neyi?. Yani yoklamanın farkında olmadığınızı söylemem mi gereksiz?! 
NEVZAT ERCAN (Sakarya)— Neden bu kadar uzatıyorsun?.. 
BAŞKAN — Aman efendim, bu kadar değerli milletvekili görevini yapıyor; siz bu hale 

düşüyorsunuz, bir de konuşuyorsunuz... Maşallah!.. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) — Sen benden fazla konuşuyorsun. 
BAŞKAN — Ben konuşurum, haklıyım çünkü, haklıyım, görev yapıyorum, sabah 10.00'dan 

beri. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) — Hiç de haklı değilsiniz. 
BAŞKAN — Sen öyle söylemenle öyle olsa, belki avunursun; ama, öyle değil. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) — Bakın, bir defa söylemenizde haklılık var; ama temcit 

pilavı gibi tekrar tekrar söylemenizde haklılık yok. 
BAŞKAN — Efendim ne yazık ki, "ama" sız konuşamıyorsunuz; "ama" lardan kurtu

lun, mesele -yok, diklenirsiniz. 
NEVZAT ERCAN (Sakarya) — Ama, beni zorluyorsunuz. 
BAŞKAN — Ama, zorlamıyorum; ama, duymuyorsunuz; ama, varlığınızı anlatamıyor

sunuz! (DYP sıralarından gürültüler) Benim bir tek "ama" ihtiyacım yok. (Gülüşmeler) 
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M. ERDAL KOYUNCU (Siirt) — Kaç taneye ihtiyacın var? 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; benim bir tek "ama" kelimesini kullanmaya ihtiya

cım yok, ama kutlarım (!) sonunda bu iş böyle oldu. (Gülüşmeler) 
M. ERDAL KOYUNCU (Siirt) — Tutanaklara kötü geçti Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Başbakan dün ne dedi: "La takra bussalâte ve entum sükârâ" Ayrıca 

Türkçesini de söyledi : "Namaza yaklaşmayınız, siz sarhoşken; altını da üstünü de beraber 
okuyun" Onun için, tutanaklara kötü geçmez. 

(Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan'dan itibaren yoklamaya devam edildi) 
BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere, kaldığımız yerden 

devam ediyoruz. 

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

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

BAŞKAN — 17 nci maddenin oylamasında kalmıştık. Maddeyi metindeki şekliyle oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde, metindeki şekliyle kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bir madde eklenmesi hakkında önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısına 17 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki met

nin 18 inci madde olarak eklenmesini arz ve rica ederiz. 

Güneş Müftüoğlu Muhtar Mahramlı İrfan Köksalan 
Zonguldak Tekirdağ Ankara 

Nazmı Çiloğlu Bilal Güngör Tevfik Türesin 
Bolu Ankara Bolu 

Madde 18. — 19.7.1972 tarih ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun "Muafiyetler" başlıklı 
8 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Anadolu Ajansının ihtiyacı için yurt dışından getirilecek her türlü cihaz, bunların yedek 
parça ve aksamları, kullanım malzemelerinde Damga Resmi dahil, gümrük ve resimleri; Des
tekleme Fiyat İstikrar Fonu, belediye hissesi ve harçları alınmaz. 

Gerekçe : 7 Haziran 1920 tarih ve 6 sayılı Kanunla kurulan Anadolu Ajansının malları, 
12.8.1960 ve 57 sayılı Kanunla (Resmî Gazete 19.8.1960, sayı: 10582) "devlet malı" sayılmıştır. 

19 Temmuz 1972 tarih ve 1615 sayılı Gümrük Kanunu ile de (Resmî Gazete 1.8.1972, sayı: 
142631) Anadolu Ajansının ihtiyacı için yurt dışından getirteceği her türlü cihaz ve bunların 
yedek parça ve aksamları Damga Resmi dahil, gümrük ve resimleriyle, belediye hissesi ve harç
larından muaf tutulmuştur. v, 

Ancak, anlaşılamayan bir nedenle Gümrük Kanununda 18 Nisan 1983 tarih ve 2817 sayılı 
Kanunla (Resmî Gazete 20.4.1983, sayı : 18024) yapılan değişiklikle, Anadolu Ajansının bu 
muafiyeti kaldırılmıştır. . . 
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Millî haber ajansımız olan ve Büyük önder Atatürk'ün,."Türkiye'nin sesini dünyaya 
duyurmak" direktifiyle kurulan Anadolu Ajansı, gümrük muafiyetinden yararlandığı 11 yıl 
içinde hızla gelişmiş ve dünya ajanslarıyla rekabet edilebilecek bir düzeye gelmiştir. 

1983 tarihinde gümrük muafiyetinin kaldırılması üzerine, Anadolu Ajansının gelişmesi ya
vaşlamış ve durmuştur. Anadolu Ajansı, elektronik haberleşme cihazlarını, ağır vergi ve harç
lar yüzünden getirtemediği için yatırım yapamaz hale gelmiş ve teknolojinin gerisine düşmüştür. 

Anadolu Ajansı bugün çağdaş medyada hakkı olan yeri almak ve elektronik haberleşme 
teknolojisinin tüm imkânlarından yararlanmak için seferber olmuş, atılım projelerini uygula
maya koymuştur. 

Anadolu Ajansı, yazılı basının yanı sıra, elektronik medyaya da hizmet sunmak için "gö
rüntülü haber ünitesi" ve "Anadolu Ajansı Radyosu" gibi mega projelerini uygulamaya koy
muştur. Anadolu Ajansı, ayrıca yeni ve modern bir hizmet binasıyla bilgisayar haberleşme ağını 
tüm yurda ve dünyaya yaymak için çalışmaktadır. -

Bütün bu nedenlerle, Anadolu Ajansının bu projelen gerçekleştirebilmesi için, Gümrük 
Kanunuyla kendisine getirilen yük ve kısıtlamalardan muaf tutulması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunan önergeyle değiştirilmek istenilen madde, Baş
kanlıkça Komisyona havale edilen ve Komisyonda kabul edilen tasarıda bulnmamaktadır; yeni 
bir kanun teklifi mahiyetindedir. Esasen, bu önergeyi işleme koymak mümkün değildir; an
cak, yerleşen uygulamalara göre, Komisyon, bu önergeye, yetersayıdaki üyesiyle katılırsa, üze
rinde, yeni bir madde gibi görüşme açabilirim. Şayet, Komisyon önergeye katılmazsa veya ye
tersayıda üyesi hazır bulunmazsa, o zaman önergeyi işleme koymam. 

Şimdi, okunmuş bulunan bu önergeye katılıp katılmadığını Sayın Komisyona soruyorum : 
Sayın Komisyon, bu önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Sanısun) Katılıyoruz Sa

yın Başkan.' 
BAŞKAN —* Komisyon Başkanının "Katılıyoruz" ifadesiyle, yetersayıda üyenin de mev

cudiyetiyle, önerge, yeni bir madde mahiyetini iktisap etmiştir; binaenaleyh, şimdi, üzerinde 
müzakere açıyorum. 

Hükümet, okunmuş bulunan önergeye katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılıyorum Sayın Başkan. 

f - • • ' • 

BAŞKAN— O zaman, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önerge kabul edilmiştir. 
v Madde üzerinde müzakere açıyorum. -

Söz isteyen bulunmadığına göre... 
CEVAT AYHAN (Sakarya)— Efendim, elim yukarıda... 
BAŞKAN — ... önerge maddeleşmiştir... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Elim yukarıda efendim... 
BAŞKAN — Efendim, geçti. 
Şimdi, metinde yer alan 18 inci maddeyi, 19 uncu madde olarak okutuyorum : 

— 472 — 



T.B.M.M. B : 37 9 . 12 . 1992 0 : 9 

MADDE 19. — 19.7.1972 tarih ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun 165 inci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 165. — Yukarıdaki maddeye göre çalışacak memurlara ödenecek ücretin miktarı 
ve bunun tahsil ve dağıtım şekli Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunur. 

Ancak, emanete alınan bu ücretlerden en az yarısı 164 Üncü maddeye göre belirlenen hak 
sahiplerine ödenir. Bu ücretlerin kalan kısmının ise, söz konusu Bakanlık ve bağlı kuruluşları 
personeline (164 üncü maddede belirtilen işlerde görevlendirilen diğer kurumlar personeli ile 
bu işlerde fiilen çalışan diğer memurlar dahil) ödenmesine veya 161 inci maddenin 4 üncü ben
dinde belirtilen amaçlarla kullanılmasına yahut kısmen veya tamamen hazineye irat kaydına 
ilişkin esasları belirlemeye Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde, gruplar adına söz isteyen?.. Yok. 
Şahsı adına Yusuf Bozkurt Özal?.. Yok. 
Şahsı adına söz isteyen başka sayın Üye?.. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Söz istiyorum efendim, 
BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Cevat Ayhan, buyurun efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 

kanun tasarısının 19 uncu maddesiyle ilgili olarak, şahsım adına görüşlerimi arz etmek üzere 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu maddeyle, 1615 sayılı Gümrük Kanununun 165 inci maddesi de
ğiştirilmektedir. Gümrük kapılarında tahsil edilen birtakım gelirlerin gümrük teşkilatı men
suplarına dağıtılmasıyla ilgili bir değişikliktir, yanlış anlamadıysam. 

Değerli arkadaşlar, maddemetninde "yukarıdaki maddeye göre çalışacak memurlara öde
necek ücretin miktarı ve bunun tahsil ve dağıtım şekli Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit 
edilir" deniyor. > . . 

Daha önceki 165 inci maddede, "Yukarıdaki maddeye göre çalışacak memurlara ödene
cek ücretin miktarı ye bunun tahsil ve dağıtımı Bakanlıkça tespit olunur. 

Ancak, emanete alınan bu ücretlerden yüzde 20'si Bakanlık adına merkezdeki hesaba ak
tarılır ve geri kalanı da hak sahiplerine ödenir" deniyor; yeni maddede ise, "Ancak emanete 
alınan bu ücretlerden en az yarısı 164 üncü maddeye göre belirlenen hak sahiplerine ödenir" 
deniyor. Yani yüzde 80 oranı yarı yarıya düşürülmüş bulunulmaktadır; diğer yarısı ise Bakan
lık emrine alınmakta ve aşağıda tarif edilen şekilde dağıtılmaktadır. 

Benim dikkatinize arz etmek istediğim husus, burada, başmüdür, müdür veya vekilleri se
viyesindeki idarecilere de bu tahsil edilen gelirlerden hisse verilmesidir. 

Değerli arkadaşlar, fazla mesaiyi memur yapar ve onun ücreti ödenir; ama, idarecinin fazla 
mesaisini siz ücretle ölçemezsiniz. Her kurumda, her işyerinde, hatta özel sektörde de durum 
böyledir; idareci olan kimse, işin tamamından mesuldür, yirmidört saat mesuliyet taşır. Yani, 
siz bir bölge müdürüne "iki saat, üç saat, beş saat fazla mesai yaptı" diye fazla mesai ücreti 
öderseniz, bu, genel yönetim prensiplerine aykırı olur. 

Ayrıca, şunu söylemek istiyorum : Maliye Bakanlığının, fazla mesai şartlarına göre güm
rük memurlarına ücret ödemesi yerine, onlara gümrükten geçen vatandaşlardan tahsil edilen 
paranın dağıtılması, genel olarak sistem bakımından da sakat görünmektedir. Yani, diğer bir 
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kurum veya kuruluşta vatandaşa hizmetten tahsil edilen paralar, orada çalışan ilgili memurla
ra dağıtılmazken, Maliye ve Gümrük Bakanlığında bunun yapılması, pek izah edilir bir husus 
değildir. Bunun, maddeden çıkarılmasını uygun görüyoruz. 

Arz ederim. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Başka söz isteyen?.. Yok. , • -.-
Madde üzerinde verilmiş değişik önergeleri var. Verilmiş bulunan bu 5 adet değişiklik öner-

\ gesinin 3'ünde 4 imza var. tmza noksanı sebebiyle bu 3 önergeyi işleme koyamıyoruz. 
AHMET DERİN (Kütahya) — İmza ederiz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Olur mu efendim, Başkanlığa doğru dürüst önerge verilmesi 

lazım. 
BAŞKAN — tşte ondan sonra bir sürü kaza oluyor. 
Şimdi, maalesef, o 3 önergeyi, imza noksanı sebebiyle işleme koyamıyorum. 
Diğer 2 önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 71 sıra sayılı kanun tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonunun kabul 
ettiği metnin 19 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdullatif Şener Ahmet Arıkan Fethullah Erbaş 
Sivas Sivas Van 

Şaban Bayrak Ahmet Remzi Hatip Cevat Ayhan 
Kayseri Konya Sakarya 

' , • ' - . • ' '.. . ' . ' o . ' v . ' • " ' . • . 

Madde 19. — 19.7.1972 tarih ve 1615 sayılı Gümrük Kanununun 165 inci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

' 'Madde 165. — Yukarıdaki maddeye göre çalışacak memurlara ödenecek ücretin miktarı 
ve bunun tahsil ve dağıtım şekli Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunur. Ancak, emane
te alınan bu ücretlerden en az yarısı 164 üncü maddeye göre belirlenen hak sahiplerine ödenir. 
Bu ücretlerin kalan kısmı ise, Hazineye irat kaydolunur." 

Gerekçe : Söz konusu paralar bakanlık personelinden, Müsteşardan daire başkanına, Güm
rükler Genel Müdürlüğünde şeflere kadar yapılan ödemelerle uygulanmaktadır. Bu kaynaktan 
para alamayan memurlar, şef ve şube müdürleri konuyu yargıya intikal ettirmişlerdir. Böylesi
ne haksız ödemeleri önleme düşüncesiyle bu değişiklik yapılmalıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

71 sıra sayılı Kanunun 19 uncu maddesindeki "en az yarısı" oranının "en az üçte biri" 
olarak değiştirilmesini arz ve talep ederiz. 

Ahmet Derin Mustafa Ünaldı Salih Kapusuz 
Kütahya Konya Kayseri 

Hüseyin Erdal İsmail Coşar 
Yozgat Çankırı 
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BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine göre yeniden okutup, ayrı ayrı oylarınıza su
nacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına > 

Görüşülmekte olan 71 Sıra Sayılı Kanunun, Plan ve Bütçe Komisyonunun kabul ettiği met
nin 19 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Abdullatif Şener 
Sivas 

ve arkadaşları 

MADDE 19. — 19.7.1972 tarih 1615 sayılı Gümrük Kanununun 165 inci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 165. — Yukarıdaki maddeye göre çalışacak memurlara ödenecek ücretin miktarı 
ve bunun tahsil ve dağıtım şekli, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit olunur. Ancak, ema
nete alınan bu ücretlerden en az yarısı 164 üncü maddeye göre belirtilen hak sahiplerine öde
nir. Bu ücretlerin kalan kısmı ise, Hazineye irat kaydolunur. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. X 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önerge sahibi sıfatıyla söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
71 Sıra Sayılı Kanunun 19 uncu maddesindeki "en az yarısı" oranının "en az üçte biri" 

olarak değiştirilmesini arz ve talep ederiz. 

Ahmet Derin 
Kütahya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz ' 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Saym 

Başkan. 
-BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
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önerge sahibi sıfatıyla söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
' Maddeyi, metindeki şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, 4 adet önerge ile 19 uncu maddeden sonra, bir yeni madde ilave edil

mesi istenmektedir. Ancak, bu önergelerin, biraz önce oyladığımız ve kabul buyurduğunuz ye
ni madde ihdas eden önergeden farkı, komisyon üyelerinin yetersayısı aranmayacaktır; çünkü, 
maddeler, daha önce komisyonda müzakere edilmiş, metinde mevcutken, komisyon benimse
mediği için, metinden çıkarılmış maddelerdir. Bu itibarla, alelade önerge muamelesi uygula
nacaktır. , 

Şimdi, önergeleri okutuyorum : -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 71 sıra sayılı Kanun Tasarısının, Hükümet metninde yer aldığı halde, 
•komisyon tarafından çıkarılan 18 inci maddesinin içinde yer alan 300 rakamının, 700 şeklinde 
değiştirilerek metne ilave edilmesini ve 19 uncu maddeden sonra numaralandırılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Mustafa Ünaldı Cevat Ayhan Hüseyin Erdal 
Konya Sakarya Yozgat 

Ali Oğuz Şinasi Yavuz 
İstanbul-. Erzurum 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) .— Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. ' 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, önergeye katılmadıklarını beyan etmektedirler. 
önerge sahibi sıfatıyla, Sakarya Milletvekili Sayın Gevat Ayhan; buyurun. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; Hükümet tarafından 

sevk edilen tasarı metninde 18 inci madde olarak koyulmuş olan husus, komisyon tarafından 
kabul edilen metinde yok. Tabiî, bu madde, dikkat ederseniz, 65 yaşını doldurmuş olan muh
taç ve güçsüz kimselerle ilgili. İlgili, 2022 sayılı Kanunda zaten bu gösterge 300'dür; yani, bu, 
Hükümetten herhalde bir zühul eseri olarak tasarıyla beraber geldi, sonradan bu hata fark 
edilde ve Plan ve Bütçe Komisyonunda tasarı metninden çıkarıldı. Ancak, madem burada tek
rar müzakere imkânı var, bu düşkünlerin, yaşlıların, 65 yaşını doldurmuş olan kimselerin bu
gün eline geçen ücret, yanlış hatırlamıyorsam ayda 150 bin lira civarındadır... 

HAYDAR OYMAK (Amasya) — 195 bin lira... 
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CEVAT AYHAN (Devamla) — 195 bin lira... İyi, güzel! Yani, 150 ne ki 195 ne olsun. Te
şekkür ederim hatırlattığınız için. 195 bin lira fevkalade düşük bir ücrettir. Bu nedenle, bura

mdaki katsayının, 300 değil de 700 olmasını teklif ediyoruz. Bu.düşkün insanlar için -sayıları 
da azdır. Geçen yıl Plan ve Bütçe Komisyonunda Sayın Bakana da sormuştuk, uzun uzun bilgi 
de vermişlerdi- bu göstergenin değiştirilmesini kabul etmek, Yüce Meclisin bir lütfü olur. Ben 
bunu hatırlatmak için söz aldım. Hepinize hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, bu konuda konuşabilir miyim? 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Ayhan, önergesi komisyon tarafından reddedildiği için, önerge 

sahibi sıfatıyla konuştu; zatı âliniz için böyle bir imkânımız yok. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, Genel Ku

rula şu bilgiyi sunmak istiyorum : Sayın Ayhan'ın söylediği konuda, esasında 5.3.1992 tarihin
de yapılan bir kanunî değişiklikle yeni düzenleme meydana getirildi; o nedenle biz buradan 
çıkardık. Esasında bu kanun tasarısını 6.2.1992 tarihinde Meclise sevk etmiştik; bilahara, mart 
ayının 5'inde, 2022 sayılı Kanunda (kendi kanununda) değişiklik yaparak, gösterge sayısını 
100'den 300'e çıkardık ve böylece, bu kesime ödenen aylık miktarında yüzde 200'lük bir artış 
meydana getirdik. Dolayısıyla, düşünülen değişiklik mart ayında yapıldığı için, ondan önce 
verilmiş bu teklifteki o maddeyi de tabiî haliyle çıkardık. Çünkü, gerçekleştirmek istediğimiz 
şeyi Mart ayında yaptık. O bakımdan bu madde tasarıdan çıkarılmıştır ve Yüce Meclisin mart 
ayında kabul ettiği kanunla, 65 yaşını doldurmuş muhtaç ve sakatların almakta oldukları aylık 
miktarı -mutlaka yeterli değil- üç misline çıkarılmıştır. Bunu da Yüce Meclisimiz kabul etmiş
tir. Dolayısıyla, bu maddenin burada durmasının gereği kalmadığı için tasarı metninden çıka
rılmıştır. 

Bunu Yüce. Meclisin bilgilerine sunmak istedim. 
Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan önergeye Komisyon ve Hükümet katılmadıklarını 

beyan etmiştir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 71 sıra sayılı Kanun Tasarısının, Hükümet metninde yer aldığı halde 
komisyon tarafından çıkarılan 18 inci maddenin içinde yer alan 300 rakamı 600 şeklinde değiş
tirilerek metne ilave edilmesini ve 19 uncu maddeden sonra numaralandırılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Mustafa Ünaldı Şaban Bayrak Ahmet Remzi Hatip 
Konya Kayseri Konya 

Cevat Ayhan Hüseyin Erdal Ali Oğuz 
Sakarya Yozgat İstanbul 
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BAŞKAN—Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, Mustafa Ünaldı Plan ye Bütçe Komisyonu 

üyesidir. Acaba rapora muhalif midir ki, önerge veriyor? 
BAŞKAN — Efendim, zaten Sayın Mustafa Ünaldı şu anda hâzirun arasında görünmü

yor. Binaenaleyh, soru sormamız fiilen mümkün değil; ama ilk rastladığımızda sorarız. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim? 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — önergedeki imza sahiplerinden bir milletvekiliyim, söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kapusuz, önerge okundu, Komisyon ve Hükümete sorduk mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Bana sormadınız. 
BAŞKAN — Soracaktım; Sayın Genç, mümzilerden Sayın Ühaldı'y» sordu. 
Sayın Genç, Sdyın Ünaldı bulunmadığı için, muhalefet şerhi olup olmadığını sorma im

kânımız yok; ancak, önergede altı imza bulunduğu için, Sayın Ünaldı'nın imzasını yok kabul 
ediyoruz ve beş imza ile önerge işlem görüyor. 

Arz ediyorum. 
SayınKomisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN—Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
Sayın Kapusuz, önergede imzanız yokmuş?!. 
önergedeki imza sahiplerini okuyorum : Sayın Şaban Bayrak, Sayın Ahmet Remzi Hatip, 

Sayın Cevat Ayhan, Sayın Hüseyin Erdal, Sayın Ali Oğuz, Altıncı imza da Sayın Ünaldı'ya 
aitti ve onu yok saydık. Bu bakımdan, zatı âlinizin önergede imzası olmadığı için size söz vere
miyorum. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Ben konuşacağım Sayın Başkan.* . - . . • 
BAŞKAN — önergedeki imza sahibi sıfatıyla, Komisyonun ve Hükümetin katılmadığı 

önerge üzerinde konuşmak üzere Sayın Ali Oğuz, buyurun efendim. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; önerge mevzuu, 

hakikaten hepimizi ilgilendiren ve üzerinde de hassasiyetle durulması gereken bir konudur. 
Sayın Maliye Bakanımız izahat verdi; dedi ki, işte filan ayda bu kanun müzakere edildi, 

o zamanki miktarı yüzde 200 artırarak şu seviyeye getirdik. Arkadaşlardan hatırlayanlar ve 
miktarı bilenler de "60 küsur bin lira olan bu miktar 180 bin veyahut da 190 bin lira seviyesine 
geldi" dedi. Hatta bir kısım arkadaşlarımız, "yeşil kart seviyesini aştı, onun için bunlar zen
gin sayılırlar" dedi. 

İnsaf edin; mağdur ettiğiniz ve fukara olarak terk ettiğiniz insanlara 180 bin lira veriyor
sunuz ki, bir simit parası bile değildir, çay parası da yanında yoktur. Eğer bu insanlara yardım 
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edeceksek veya bir şey vereceksek, insaflı olalım, hiç olmazsa canlarını tenlerinde tutacak bir 
miktarı verelim ki, şu Meclisin icraatına layık bir miktar olsun; aksi halde, onu terk edecek
sek, bu fevkalade yanlış olur; çünkü, "Komşusu aç iken kendisi tok yatanlar bizden değildir" 
buyuruluyor, manevî değerlerimiz bunu gerektiriyor. Aç insanları böyle cemiyette terk eder
sek, onların ah-ü enini de bize huzur ve rahat getirmez. Onun için ben, en az, hiç olmazsa 
asgarî ücret seviyesinde bir şey verilmesini teklif ediyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, karar yetersayısı aranmasını is

tiyoruz. 
BAŞKAN — Karar yetersayısı istenmiştir, aranacaktır. 
önergeyi kabul edenler.... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Mustafa Ünaldı, Sayın Şaban Bayrak, Sayın Remzi Hatip, Sa

yın Hüseyin Erdal ve Sayın Ali Oğuz'un imzalarının bulunduğu beş imzalı bir önerge var. 
Sayın Ünaldı, önergede ifade edilen hususta, komisyonda, muhalefet şerhi vermediği için, 

imzası yok sayılmaktadır. O takdirde de imza sayısı beşten dörde indiği için önerge... 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, komisyon raporunda imzam yok benim. 
BAŞKAN — Şimdi, değerli arkadaşlarım, zaman zaman bazı zorluklar yaşanıyor; çünkü, 

müzakerelerin cereyanı esnasında, biraz da aceleye gelerek, devamlı önergeler geliyor. Kabul 
mevkiindeyiz; ama gereğince inceleme imkânını, arkadaşlarımız da, Başkanlık da bulamamakta. 
Bu itibarla, ancak, böyle görüşmeler yoluyla bu işi yürütmekteyiz/Tabiî, bu önerge daha evvel 
verilmiş olsa, Sayın Genc'in işaret ettiği nokta araştırılmış ve huzurunuza komprime halde ge
tirilmiş olurdu; ama şu anda verildiği için yeniden incelememiz gerekiyor. 

Bu önergeyi işleme koymuyorum. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 71 sırasayılı Kanun Tasarısının Hükümet metninde yer aldığı halde, 
komisyon tarafından çıkarılan 18 inci maddesinin içinde yer alan 300 rakamının 480 şeklinde 
değiştirilerek metne ilave edilmesini ve 19 uncu maddeden sonra numaralandırılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Şaban Bayrak Ahmet Remzi Hatip Hüseyin Erdal 
Kayseri , Konya Yozgat 

Ali Oğuz Mukadder Başeğmez 
İstanbul istanbul 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN —•• Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadığını beyan etmektedir. 
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önerge sahibi sıfatıyla söz isteyen sayın üye var mı? Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Bir başka önerge daha verilmiş bulunmaktadır, okutuyorum : 

' - . ' • - ' • . ' v 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısına, aşağıdaki maddenin 19 uncu maddeden sonra gel
mek üzere eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Haydar Oymak Ali Dinçer 
Amasya Ankara 

Faik Âltun Mehmet Sevigen 
Antalya İstanbul 

İrfan Gürpınar Istemihan Talay 
Kırklareli tçel 

Veli Aksoy 
tzmir 

Hasan Akyol 
Bartın 

İbrahim özdiş 
Adana 

Basri Eler 
Edirne 

Uluç Gürkan 
Ankara 

MADDE 20 . — 1.7.1976 tarih ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Güçsüz ve 
Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birin
ci fıkrasında (3783 sayılı Kanunla değişik) yer alan 300 gösterge rakamı 600 olarak değiştirilmiştir. 

Gerekçe : Bu vatandaşlarımıza ödenen aylıklar son derece yetersizdir. Bu yetersizlik, gös- ( 
terge rakamlannın düşük olmasının bir sonucu olup, 1993 yılında uygulanacağı açıklanan 740'lık 
katsayının uygulanmasıyla aylık ele geçen miktar 222 bin TL. olmaktadır. Bu, 1992'ye göre 
27 bin TL.'Iik bir artışı ifade etmektedir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN— Hükümet?;. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. , 
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet katılmadığını beyan etmiştir. 
önergedeki imza sahibi safatıyla Sayın Oymak söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Oymak. 
HAYDAR OYMAK (Amasya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında, önergenin 

gerekçesinde konu son derece açık. Bugünkü katsayıya göre; yani 651 katsayıya göre bu kişile
re verilen paranın tamamı, aylık 195 bin lira, katsayı 740'a çıktığında ele geçecek miktar da, 
aylık 222 bin lira olmaktadır, 

Sayın Bakanın belirttikleri gibi, mart ayında gösterge rakamı 100'den, 300'e çıkarılmıştır. 
Ancak, o günden bugüne kadar geçen süre içerisinde fiyat artışları nedeniyle 300 gösterge ra
kamı da son derece düşük kalmıştır. Bizim önergemizde 600 gösterge rakamı istenmektedir ve 
bu durumda ele geçecek miktar, 740 katsayı uygulandığında 444 bin lira olmaktadır. 
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Son derece mükuldür, Sanıyorum, Sayın Hükümet üyeleri Sayın Maliye Bakanımız ve de
ğerli milletvekillerimiz, 444 bin lirayı vatandaşlarımızdan esirgemezler. 

Saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oymak. 
önergeye Komisyon ve Hükümet katılmamıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Basılı metinde 19 uncu madde şeklinde yer alan maddeyi, 20 inci madde olarak okutuyorum. 

MADDE 20. — 22.6.1978 tarih ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Veril
mesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. . 

"Tayın bedelinin aylık tutarı bütçe kanunlarında belirtilen gösterge rakamının memur ay
lık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, Ankara mahallî rayici 
üzerinden ve günlük er tayın istihkakının bir aylık tutarı esas alınarak Millî Savunma, tçişleri 
ve Maliye ve Gümrük Bakanlıklarınca müştereken tespit edilir." 

"Ordu hastabakıcı, hemşire ve ebeleri de erler gibi iaşe edilir. Bunlardan, kazandan iaşe
lerinin mümkün olmadığı, bağlı bulundukları komutanlık veya kurum amirliğince yazılı belge 
ile tevsik edilenler bedelen iaşe edilirler." 

BAŞKAN — Madde üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına istanbul Milletvekili Sayın 
Selçuk Maruflu söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Maruflu. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında bu ya

sayla ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunda gereken görüşmeler yapılmış ve orada görüşler 
ifade edilmişti. Yalnız, bu görüşmelerin yapılmasından sonra, bizlere bu tayın bedellerinin ye
tersiz olduğuna dair, bu tayın bedeli kapsamına giren personelden devamlı mektuplar ve şikâ
yetler geldi. Bu nedenle, bu hususa dikkatlerinizi çekmeyi bir vazife bildim; onun için söz aldım. 

Bu tayın bedeline tabi görevliler, Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığında yoğun 
bir şekilde bulunmaktadırlar. Tabiatıyla Millî Savunma Bakanlığında alışılmış olan bu uygula
ma, tçişleri Bakanlığında, özellikle güvenlik görevlilerini çok yakından ilgilendirmektedir. Gü
venlik görevlileri, hepinizin bildiği gibi, çok zor koşullarda görev ifa etmektedirler. Bu neden
le, bu tayın bedellerinin, hazır bu yasa ve 1993 yılı bütçesi de görüşülürken gerçek rakamlara, 
tatminkâr rakamlara getirilmesi gerekmektedir. Bu hususa dikkatlerinizi çekerim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Madde üzerinde gruplar adına başka söz isteyen?.. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Mukadder Başeğmez söz istemişlerdir. 
Affedersiniz Sayın Başeğmez, grup adına yetki belgeniz bulunmadığı için, size şahsınız 

adına söz vereceğim. 
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MUKADDER BAŞEĞMEZ (istanbul)--Fark etmez Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır, benim için de fark etmez; ama soruyorlar. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Yetki belgesini gönderiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Kazan, Sayın Başeğmez Grubunuz adına konuşacak efendim. 
BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) — Konuş konuş, istim arkadan gelir. 
BAŞKAN — Efendim, istirham ederim yani!.. / 
BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) — İşte görüyorsunuz Sayın Başkan* yetki belgesi ye

ni yazılıyor. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, burada ahengini kaybeden arkadaşım olursa, kapılar 

açık. Ama şunu bitirelim bir... 
Efendim, huzurda sorduk, daha önce müdahale ettim, o sırada Grup Başkanvekili geldi 

ve arkadaşımız da Grup adına konuşacak; benim müdahalem tutanağa da geçti. 
Buyurun Sayın Başeğmez. 
RP GRUBU ADINA MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; aslında .bu değişiklik maddesi, 22.6.1978 tarih ve 2155 sayılı Kanunun i inci mad
desinin bir paragrafının değiştirilmesinden ibarettir ve burada' "Barışta ve savaşta Millî Savun
ma Bakanlığı bütçesine bağlı fiilî kadrolarda bulunan subay, askerî memur, astsubay, uzman 
çavuş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personeline, Millî Savunma Bakanlığıyla, Türk Si
lahlı Kuvvetleri kıta ve kurumlarında görevli, Maliye Bakanlığına bağlı muhasebeler teşkila
tındaki memur ve yardımcı hizmetler personeline; Jandarma Genel Komutanlığı fiilî kadrola
rında görevli subay, askerî memur, astsubay, uzman jandarma çavuş, sivil memur ve yardımcı 
hizmetler personeliyle, Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşlarında görevli Maliye Bakanlığı
na bağlı muhasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler personeline} Emniyet Genel 
Müdürlüğü kadrolarında görevli her sınıf personele, Millî İstihbarat Teşkilatında görevli sivil 
memurlara, gümrük muhafaza merkez ve iller kuruluşundaki muhafaza ve muamele sınıfı kad
rolarına dahil memurlara ve muhafaza teşkilatında görevli gemi adamlarına ayda günlük er 
tayın istihkakının bir aylık tutarı tayın bedeli olarak peşinen verilir. 

Nakit olarak ödenen tayın bedeli istihkakı, yukarıda sayılanlara tamamen veya kısmen 
er istihkakındaki ölçüler içerisinde tayırt halinde verilebilir" denilmektedir. 

Getirilen değişiklik ise, "Tayın bedelinin aylık tutarı, bütçe kanunlarında belirtilen gös
terge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, 
Ankara mahallî rayiç üzerinden ve günlük er tayın istihkakının bir aylık tutarı esas alınarak 
Millî Savunma, İçişleri ve Maliye ve Gümrük Bakanlıklarınca müştereken tespit edilir" şek
lindedir. ; 

Efendim, bizim burada söylemek istediğimiz hadise şudur : Tabiî, devletin, diğer bütün 
kurumlarında çalışan personeli de kıymetlidir, onların da üzerinde durmak gerekir; ancak, po
lislere de bir asker tayını bedelinin yemek parası olarak verilmesi, bunun hesaplanma şekli bu
rada kanunlaşacaktır. . 

Polislerimiz, diğer memurlar gibi çalışmıyor; polislerimiz, sadece gıdaya değil, ruhî gıda-, 
ya da ihtiyaç duyan bir kesimdir. Şu anlamda : 24 saat görev yapıyorlar; sabah evlerinden çı
karken, tabancalarının namlusu açık vaziyette çıkıyorlar, can derdiyle çıkıyorlar... Son beş yılda. 
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100'den fazla polis intihar etmiştir değerli arkadaşlar. Karakolda ve görev anındaki stresler, 
mesken ve geçim problemleri ve bir de görev anında yaptığı işler; göreviyle geçim durumu bir
biriyle mütenasip olmadığından dolayı ruh kompleksine giriyor polis. 

Ne demek bir insanın kendisini intihara sevk etmesi! Bu, son derece korkunç bir ruh hali
ni gösterir. O aynı zamanda, mahallenin psikologudur, doktorudur, banşçısıdır; bir yandan 
da müdafaacısıdır, muhafazacısıdır, silahlı gücüdür. 

Bu insana daha fazla şeyler vermemiz gerekir. Gittim, Gayrettepe'de gördüm, polisler ten
cerede fasulye pişirip yiyorlar... 24 saat görev yapan bu insana, "asker tayın bedelini sana 
veriyoruz" diyemeyiz. Biz o kadar parayla doyabiliyorsak, o parayla yemek yiyebiliyorsak her
hangi bir yerde, polisler de yesinler diyelim. Kimse, polisleri ucuz fedailer olarak görmemeli
dir; bu ifadeyi kullandığım için bütün polis camiasından özür diliyorum. Her fırsatta, herkes, 
milletvekili bile, başı dara geldiği zaman polise müracaat edecek; ama biz ona "seni er tayın 
bedeliyle besleyeceğiz" diyeceğiz!.. Bu olacak iş değildir. 

v Benim şu konuşmam bile polislere inşallah bir ruhî gıda olur Onların, hem moral desteğe 
hem de maddî desteğe ihtiyaçları vardır. Yüksek kaloride ve yüksek fiyatta besnelebileceği im
kânları onlara sağlamak mecburiyetindeyiz. • 

Bu madde, bizim için son derecede yetersizdir; polisler, subaylar ve memurlar için yeter
sizdir. Biz nasıl rahatça yemek yiyebiliyorsak, boğazımızdan geçebiliyorsa, onları da düşün
mek zorundayız. Bizim üçayda aldığımız maaşı, adamlar 25 yıllık çalışma sonunda emeklilik 
ikramiyesi olarak alabiliyor. Bu vicdanî kıyaslamayı da yapmalıyız, arkasından da "hadi sana 
asker tayını veriyoruz" diyebilmeliyiz değerli arkadaşlar. 

Hepinize saygılar sunar, iyi akşamlar dilerim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Efendim, belki bir daha gelirsiniz! (Gülüşmeler) 
Gruplar adına söz isteyen başka sayın üye?.. Yok. 
Şahsı adına Yusuf Bozkurt Özal?.. Yok. 
Başka, şahsı adına söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyle ilgili değişiklik önergeleri vardır, okutuyorum : 

"" Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
71 Sıra Sayılı Kanun tasarısının 20 nci maddesindeki "Ankara rayici üzerinden" ibaresi

nin, metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Derin Salih Kapusuz Şaban Bayrak 
Kütahya Kayseri Kayseri 

İsmail Coşar Ali Oğuz 
Çankırı İstanbul 

* • 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

71 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 20 nci maddesindeki "bir aylık tutarı" ibaresi yerine "iki 
aylık tutarı" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Derin Salih Kapusuz Şaban Bayrak 
Kütahya Kayseri Kayseri 

İsmail Coşar Ali Oğuz 
Çankırı İstanbul . 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

71 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 20 nci maddesindeki "Millî Savunma, İçişleri ve Maliye 
ve Gümrük Bakanlıklarınca müştereken" yerine sadece "Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tes
pit edilir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Derin Salih Kapusuz 
Kütahya Kayseri 

İsmail Coşar 
Çankırı 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine göre okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına 

'71 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 20 nci maddesindeki "Ankara rayici üzerinden" ibaresi
nin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Derin 
Kütahya 

ve arkadaştan 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFAİDDÎN ŞAHİN (Ordu) — Katılmıyo

ruz Sayın Başkan. 6 

BAŞKAN — Hükümet?.-. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadıklarını bildirmektedir. 
önergedeki imza sahibi sıfatıyla söz isteyen sayın üye var mı? 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 

- BAŞKAN — Sayın Salih Kapusuz, buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; gecenin bu saatinde 

belki rahatsızlık duyabilirsiniz; ancak, demokratik haklar gereği, mutlaka siz de sabırlı ola
caksınız, biz de sabırlı olmaya mecburuz. Dolayısıyla, görüşülmekte olan kanun tasarısı hepi
mizi yakından ilgilendiren, toplumu ilgilendiren bir tasarı. Dolayısıyla, getirilmiş olan madde
ye bizim katkımız ne olabilir düşüncemizden hareketle, sadece şunu ilave ettik; bu önergede 
dedik ki : "Ankara rayici..." 

Hakikaten, niçin Ankara rayici olduğunu, şu Mecliste bulunan milletvekillerinin bu te
rimden ne anladıklarını ve neler bildiklerini ben şahsen düşünüyorum. Dolayısıyla, hakikaten, 
toplumda, iktisadî sıkıntıların, hayat şartlarının ve fiyatların her geçen gün değiştiği bir or
tamda, bu tayın bedellerinin tespitinde, mutlaka, iğneyi önce kendimize, çuvaldızı başkasına 
batıralım. DYP sıralarından "tayın bedeli" sesleri) 

Evet beyler, "tayın" olduğunu biliyoruz. "Tayin" demiyoruz; kimseyi tayin etmeyeceğiz. 
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Tayın bedeli, karın tokluğu... Evet o konuyu biliyoruz sayın üyeler. Aynı zamanda, imam 
hatip okulu mezunuyum... Onun için, yani kelimeleri yerinde kullanmayı da biliriz. (DYP sı
ralarından "Demirel'in açtığı imam hatip okullarından mı?" sesleri) Evet, Demirel'in açtığı 
imam hatip okullarından... Teşekkür ederiz; yenilerinin de açılmasını bekliyoruz, inşallah. (RP 
sıralarından alkışlar) Arkadaşlarımız, haklı olarak bazı şeyleri kendileri arzu ettiği için, biz 
de teyit ediyoruz, kusura bakmayın. 

Dolayısıyla, öncelikle polislerimizin ve bunun kapsamına giren diğer arkadaşlarımızın hayat 
şartları içerisindeki durumlarını mutlaka göz önüne getirmek mecburiyetindeyiz. Onun için, 
bu hususta, fazla kısıtlayıcı olmak yerine, insanca yaşayabilmenin ölçülerine, imkânlarımız öl
çüsünde katkıda bulunmak mecburiyetindeyiz. Bundan sonraki önergelerde de imzam bulun
duğu için fazla zaman almak istemiyorum. Bu düşüncelerle sizlerin de bu önergeye katılmanızı 
istiyorum. 

Teşekkür ediyorum. . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 
Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadıklarını bildirmişlerdir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
71 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 20 nci maddesindeki,"1 aylık tutarı" ibaresi yerine, "2 

aylık tutarı" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ahmet Derin 

Kütahya 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? ' 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REFAİDDlN ŞAHİN (Ordu) — Katılmıyo

ruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergedeki imza sahibi sıfatıyla söz isteyen sayın üye var mı?.. 
Olmadığına göre, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

71 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 20 nci maddesindeki "Millî Savunma, İçişleri ve Maliye 
ve Gümrük bakanlıklarınca müştereken" yerine, sadece "Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tes
pit edilir" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ahmet Derin 
Kütahya 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Katılmı-

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne).— Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadığını bildirmektedir. 
önergedeki imza sahibi sıfatıyla söz isteyen sayın üye bulunmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabu edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Maddeyi metindeki şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde metindeki haliyle kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeye geçiyoruz. 
MADDE 21. — 2.2.1981 tarih ve 2380 sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Büt

çe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin 1 inci, 3 üncü, 4 
üncü, 8 inci ve 9 uncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden belediyelere % 8.55, il özel idarele
rine % 1.20 nispetinde pay verilir. Bakanlar Kurulu bu nispetleri sırasıyla °/o 9.25 ve % 1.70 
olarak uygulatmaya yetkilidir." 

"İller Bankasında her ay sonuna kadar toplanan belediyeler payının, genel bütçe vergi 
gelirleri tahsilat toplamının % 6'sına tekabül eden bölümü banka tarafından İçişleri Bakanlı
ğınca bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre büyük kent belediyeleri dışındaki 
belediyelere dağıtımı planlanır. Ancak nüfus yanında, belediyelerin kalkınmışlık dereceleri, malî 
kaynakları ve turistik durumlarını dikkate almak suretiyle dağıtım esaslarını yeniden belirle
meye Bakanlar Kurulu yetkilidir." 

"Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamından belediyelere ayrılan paydan; 3 üncü fık
ra gereğince dağıtılacak olan % 6'Iık pay ile Mahallî İdareler Fonu için ayrılan % 0.25'lik pay 
düşüldükten sonra kalan kısım Bayındırlık ve İskân Bakanlığı emrinde "Belediyeler Fonu" 
olarak İller Bankasındaki bir hesapta toplanır." 

"tiler Bankasında her ay sonuna kadar toplanan il özel idare payından Mahallî İdareler 
Fonu payı çıktıktan sonra kalan kısmın % 80'i Banka tarafından, İçişleri Bakanlığınca bildiri
lecek son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre il özel idarelerine dağıtılır. % 20'si ise İller Ban
kasında il özel idareleri için İçişleri Bakanlığı emrinde toplanır." 

"Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının % 0.25'ine tekabül eden kısmı belediyele
re, 9b 0.20'sine (İl özel İdarelerine ayrılacak toplam pay Vo 1.70 olarak belirlendiği takdirde 
% 0.30 una) tekabül eden kısmı İl özel İdarelerine ait paylardan alınarak İçişleri, Bayındırlık 
ve İskân Bakanlıkları emrinde "Mahallî İdareler Fonu" olarak İller Bankasında açılacak bir 
hesapta toplanır." 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Erzincan Milletvekili Sayın Mus
tafa Kul, buyurun. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, saat 24.00'e kadar uzatacak mısınız? 
BAŞKAN — Efendim zatı âliniz buyurun, söz istemişsiniz. 

— 486 — 



T.B.M.M. B : 37 9 .12 .1992 0 : 9 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Yani, uzatacaksanız söz alayım; tasarı bitinceye kadar uza
tacak mısınız? 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Kul, saat 24.00'e kadar çalışma mukarrer; yani, Genel Kurul 
karara bağladı. Zatı âlinizin zaten kurallara riayetkar bir milletvekili olarak azamî 10 dakika 
söz hakkınız var. Daha 16 dakika var. Yani, çalışıyorsak öyle; vazgeçiyorsanız, ayrı. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Vazgeçiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Kul, grup adına almış bulunduğu sözden sarfınazar etti; teşekkür ederim. 
Grup adına başka söz isteyen? 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan, buyu

run. (RP sıralarından alkışlar) 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Adnan Kahveci konu

şacak Sayın Başkan. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; bütçe kanunlarında yer alan maddelerin, aslı olan kanunlarda tedvin edilmesi için müza
kere edilmekte olan bu tasarının 20 nci maddesi veya yeni numarasıyla 21 inci maddesi üzerin
de Refah Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, 1980 öncesini hatırlarsanız, belediyelere yardımın fevkalade partizan
ca yapıldığı bir dönemdi. 1980 12 Eylül yönetimi 2.2.1981 tarihinde 238p sayılı Kanunla, ma
hallî yönetimlere, mahallî idarelere gidecek olan hizmetin adil şekilde taksim edilmesi için bir 
kanun çıkarmış ve bu kanuna göre de, genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden 
belediyelere 9,25; il özel idarelerine de 1,70 nispetinde pay verilmesi hükmü getirilmiş ve bu 
kanun bugüne kadar da şöyle veya böyle işlemiş; ama maalesef, bu pay belediyelere ulaştırıl
mamış. Bugün halen belediyelere, bu vergi gelirlerinden yüzde 6 nispetinde pay verilmektedir. 
Şimdi, bütün belediyeler bundan şikâyetçidir. 1989 yılında, bilhassa o zamanki iktidarın genel 
politikasından ve belediyelerle ilgili politikasından da mutazarrır olan vatandaşlar, 1989 ma
hallî idare seçimlerinde büyük ölçüde SHP'ye ve ardından da diğer partilere teveccüh ederek 
mahallî idarelerde iktidarı değiştirmiştir ve SHP'nin Genel Başkanı Sayın İnönü ve Doğru Yol 
Partisi Genel Başkanı Sayın Demirel defaatle, belediyelerin çok daha rahat çalışma şartlarına 
ulaştırılacağını ifade etmişlerdir. Bunlar basındaki beyanlardır. Ben burada kupür resmî geçidi 
yapmak istemiyorum; ancak, şimdi önümüze getirilen bu tadilat metnine bakıyoruz, birinci 
fıkrasında, belediyelere ayrılacak olan pay yüzde 8,55'e ve il özel idarelere de yüzde 1,20'ye 
düşürülmektedir. Yani, 1,70'den 1,20'ye ve 9,25'ten de 8,55'e düşürülmektedir. 

Aslında, bugün belediyeler fevkalade zor durumdadır. Sigorta primlerini ödeyememekte, 
vergi borçlarını ödeyemekte çalışanlar sebebiyle; ödese bile yatırım yapma imkânları yok. Şimdi, 
bu zor şartlara ilaveten, belediyelerin gelirlerini indiriyoruz. Doğrusu, bu, hiç de Doğru Yol'a 
ve bilhassa SHP'ye yakışmayan bir tasarıdır. Biz bunu yadırgıyoruz burada. 

Değerli arkadaşlar, burada bir büyük endişemiz daha var : Bilhassa bizi bu akşam bu po
litikaya ve bu tavra iten ana sebebi arz ediyorum. Bakın, bu getirilen değişiklik maddesinin 
ikinci fıkrasına son bir cümle ilave edilmiş. Şimdi ikinci fıkranın tamamına baktığımız zaman 
da, bu belediyelere ait vergi gelirlerinin, genel bütçe vergi gelirlerinin yüzde 6'sının belediyelere 
verileceğini ifade ediyor. Daha önceki kanun metninden fazla bir farkı yok; ancak, buraya 
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bir cümle ilave edilmiş ve "ancak" kelimesiyle başlıyor. Bakın, ikinci fıkranın son cümlesi, 
"Ancak, nüfus yanında, belediyelerin kalkınmışlık dereceleri, mahallî kaynakları ve turistik 
durumlarını dikkate almak suretiyle dağıtım esaslarını yeniden belirlemeye Bakanlar Kurulu 
yetkilidir." 

Siz değerli Hükümet, başlangıçtan beri söz verdiniz, programınızda var: Biz mahallî ida
releri güçlendireceğiz, Ankara'ya bağlı olmaktan kurtaracağız" diyorsunuz; fevkalade subjek-, 
tif ve özür dileyerek beyan ediyorum, partizanca uygulanacak olan bir hükmü getirip kanun 
maddesine koyuyoruz ve bilhassa bunu şaşkınlıkla temaşa ediyoruz. 

Değerli kardeşlerim, siyaset; verilen sözün yerine getirilmesidir. Siyaset, memleket hizme
tidir. "Dün dündür, bugün bugündür" derseniz, siyasette vatandaşları tereddüte sevk edersi
niz. Türkiye'de bugünkü sistemde, bugünkü rejimde, vatandaş, şayet, siyasî ricale güvenmez
se, verdikleri sözün yerine getirilmediğini görürse, b zaman kendisine başka çözümler arar ve 
memleket bir arbedeye doğru gider. Onun için, bunu fevkalade üzülerek karşılıyoruz. Gecenin 
bu geç saatinde size bir fıkra anlatmak isterim. Bakın, bir tarihte -çok affınıza sığınıyorum-
merkepler, semer yapart ustadan bıkmışlar ve "şu semerci ölse de, semer yapmasa, biz de yük 
taşımadan kurtulsak" demişler. Gün gelmiş semercinin eceli gelmiş, emri hâk vaki olmuş, ve
fat, etmiş; etmiş ama, tezgâh boş kalmaz ya, yerine bu sefer kalfa geçmiş, çırak geçmiş..; Yap
tığı semerler de merkeplerin sırtını yara yapmaya başlayınca, merkepler; "Ah semerci, neredesin" 
diye, onu aramaya başlamışlar... 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Çok yanlış. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Şimdi millet, geçmişte, bu özal iktidarından şikâyet etti, 

değiştirdi ve bugünkü Meclis kompozisyonu içinde siz idareye geldiniz; ama maalesef siz, se
merci ustasını aratır hale geldiniz! (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Sizinle ilgisi yok bu konuşmanın. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Şimdi semerci ustasının da tabiî tekrar iktidara gelmesi 

mümkün olmadığı için inşallah, Refah Partisi gelecek ve bu işleri de düzene sokacak; size söy
leyeyim... 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Çok yanlış. Milleti eşek yapmak size yakışır! 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Bakın, 1 Kasımda aldığımız neticelerde 2 milyon vatanda

şın tercihi ortadadır, Türkiye'de birinci parti Refah Partisidir. Siz 1992 Haziranında ikibin kişi
lik yerlerde, "seçimde birinci olduk" diye iftihar ediyordunuz; şimdi 15-20'ye düştünüz. Hali
nize ağlayın; ama bu zulmü getirmeyin. "Biz gelirsek ensenizde boza pişiririz" demiyoruz; biz 
âdiliz; bu maddeyi kaldırırız; ama bunun hesabını da size sorarız. (RP sıralarından alkışlar) 

Değerji arkadaşlar, yine bu tasarıda yadırgadığım bir madde daha var. Mahallî idareleri 
güçlendirmek isteyen bir iktidarın bu maddeyi buradan kaldırması gerekirdi. Bu fıkrayı kaldır
ma teklifini getirseydiniz, iftiharla desteklerdik. Bakın, bu Kanunun beşinci fıkrası (mevcut 
meri olan Kanunun beşinci fıkrası) şu : "Birtakım fonlar ayrılır"' diyor. Yüzde 3. Siz de bura
da yüzde 3'e yakın fon ayırıyorsunuz... Detayına girmek istemiyorum. "Bu fondan nüfusuna 
bakılmaksızın bütün belediyelerin, tiler Bankasının yıllık yatırım programına giren haritaları, 
imar planları bilcümle tesisleri ve bunlara ait projeler için, Bayındırlık ve tskân Bakanlığınca 
hazırlanıp Resmî Gazetede yayınlanacak, yönetmelikteki esaslara göre tahsisat yapılır" diyor. 
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Muhterem arkadaşlar, yüzbinlerce insanı, milyonlarca müfusu idare eden bir belediye baş
kanı ve heyeti, kendi haritasını yaptırmaktan aciz midir ki, siz bunu, Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığında toplayacaksınız?! Sayın başkanlar gelecek, Bakan beyin kapısında bekleyecek, umum 
müdürün kapısında bekleyecek, aracı milletvekili arayacak, siz de bu işlerle uğraşacaksınız; 
memleketin temel meseleleri de burada müzakere edilemeyecek! Hani siz mahallî idarelere yet
ki verecektiniz? Bu ne çifte standarttır. Bu yanlış politikadır. Sayın özaPın, Anavatan Partisi 
dönemindeki partizan tutumları, onu, nasıl bugünkü neticeye mahkûm ettiyse, siz daha bü
yük neticeye mahkûm olacaksınız. Ona millet 8 yıl dayandı, size 1 yıl dayanamadı ve 1 Kasım
da dersinizi verdi. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

. Anavatan Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Kahveci. 
Buyurun Sayın Kahveci. 
EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan süre bitimine 5 dakika kaldı. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, içtüzüğümüzün 56 ncı maddesi uyarınca, görüşmekte 

olduğumuz bu maddenin tamamlanmasına kadar çalışma süremizin uzatılmasını oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Kahveci. 
ANAP GRUBU ADINA ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaş

lar; 21 inci madde üzerinde ANAP Grubu adına söz almış bulunuyorum. Konuşmam çok kısa 
olacak. 

öncelikle şunu zabıtlara geçirmek ve belirtmek istiyorum : Daha önce sizler, SHP ve DYP 
olarak, Hükümete yetki veren maddelerin kanunlar içine konmasına, hele hele bazı gelirlerin 
dağılımına, bazı fonların oluşturulması ve bu fonların dağılımıyla ilgili yetki maddelerine şid
detle muhalefet ederken, bugün, bu inanmadığınız, aleyhinde konuştuğunuz prensibi bu ya
sayla getirmeniz, şimdiye kadar tekrarladığınız pek çok çelişkinin yeni bir örneğidir. 

İkincisi : Son ikibuçuk, üç yılda devamlı olarak "elimizi kolumuzu bağladınız, DYP ve 
SHP'ye mensup belediyelerin elini kolunu bağladınız" diye, aleyhimize söylemediğiniz kalma
dığı halde, burada gerçek el kol bağlamasını galiba sizler yapıyorsunuz. Çünkü, muhalefete 
düştüğümüzden beri burada defalarca, Mademki biz bu belediyelerin ellerini kollarını bağla
dık, çıkarın şu rakamları, biz ANAP döneminde bu belediyelerin eline ne kadar para vermişiz, 
siz iktidara geldikten sonra bu paraları reel olarak ne kadar artırmışsınız, bunu bir görelim" 
dedik; beşinci veya altıncı çağrım oldu, Meclis kürsüsünden çağrı yaptık, yazılı soruyla çağrı 
yaptık, basında çağrı yaptık; hâlâ şu belediyelerin ellerini kollarını nasıl bağladığımızı bir tür
lü Türk halkına açıklayamadınız. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Siz bağladınız; biz, açalım diye uğraşıyoruz. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hayır, hayır... Eğer bağladıysak, siz iktidara geldikten 

sonra gelirlerini artırdınız! Çünkü, yasalar değişmedi, 1989 öncesi ve 1989 sonrası diye; gelir
ler, o yasalara göre veriliyor. Eğer, biz o yasaların kolunu büküp de, belediyelerin gelirlerini 
azalttıysak, bizi Türk Milletine rezil edin; deyin ki, " Bunlar yasaları büktüler, belediyelerin 
ellerini kollarını bağladılar ve gelirlerini azalttılar." 
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Hodri meydan... Bütün rakamlar Maliye Bakanlığının elindedir, bütün rakamlar Bayın
dırlık Bakanlığının elindedir, bütün rakamlar tiler Bankasındadır : Belediyeler Fonunda, Ma
hallî İdareler Fonunda... Hepsini dökün, "ANAP, 1989 mahallî seçimlerinden sonra elimizi 
kolumuzu bağladı, belediyeleri işlemez hale getirdi. Onun için Sözen'idir, Karayalçın'ıdır, Çak-
mur'udur, performans gösteremiyor; bütün müsebbibi ANAP'tır" diye bizi lanse edin. Hodri 
meydan. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Onlar iyidir. 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Onlar iyileriyse, kötülerini merak ediyorum! 
Değerli arkadaşlarım, ANAP'ın, belediyelerin ellerini kollarını bağladığını iddia eden bir 

koalisyon hükümetinin getireceği bir yasa değil bu. 
MEHMET KERİMOÖLU (Ankara) — İlanları söylüyorsun... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — İşte, ilanları ispat edin, diyoruz; ispat edin, bizden ih-. 

tikamınızı alın; hodri meydan, diyoruz. Yalan dolanla, işte, yatsıya kadar gideceksiniz, yatsıya 
kadar gidersiniz! Millet anladı sizin doğru söylemediğinizi. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale) Sayın Kahveci, uyudu uyudu geldi... 
BAŞKAN — Sayın Özer, ben, oturanlara, yeter, diyordum, bir de siz geldiniz!.. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Millet sîzin doğruyu söylemediğinizi görüyor, onun 

için, "Bir yılda buraya geldi" diyor. 
ABDURREZAK YAVUZ (Şanlıurfa) — Sayın Kahveci, ben belediye başkanıydım, parti

nizden olmadığım için bana bir kuruş yardım vermediniz! 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Ne zaman geldiniz de yardim istediniz? 
ABDURREZAK YAVUZ (Şanlıurfa) — Elli sefer geldim... 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Ben, yardım isteyen her belediye başkanına yardım ettim. 
ABDURREZAK YAVUZ (Şanlıurfa) — ANAP Milletvekili Mustafa Demir Beyle bera

ber geldim, bir kuruş dahi almadım. . 
BAŞKAN — Mustafa Demir Beyle gittiğin için olmuş olabilir. 
Değerli arkadaşlarım, aferin (!) nutuk attık, alkışlar tamam!.. 
Sabahtan beri soruyorum, "Grup adına söz isteyen var mı?" diye. Bu değerli arkadaşla

rım adına bu değerli görüşleri sunabilecek; ama usulü dairesinde sunabilecek imkâna sahipsi
niz. Bu imkânı kullanmıyorsunuz, bu saatte burayı ne hale çeviriyorsunuz. 

Konuşan zat grup sözcüsüdür arkadaşlar. (DYP sıralarından "Bu saatte grup sözcüsü mü 
olur?" sesleri, gürültüler) 

Bu saatte diye bir şey yok. Bu saatte çalışılmasını siz karara bağladınız. Bu saat zor geli
yorsa, karara bağlamayın... 

Devam buyurun Sayın Kahveci. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur)— Bağırarak konuşmayın.,. 
ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, belediyelere ayrılan kaynaklar, 

gerçekten, yerel yönetimlerin gelişmesinin anahtarıdır. Biz, 1984-1989 arası, ellerini kollarını 
bağladığımızı iddia ettiğiniz belediyelerle çok büyük yatırımlar yaptık ve bugün, Ankara'da 
olsun, İstanbul'da olsun, İzmir'de olsun, Adana'da olsun, Bursa'da olsun, vatandaş, hakkımı
zı teslim ediyor ve "Evet, siz yatırım yaptınız, bunlar bir şey yapmıyor" diyorlar. 
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Esasında, bu ayrılan kaynaklar yeterli değil; ama, yeterli olmayan kaynaklara rağmen, 
ANAP'lı belediyeler beş yılda, bugün sizin belediyelerinizden çok daha iyi yatırım performan
sı verdiler. Bana inanmıyorsanız, vatandaşlarınızla anket yapın, seçmenlerle anket yapın; ken
di bölgenizde seçmenlerinize, "sizin mahalleye ANAP döneminde hangi hizmetler geldi, bu 
dönemde hangi hizmetler geldi. Hizmet performansından, hizmet temposundan memnun mu
sunuz?" diye sorun... 

Gelelim esas önemli hususa : 
Belediyelerin gelirlerini artıralım, tamam. Ama, artırmıyorsunuz. Belediye gelirlerini, hangi 

usul ve esaslara göre dağıtılacağı belli olmayan -muhalefet sıralarında otursaydınız tenkit 
edeceğiniz- bir mekanizmaya bağlıyorsunuz. Eminim, biraz önce beni tenkit eden arkadaşım, 
"partizanlık yapıyorsunuz" diye de bağıracaktı. Bu madde, siyasî suiistimale açık bîr madde
dir, bir... 

\ İkincisi: Belediyelerin vergi ve SSK borçlarının Tahkim Yasasıyla temizlenmesinden sonra 
hiçbir tedbir getirmiyorsunuz. 

Peki, müdebbir belediyelerle, sorumluluğunu bilen belediyelerle, sorumluluğunu bilme
yen belediyeler arasında niçin bir ayrım yok? 

SSK borçlarını ödemeyen, vergi borçlarını ödemeyen, üstüne yatan, hiçbir sorumluluk duy
gusu olmayan bir belediye başkanıyla, her türlü sorumluluğu hisseden bir yerel yönetici ara
sında niçin bir ayrım yok? Onların taktığı borçları tahsil etmek için niçin bir mekanizma 
konmamış? 

Bunlar, halkın, yavaş yavaş sormaya başladığı sorular; ben bunu çevremde duyuyorum. 
Tahkim Yasasından yararlanıp borçları silinen belediyelere bakıyorsunuz, hemen tekrar 

borç takmaya başlıyor... Güya, Çalışma Bakanı icraya vermiş! Belediyenin neyini alacaksınız 
icra ile? 

Belediye Başkanının maaşına haciz konacakmış... Belediye Başkanı, trilyonlarca, milyar
larca borç taktıktan sonra, onun 25-30 milyon maaşı dahi olsa, icraya verseniz ne yazar. Devlet 
otoritesi yıkıldıktan sonra, devletin bir birimi olan yerel yönetimler yıkıldıktan sonra; bunları, 
disiplinli, kanunlara saygılı çalıştıramadıktan sonra, belediye başkanının maaşına haciz koy
durmuşsunuz, ne yazar!.. . - . . . " " • ' . . 

Bence, bu yasa tasarısı, bu şekliyle, iki açıdan, sizin kendi prensiplerinize, bizim prensip
lerimize aykırı; sizin prensiplerinize, özellikle bu madde aykırı. Belki de bu kanun tasarısının 

• da en kritik maddesidir bu madde. Bu en kritik maddeyi, çok daha dikkatli bir şekilde düzen
lemeniz ve verdiğiniz.söze bağlı kalmak istiyorsanız, çok daha yüksek oranlarda getirmeniz 
gerekirdi. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu düşüncelerle, hepinize saygılarımı arz eder, ben 
de iyi geceler dilerim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahveci. 
Gruplar adına söz isteyen başka sayın üye?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Şahsım adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, başka bir durum var. Hem Sayın Yusuf Bozkurt özal'ın, 

daha önceden müracaat ettiği için söz hakkı var hem Sayın Maruflu ve Sayın Korkmazcan 
ve hem de Sayın Genc'in... Ama, şu anda Başkanlığa gelmiş bir önerge var okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Toplantı yetersayısının tespiti için yoklama yapılmasını arz ederiz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Saynı Başkan, oylama yok ki. Oylama olsa bu önergeyi işle

me koyabilirsiniz; ama, oylama yok. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Karar yetersayısı değil, toplantı yetersayısı isteniyor. Oyla

mada karar yetersayısı istenir, yoklama ayrı. 
KAMER GENÇ (Tunceli) —• Efendim, oylama yapılmadan nasıl karar verilecek? İçtüzü

ğü öğrenin. 
BAŞKAN — Efendim, ben zaten "yoklamaya başlıyoruz" demedim ki... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — önergeyi, sırasında işleme koyun Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Değil efendim. Bakın, oradan geliyor arkadaşlar. Hem, önergedeki imzalar 

noksan. Onu arkadaşlarımıza bildirmek için bir açıklama yapıyordum; yoklama yapmıyordum. 
Kaldı ki, karar yetersayısı da tabiatıyla istenebilir. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) — Bu kanun tasarısının görüşmelerini bi
tirelim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, yanılmıyorsam, tasarının bundan sonra 9 maddesi daha var. Artı, 
30 civarında, belki ziyade, değişiklik önergesi var. O yüzden, ben demin saat 24.00'ü geçe nok
talamak için süre uzatımını önerirken, maddenin görüşülmesi şeklinde söyledim; ama, görü
yorum ki, değerli grup başkanvekillerinin mutabakatıyla, müzakerelerin devamı halinde de bir 
noktaya ulaşılamayacağı ve tamamlanamayacağı anlaşıldığından, çalışmaların burada tamam
lanması istenmektedir. , 

Bu itibarla, ne yoklama yapılmasını öneren önergeyi işleme koyuyorum ne değerli arka
daşlarımın söz talebini karşılıyorum; sadece kayıt yapıyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Maddenin bitimine kadar çalışma süresinin devam etmesini 
oyladınız. 

BAŞKAN — Efendim, oyladık... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Maddenin müzakerelerini bitirir, ondan sonra oylarsınız; oy

lama safhası o zamandır, Bakın yani... 
BAŞKAN— Sayın Genç, o, Genel Kurul kararıdır. Genel Kurul, kendi kararını değiştire

bilir. Nasıl değiştirebilir?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Değiştirmedi ki... 
BAŞKAN — Ben, onu, hem biliyorum hem arkadaşlarımla defalarca görüştüm. Bakın, 

.üyeler gidiyor... Gittiği zaman ne oluyor? Karar yetersayısı isteniyor... Var mı?.. Yok. Ne ya
pacağız?!. 

Değerli arkadaşlarım, bu itibarla... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Lütfen beni dinler misiniz Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN — Efendim, dinledim. Bakın bütün arkadaşlarımız bir konuda mutabık. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — İçtüzükte açık bir hüküm var, Madde hakkında... 
BAŞKAN — 56 ncı maddeyi mi söylüyorsunuz?.. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Evet. Siz bir karar aldınız ve dediniz ki, "Bu maddenin mü
zakeresi bitinceye kadar süre uzatılmıştır" 

öyle karar aldınız mı? 
BAŞKAN — Evet. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Maddenin müzakeresi bitmedi. Gruplar adına iki kişi söz 

aldı, kişisel söz talebi var; ben de kişisel söz istiyorum, bana da söz verin. 
BAŞKAN — Efendim, kişisel söz sırası zaten zatı âlinize gelmiyor, müracaatta dördüncü 

sıradasınız. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bana söz vermiyorsanız, başkasına verin, müzakere bitsin. 

Oylama aşamasında, istediğiniz gibi hareket edersiniz. Sayın Başkanım, siz benden daha iyi 
bilirsiniz bunları. İstediğiniz gibi, keyfî hareket ediyorsunuz!.. 

BAŞKAN — Sayın Genç, niye keyfî hareket edeyim? Allah için söyleyin, ben keyfî mi ha
reket ediyorum, size mi uymaya çalışıyorum?.. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, devamlı taviz verdiniz. Bu iş böyle gitmez. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Genel Kurulun 26.11.1992 tarihli 32 nci Birleşiminde 

alınan karar gereğince 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarıları ile 1991 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu tasarılarını görüşmek için, 10 Aralık 1992 Perşembe günü saat 10.00'da toplanmak üze
re, grupların mutabakatını ve Genel Kurulun temayülünü dikkate alarak, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 00.08 

: e , • . . . 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Merkez İnköy'den Çukurca'da vata

nî görevini yaparken ölen bir ere ilişkin Millî Savunma Bakanından sorusu ve İçişleri Bakanı 
İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/424) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 
15.10.1992 

Ahmet Derin 
Kütahya 

1) Kütahya tli Merkez İnköy sakinlerinden olup, Siirt'in Çukurca İlçesinde vatanî göre
vini yaparken cenazesi gelen ve kendi kendini vurmuştur gerekçesiyle rapor tutulan er Mustafa 
Çakır olayında gerekli soruşturma yapılmış mıdır? 

2) Vazife anında, kendi kendini vuran bir asker veya subayın ailesine ne tür yardımlar 
yapılmaktadır? 

3) Bu vazife şehidi askerin ailesine bu güne kadar ne yardımlar yapılmıştır? 
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TC. . ' -
İçişleri Bakanlığı 30.11.1992 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Per : 5630-5-92/Disipmor. Ş. (4018) 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: (a) T.B.M.M. Bşk. lığının 21 Ekim 1992 gün ve KAN.KAR.MD.Ol.O.GNS.O.10.00. 
• 02-7424/2658/13291 sayılı yazısı 

(b) M.S.B. lığının 13 Kasım 1992 gün ve MİY : 563(M08-92/Per. D. Dis. Mor. Ş. (522) 
sayılı yazısı. 

(c) T.S.K. Mehmetçik Vakfı Gn. Md. lüğünün 02 Kasım 1992 gün ve VAKIF: 0685-326-
92/td. ve Per. Ş. (3/2) sayılı yazısı. 

(d) 2330 Sayılı "Nakit Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Yasa". 
(e) 5434 Sayılı "Emekli Sandığı Yasası»*. 

1. 19 Ağustos 1992 tarihinde, Baykan-Çukurca Jandarma Karakolunda görevli iken Dere-
Mado mevkiinde kazaen silahı ile kendini vurarak ölen J. Er Mustafa Çakır hakkında Kütahya 
Milletvekili Ahmet Derin'in, ilgi (b) yazı ekinde gönderilen soru önergesindeki konular incele
nerek soru cevaplan maddeler halinde aşağıya çıkarılmıştır. 

, a) Olay hakkında', Baykan İlçe Jandarma Komutanlığınca gerekli soruşturma yapılmış
tır. Yapılan soruşturmada; J. Er Mustafa Çakır'ın yol emniyeti görevini yaparken kendi tüfeği
ni temizlemek için kurcaladığı sırada, tüfeğin bir el ateş alması sonucunda sol göğüs altından 
ağır şekilde yaralandığı ve sağlık ocağına yetiştirilirken yolda öldüğü tespit edilmiştir. 

b) Bu tür olaylarda vefat eden erbaş ve erlere; 
(1) Mehmetçik Vakfınca her ne sebeple olursa olsun ölüm halinde 7 500 000 TL. para 

yardımı yapılmaktadır. 
(2) 2330 Sayılı "Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Yasaya" göre nakdî 

tazminat ödenmektedir. 
(3) 5434 Sayılı "Emekli Sandığı Yasasına" göre aylık bağlanmaktadır. 
2. J. Er Mustafa Çakır'ın ailesine yardım yapılabilmesi için gerekli evraklar hazırlık aşa

masındadır. Kıt'ası Komutanlığınca evrakları tamamlanmış olup, ailesi tarafından gönderil
mesi gereken evraklar, ailesinden istenmesine rağmen yardım işlemini yapacak kurumlara gön
derilmemiştir. Bu nedenle; 

a. Mehmetçik Vakfınca istenen, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ile yardım hakkındaki di
lekçeleri Vakfa gönderildiğinde yardım yapılacaktır. 

b. Nakdî Tazminat ödenebilmesi için; Olay Krokisi, Olay Tutanağı, Durum Belgesi, Taz
minat İnha Belgesi, Görev Emri, ölüm Muayene ve Otopsi Tutanağı, Defin Ruhsatı, Mahke
me Kararı Kıt'asınca iknial edilmiş olup, ailesi tarafından gönderilmesi gereken Veraset ilamı, 
Vukuatlı Nüfus Kayıt Tablosu ve mirasçıların ödemenin yapılmasını istedikleri adres veya ban
ka hesap numaralarını belirtir dilekçeler beklenmektedir. Bu evraklar tamamlandığında adı geçen 
erin dosyası Nakdî Tazminat Komisyonunca değerlendirmeye alınacaktır. 
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c) J. Er Mustafa Çakır'a, Emekli Sandığınca maaş bağlanabilmesi için, Kıt'ası Komu
tanlığınca ilgili evraklar hazırlanmış olup, ailesinden Mal Bildirme Belgesi, Muhtaçlık Belgesi 
evrakları beklenmektedir. Evraklarugönderildiğinde dosyanın işlem yapılmak üzere Jandarma 
Genel Komutanlığınca Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne gönderileceğini arz ederim. 

tsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 

2. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Gümüşdağı eteklerinde ya
pılan TV verici istasyonuna ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı 
(7/435) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

1991 yılında bina yapımı biten Kütahya Gümüşdağı eteklerinde 6 milyar lira harcanarak 
yapılan TV. verici istasyonu hiç bir faaliyet göstermeden bekleme durumundadır. 

Soru 1. Kütahya Gümüşdağı eteklerindeki TV. vericisinin şu anki durumu nedir? 
Soru 2. Vericinin teknik donanım cihazları ne zaman yerleştirilecektir? Bu sene faaliye

te geçirmeyi düşünüyor musunuz? 

TC. . •' . 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği . 9.12.1992 

Hükmü : B.ll.O.HKM.0.00.00.00/ 
525-146/71435 

Konu : 3585 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 23.11.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/435-2692/13442 sayılı yazınız. 
Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV verici istasyonunun fa

aliyetine ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Türkiye genelinde radyo ve TV yayınlarının kaliteli, çok kanallı izlenmesini sağlamak üzere 

yüksek güçlü, dokuz yeni anavericinin kurulması yatırım programına alınmıştır. 
Dokuz istasyon arasında yer alan ve Kütahya'da (Nalbant tepede) kurulan anavericiye ön

celik vçrilmiş olup, bu istasyonun alt yapısı 1992 yılı içinde büyük oranda tamamlanmıştır. 
İstasyona konulacak FM radyo ve TV teçhizatı ile anten sistemlerinin yurt dışına siparişi yapıl
mış, üretimi tamamlanmıştır. 

Sevk aşamasındaki teçhizatın 1993 yılı ilk yarısında montajı yapılarak Kütahya ana verici
si dokuz anaverici arasında ilk istasyon olarak hizmete verilecektir. 
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Kütahya ana vericisi devreye verildiğinde bu istasyonu doğrudan gören yerleşim merkezle
rinde FM Radyo - 1,3,4 ve TV-1,2,3,4 programları iyi kalitede izyenecektir. Coğrafi yapısı ile 
engel arkasında kalıp kurulu istasyonlardan yayın alamayan yerler için küçük güçlü TV İstas
yonlarının kurulmasına devam edilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

" Yaşar Topçu 
Ulaştırma Bakanı 

3. —- Konya Milletvekili Mehmet Keçecilerin, ücretlerin enflasyona endeksli bir sisteme 
bağlanması konusundaki çalışmalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tansu Çiller'in yazılı ce
vabı (7/449) J 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak cevap

landırılması hususunu delalatlerinize arz ederim. 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Hürriyet Gazetesinin 25.7.1992 tarihli nüshasında Devlet Bakanı Sayın Tansu Çiller'in "Enf
lasyon artıyorsa, bunun faturasını yükseltmek için, hükümet-memur-işçi ve işveren bir araya 
gelip bazı konularda anlaşmaya varmak gerekir" "Enflasyon artışı Devlet İstatistik Enstitüsü 
her ay enflasyon rakamlarını açıklayarak, işçi ve memur ücretlerine her ay enflasyon kadar 
artış yapılacak" şeklinde beyanı yer almıştır. 

Aynı konuda grubumuza Meclis Başkanlığına 8.4.1992 tarihinde bir kanun teklifi sunul
muş bulunmaktadır. 

Bu düşünceye sahip bir hükümet ve hükümet üyesi olarak; 

Sorular : 
1) Memur ve işçi ücretlerinin enflasyona endeksli (eşel mobil) bir sisteme bağlanması ko

nusunda Temmuz 1992 tarihinden bugüne kadar hükümetçe ne yapılmıştır? ve hükümet bu 
görüşünde samimi midir? 

2) Bu düşüncede olan bir hükümetin Nisan 1992 tarihinde grubumuzca verilen kanun 
teklifi hakkındaki görüşü nedir ve çalışmalar ne safhadadır? 

3) Aradan geçen zaman içerisinde yapılmış bir çalışmanız yoksa, grubumuzun teklifine 
olumlu bakılmıyorsa basına olan beyanıyla tutumunuzu nasıl bağdaştırıyorsunuz ve tutumu
nuzun samimiyet derecesi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

4) Basında yer alan bu beyanınızla, grubumuzca verilmiş olan kanun teklifine sahip çık
mış olmuyor musunuz? 

5) Basında yer alan bu beyanınızla teklifimize sahip çıktığınıza göre, bu teklifin kanun
laşması konusunda ne düşünüyorsunuz ve teklifin kanunlaşması konusunda meclis içinde bir 
gayretiniz olacakını? 

6) Şayet bu kanun teklifine Meclis içinde sahip çıkmaz iseniz, beyanınızla memur ve iş
çilerimizle alay etmiş ve onların hisleriyle oynamış olmuyor musunuz? 
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T.C. 8.12.1992 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.003/002/03895 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : TBMM Başkanlığının 12.11.1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/449-2759/13781 
sayılı yazısı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının ilgi'de kayıtlı yazısı ekinde gönderilen Konya 
Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 
Devlet Bakanı 

Konya Milletvekili Sayın Mehmet Keçeciler'in Yazılı Soru önergesi Cevabı 

Hükümet Programında geniş kapsamlı bir Devlet Personel Reformu öngörülmektedir. Bu 
reform, kamu personelinin istihdam şekillerini, işe alınmalarını, hizmet içi eğitimlerini, yük
selmelerini, hak, ödev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen personel rejimi, sosyal güvenliği
ni sağlayan emeklilik rejimi, sosyal hak ve yardımlar ile birlikte aylık ve diğer özlük haklarını 
düzenleyen ücret rejimini de kapsamaktadır. Dolayısıyla sonu önergesine konu olan ücret ar
tışlarında yürütülecek sistemin bu reformun esasları çerçevesinde yapılacak çalışmalar sırasın
da ele alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

4. — İzmir Milletvekili Timur Denıir'in, izmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Make
donya'dan ithal edilen otobüslere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir 
Köse'nin yazılı cevabı (7/458) 

. ' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Timur Demir 
İzmir 

Yakın bir tarihte İstanbul'da TAYSAD ve OSD'yi ziyaretlerinizde yerli otomotiv sanayi
nin korunması ve desteklenmesi gerektiğini belirtmiştiniz. 

1) Türkiye'nin otobüs imalatı yıllık yaklaşık 4 800 adet iken ve bu potansiyel % 15,8 ka
pasite ile çalışırken, 

2) 1 000 otobüs imalatı için ana ve yan sanayisi ile birlikte yaklaşık 16 000 kişiye istih
dam sağlanma imkânı varken, 

3) Otobüs üreten yerli sanayimiz kalite ve teknolojisini dış ülkelere kabul ettirmiş iken, 
4) Kredi, ödeme ve teslim şartlarının aynı olduğu bunun yanında teklif edilen fiatlara 

bakılacak olursa yerli firmaların tekliflerinin daha uygun olduğu halde, 
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5) Makedonya'da üretildiği söylenen bu araçlarda çeşitli kuruluşlarca yapılan araştırma
larda ambargo uygulanan Sırplara ait parçalar kullanıldığına dair bulgular varken; 

Yerli otomotiv sanayinin korunması ve desteklenmesi gerektiği beyanlarınız doğrultusunda, 
Bu gibi alımları yapan (son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 800 adet ihale

si yapılan) Büyükşehir Belediyeleri hakkında ne gibi önlem almayı düşünüyorsunuz. 

8.12.1992 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.140.BHİ.01-224-7/458 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12.11.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/458-2773/13827 sayılı yazınız. 
İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Makedonya!-

dan ithal edilen otobüslere ilişkin.olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru öner
gesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. ,. ,. •' 

- Tahir Köse 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

İzmir Milletvekili Timur Demir'in Yazılı Sorularına Cevabımız 

Yakın bir tarihte İstanbul'da TAYSAD ve OSD'yi ziyaretlerinizde yerli otomotiv sanayi
nin korunması ve desteklenmesi gerektiğini belirtmiştiniz. \ 

Soru 1. Türkiye'nin otobüs imalatı yıllık yaklaşık 4 800 adet iken ve bu potansiyel % 
15,8 kapasite ile çalışırken, .- . _ . \ \ 

Soru 2. 1 000 otobüs imalatı için ana ve yan sanayisi ile birlikte yaklaşık 16 000 kişiye 
istihdam sağlanma imkânı varken, 

Soru 3. Otobüs üreten yerli sanayimiz kalite ve teknolojisini dış ülkelere kabul ettirmiş iken, 
Soru 4. Kredi, ödeme ve teslim şartlarının aynı olduğu bunun yanında teklif edilen Hat

lara bakılacak olursa yerli firmaların tekliflerinin daha uygun olduğu halde, . ?• 
Soru 5. Makedonya'da üretildiği söylenen bu araçlarda çeşitli kuruluşlarca yapılan araş

tırmalarda ambargo uygulanan Sırplara ait parçalar kullanıldığına dair bulgular varken; 
Yerli otomotiv sanayinin korunması ve desteklenmesi gerektiği beyanlarınız doğrultusunda, 
Bu gibi alımları yapan (son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 800 adet ihale

si yapılan) Büyükşehir Belediyeleri hakkında ne gibi önlem almayı düşünüyorsunuz.? 

Cevabımız : 
Ülkemizde otobüs üretim kapasitesi 4 400 adet/yıl olup, 1991 Yılı fiili üretimi 749 adettir. 

Kapasite kullanım oranı % 17 gibi düşük oranlarda kalmaktadır. Otobüs üretimi yabancı li
sans ile ve lisansör firmaların teknolojileri ile üretilmektedir. Bakanlık olarak otomotiv sektö
rü de dahil olmak üzere yerli sanayiinin korunmasından ve desteklenmesinden yanayız. Ancak, 
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yurt dışından yapılacak otobüs ithalatı 17 Ocak 1990 tarih ve 20405 mükerrer sayılı Resmî Ga
zetede yayımlanan ithalat (90/11) tebliğe istinaden Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının izni
ne tabidir, izmir Büyükşehir Belediyesi 800 adet otobüs alımt için anılan müsteşarlıktan yurti
çi ve yurtdışı ihale izni almıştır. Otobüs siparişlerinin, yurtdışı firmaya verilmesi hususu ise 
tzmir Büyükşehir Belediyesinin yetkili organlarının tercihidir. 

Bakanlığımıza sözkonusu ihaleyi alan firmanın bir Sırp firması olduğu ihbarları da gel
miş bunun üzerine konu Birleşmiş Milletlerin ambargo kararları hatırlatılarak Dışişleri Bakanlığı, 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı ile tiler Bankasına bir yazı ile intikal ettirilmiştir. 

5. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Başbakanın Şereflikoçhisar'ı il yapma vaadi
nin ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı İsmet Sezgih'in yazılı ceva
bı (7/488) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın tsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Yücel Seçki ner 

. ' Ankara 
Soru : 
Sayın Başbakan 13 Ekim 19.91 tarihli Tandoğan meydanında yaptığı konuşmada Şerefli

koçhisar'ı Türkiye'nin 93 üncü ili olarak ilan etmiştir. 
Sayın Erdal tnönü de 18 Ekim 1991 tarihinde iktidara geldiklerinde Şereflikoçhisar'ı il 

yapma vaadinde bulunmuşlardır. 
1. Meydanlarda, verdiğiniz sözleri gerçekleştiren bir parti olduğunuzu her vesile ile dile 

getirdiğiniz halde Şereflikoçhisar'ı, il yapma vaadlerinizi bugüne kadar gerçekleştirmediniz. 
Söz konusu vaadlerinizi unutmadınız ise ne zaman gerçekleştireceksiniz? 
2. Bu konuda Hükümet olarak herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 9.12.1992 
içişleri Bakanlığı 

tiler tdaresi Genel Müdürlüğü ( 

Şb. : .B050tLİ0060001.216/6-4/7993 
Konu : ti kurulması. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : T.B.M.M. Kan. Kar. Dai. Bşk. nın 18.11.1992 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-

7/488-2868/14054 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in "Şereflikoçhisar'ın il ,-

yapılması" konusundaki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Mülki idare teşkilatımızın yapısını ilgilendiren değişikliklerin memleketimizin ekonomik, 

sosyal ve kültürel şartlarının detaylı olarak gözden geçirilmesini, değerlendirilmesini ve özel
likle taşra teşkilatımızın reorganizasyonu çerçevesinde ele alınmasını gerektirmesi dolayısı ile 
konunun Bakanlığımızca sürdürülen idareye ilişkin mevzuat çalışmalarının sonuçlandırılma
sından sonra gündeme getirilmesi uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim. 
tsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

<zm^> •— 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
37 NCİ BİRLEŞİM 9 . 12 . 1992 Çarşamba Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

S E Ç İ M 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 

YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür re

zervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplumdaki 
ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

3. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki çökün
tünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/15) 

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

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

6. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de konuş
landırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, bu gü
cün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder mahiyet taşıyıp 
taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınması gereken tedbirlerin 
tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

7. — Erzurum Milletvekili Rıza MÜftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşlarımı
zın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin tespiti 
ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

8. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 442 sa
yılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi'(10/20) 

9. — 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) 

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

11. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma sa
nayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açıklığa 
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 
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12. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşılaştığı 
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) 

13. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu personelinin 
içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/25) 

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

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

16. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 tarihin
den 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuruluşlarının 
temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

17. _ Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10, arkadaşının, sunî gübrenin üretimi, 
ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

18. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin daha 
adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

19. __ Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağlık 
sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/30) 

20. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının önle
nebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/31) 

21. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım 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) 

22. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hayvancılı
ğını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

23. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin sorunla
rını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 
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24. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik sorununun 

sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

25. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 
inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/36) 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 nci, tçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

27. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan eğitim 
politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

28. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların ülke 
yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

29. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında ve enerji 
üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verimli ve güvenli 
çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

30. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların ekono
mik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

31. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz madencili
ğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

32. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem bölge
sinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uymadığını son 
depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/41) 

33. _ Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçelerin
de meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

34. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik sek
töründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 Üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

- 0 — — — — 
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35. — istanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında çalışan 
işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

36. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etntek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

37. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş gü
venliği 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) 

38. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlilerinin 
problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) . 

. 39. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde kurul
muş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli derneklerin 
faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

40. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

41. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depreminde 
binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/50) 

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

43. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımızın ve
rimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

44. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Sımak, Cizre ve Nusaybin'
de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 
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45. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politikamı
zın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/54) 

46. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarındaki fa
hiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

47. —• Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tüketi
minde 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 görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin ili Savur İlçe
si Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaşların öl
dürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

49. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı ve tü-
ketimUle bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad-

•deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 
50. _ İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yılında 

öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması için Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) 

51. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ataköy'de 
Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parlamenterlere 
düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

52. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek Partisi 
ti Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve sorumlularını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

53. —- Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu Üni
versitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

54. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dairesi için
de bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 
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55. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 1992'de 
Nevvyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü YürüyüşÜ"ne katılan kişiler ve ya
pılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

56. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın istanbul 
şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olaylarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) _• • 

57. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzincan depreminde za
rar gören vatandaşlara yapılan nakdi yardımın adilane dağıtılmadığı iddialarını araştır
mak ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

58. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Lojmanla
rında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak ve soruş
turmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

59. — istanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı ve key
fî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/68) 

60. — Ştrnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların 
sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

61.,— Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özellikle 
Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/69) 

62. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Kooperatifleri
nin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin Önergesi. (8/22) 

63. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Samanpa-
zarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının tespiti ve 
çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

64. — izmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini canlandır
mak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 
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65. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır ili Kulp 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) 

66. —• Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı Çarşısı
nın restorasyon çalışmalarında küçük, esnafın karşılaştığı problemlerin tespiti ve çözüm 
yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

67. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 12 arkadaşının, Kontrgerilla ve özel 
Harp Dairesi ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/74) 

68. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 16 arkadaşının, Ege Denizinde NATG; 
tatbikatı sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi Faciasını araştırmak üzere Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/75) 
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1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin tlinde küçük sanayi sitesi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

2. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve yasak ki
taplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

*3. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleştirile
ceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

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

*5. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edilen 
hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/İ17) 

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

*7. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

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

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

* 10. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma ücreti alın
dığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

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

12.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme suyunu 
karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/144) 

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

14. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu as
falt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

15. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Büyük-
çekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir hastanenin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

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

*17. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane mas
raflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 
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18. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanı
nın ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

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

*20.•— Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, T. öğretmenler Bankası'nın 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

*21. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme primi öde
melerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

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

23. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valiliğince 
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/199) 

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

25. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sarıoğlan 
ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/203) 

26. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne zaman 
ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) " 

27. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/205) 

28. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Okulu 
binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru Önergesi (6/208) 

*29. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi ve Pi
raziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/209) 

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

*31. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün görev
den alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/213) 

*32. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

*33. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

34. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İstisna 
akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 
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*35. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde üreti
mine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

*36. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sanayii Böl
gesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

+31. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Afyon, Eski
şehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/220) 

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

39. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın top
lantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

*40. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerinde ye
tiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

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

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

43. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demiryolu pro
jesine'ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

44. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygulanan do-
ğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228). 

45. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâzımka-
rabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihti
yaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

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

47. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarebekir -
Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel loj
manlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

*48. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sürülen 
HOVNANIAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/234) 

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

50. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı*mn, Televizyon yayınlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/236) 

51. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Âyasofya'nın ibadete açılıp açılma
yacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 
— - — : _ _ 0 _ 
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52. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.I. kömür sahalarında kömür çıka
rılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

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

54. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirketin rek
lam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/240) 

55. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken katlandıkla
rı sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

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

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

58. —Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak vergi ve 
fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekkebinin ek
lendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

59. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürekkebi 
fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (6/327) (1) 

60. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlamasını 
önlemek için teklif ettiği projenin T.K.t. tarafından reddedildiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

61. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 1991 
ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

62. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaîdı'nın, tüm Özlük hakları geri alınarak ordu
dan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/247) 

63. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik Sant
raline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

64. __ Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı karakol-
îardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/251) 

65.'— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in,,Eskişehir Cezavinin boşaltıl
masının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

66. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/254) 
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67. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının neden
lerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

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

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

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

71. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köprüüs-
tü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

72. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin nedenle
rine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

73. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkındaki ba
zı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

74. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan vergi indiri
minden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişldn Başbakandan sözlü soru önergesi (6/262) 

75. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet Mü
dürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/263) 

76. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul.- Çağlayan'da bulunan Asfalt 
Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/264) 

77. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Devlet 
görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/265) 

78. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanlarından bi
rinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/266) 

79. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Kaçakçı kar
deşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/267) 

80. —- Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer aldığı id
dia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/268) 

81. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

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

83. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 
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84. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin önlene
bilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/272) 

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

86. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı hak
kındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

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

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

89. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına mensup 
siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/276) 

90. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim^akanlığında usulsüz olarak 
yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/277) 

91. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

92. — tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün göre
vinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

93. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayınlanan ''Fal
cı Müşavir İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/280) 

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

95. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, 1991 yılı gelir vergisini ödeme
yenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/282) 

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

97. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, Irak'a 
Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/284) 

98. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. hasta
nelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/285) 

99. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı P.T.T: 'le-
rin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/286) 
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İ00. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopotamya 
Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/287) 

. 101. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yardım eder
ken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/288) 

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

103. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istih
dam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarıni ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

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

105. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan ilçesi Devlet Hastane
sinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

106. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

107. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak se
ferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

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

109. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil ilçesinde ika
met eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldü
rüldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

110. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro ilçesi Sarıerik 
Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

111. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına getirilen 
vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

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

113. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'İi bir milletvekilinin gö
revi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/302) 

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

115. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hız
landırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) 
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116. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın 
12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/305) 

117. — îstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadı
ğına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/306) 

118. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri 
ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/307) 

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

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

121. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hakkında 
yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

122. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'dan uçak 
seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

123. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağâ-Gerede-Kızılcahamam ka
rayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

124. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde 
çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

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

126. ~ Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygulama 
sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

127. -~ Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun personel 
ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

128. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik personelle 
aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/317) 

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

130. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal haline dö
nüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/319) 

131. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keciören Sanatoryum Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 
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1 132. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyetlerine 
yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

133. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, istanbul 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) 

134. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi tmam Hatip Lisesi 
öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) 

135. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hakkında ba
zı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) 

136. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasa
dan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/325) 

137. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezilerin
de Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

138. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerinden Or
man işletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

139. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

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

141. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka haksız 
kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

142. —Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Krom Magnezit Fabrikasın
da çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/335) 

143. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca tutum
lar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

144. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının yurt dışında yapılan 
tedavisi ile masraflarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

145. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, son bir ay içinde Afyon'da açı
lan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/337) 

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

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

148. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, istanbul - Sait Halim Paşa Yalısı'-
nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 
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149. — Bitlis Milletvekili Edip Saf der Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 va
tandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) 

150. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Manisa tlinde kurulacak olan Alkol Fab
rikasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından, sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

151. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

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

153. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/345) 

154. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, An
dırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel* hekim, araç ve gereç 
sorunlanna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

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

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

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

158. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Başbakanlık basın müşavirlerinden biri 
hakkında Başbakandan sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

159. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların 
karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

160. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen Yu
goslav vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

161. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarbakır 
muhabirinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

162. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kürtül 
ve Bulutoğlu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

163. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

164. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir 
doktorun öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

165. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

166. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü ile He-
kimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/358) 
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167. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azerbaycan'a 
gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/359) 

168. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

169. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edilen 
bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

170. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/362) 

171. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada önce
likli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/363) 

172. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGÎK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

173. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365) 

174. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların mille
timizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/366) 

175. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/367) 

176. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan "Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

177. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Bankası 
Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/369) 

178. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ahlatlı-
bel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/370) 

179. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli boyutlara 
ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) 

180. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda giderek 
artan çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Çevre Baka-, 
nından sözlü soru önergesi (6/372) 

181. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kirliliğine 
yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/373) 

182. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kaza
larının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/374) 
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183. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği perso
nel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

184. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış törenle
ri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/376) 

185. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüzsüz
ler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/377) 

186. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta görevli 
imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/378) 

187.— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 

188. — Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlığın merkez teşkila
tı ve bağlı kurumlarında bazı personele uygulandığı iddia edilen politikalara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

189. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

190. —Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

191.— Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383) 

192. — İçel Milletvekili Ali Er'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

193. —r Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

194. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/386) 

195. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

196. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta tüne yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

197. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

198. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

199. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta İline yapılan 
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 

200. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 
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201. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

202. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

203. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

204. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

205. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

206. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

207. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

208. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

,209. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

210. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 

211. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

212. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

213. — Rize Millletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

214. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkari'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

215. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407) 

216. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 

217. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

218. —Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

219. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

220. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'ntn, bazı basın organlarında yer alan 
"vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu" iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 
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221. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

222. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/527) (1) , 

223. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükellefle
re ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1) 

224. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'm, Şırnak'ta meydana gelen olay
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/529) (1) 

225. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz verip ver
mediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

226. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman ta-
pulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

227. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş.'nin 
özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) (1) 

228. — İçel Milletvekili Aİi Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414) 

229. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

230. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VÎP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

231. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 
fırın ve ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/417) 

232. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

• 233. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

234. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'Iü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

235. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, istanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

236. — Kayseri. Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani 
ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/422) 

237. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere sağ
lanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

238. -— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

239. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömef Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 
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240.— İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) • 

241. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, 20 Kasım 1991 - 20 Eylül 1992 
tarihleri arasında Olağanüstü Hal Bölgesi için 1992 yılı hizmet programının gerçekleşme 
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

242. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerlerimi
ze ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

243. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah Öcaîan'ın T.C. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

244. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/430) 

245. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belge-
si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

246. —- Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen 
yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

247. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

248. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey îrak'lı liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

249. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey îrak'lı liderlerle yapılan görüş
melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) • 

250. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) ' 

251. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

252. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde hayvancılığın teşviki ve ge
liştirilmesi için alınacak tedbirlere ve Bayburt'daki Et Kombinasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

253. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Şırnak olayının sorumlularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

254. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Kuzey Irak'a yardım taşıyan Fransız uçak
larında askerî malzeme bulunduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/442) 

255. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ereğli'de 12 Eylül 1992 tarihin
de düşen Ereğli Demir Çelik İşletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/443) 

256. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A.Ş.'ye bazı bankalar 
tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) 

257. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

258. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/446) ı . 
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259. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

260. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın Çekirge Bölgesinde sit ala
nına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin Bayın
dırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

261. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, llhami SosyaPın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

262. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan "Hayali İhracat 
Komisyonu, SAĞLAR'ı gündemine aldı" başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından söz
lü soru önergesi (6/449) 

263. — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Yapı İşleri ve Afet İşleri genel mü
dürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/544) (1) 

264. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında esas 
alınan mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

265. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmışîın, Nevşehir'in kalkınmada öncelikli 
iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

266. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarrriutlu gecekondu 
bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

267. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seçtiği 
iddiasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin verilmemesi
nin nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

268. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürütmeyi durdurma 
kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

269. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan İstanbul Cemil Reşit 
Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

1 270. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/454) 

271. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

272. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

273. •— Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

274.—Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültürü
müze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

275. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 
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276.— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

277.— Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozito 
uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

278. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, enflasyonun tespitindeki verilere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) l 

279. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli il
ler arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 

280. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

281. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından, sözlü soru önergesi (6/466) 

282. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

283. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

284. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'si-
ne alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

285. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borç
lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

286. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

. 287.— Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, KÎT'lerin yönetim kurullarına yapılan 
atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

288. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP İstanbul ti 
Başkanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/473) 

289. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

290. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık Üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

29İ. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski ti Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

292. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, özel Çevre Koruma Kurumu Başkan
lığının Gölbaşı özel koruma bölgesi çevre düzeni nazım imar planı hakkındaki iddialara 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 

293. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

294. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları ihalele
rinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

295. — tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Orman Genel Müdür Yardımcısı
nın Gölbaşında yaptırmakta olduğu villada Devlet imkânlarından yararlanıldığı iddiala
rına dair basında çıkan haberlere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/481) 

296. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçi
çeği alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) : : . -R — 
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297. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'in, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

298. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani İlçe
lerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 

299. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen 
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486) , 

300. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin katlanmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

301. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 2330 sayılı Kanun çerçevesinde res
mî. hastanelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

302. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de İstanbul'da ya
pılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedenine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

303. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavininin 
SHP'nin İstanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

304. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 fiilî 
hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında çıkan 
haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

305. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi İpekçi Spor Sa
lonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

306. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, bir gazetede yer alan "Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk" başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/493) 

307. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

308. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

309. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazete
de yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/496) 

310. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Hanı
mın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/497) 

311. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/498) 

312. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499), 

313. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 
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314. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

315. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler Mü
dürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm nedeni
ne ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

316. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

317. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin,1 "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

318. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İzmir'de faaliyette bulunan "İnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı" ve "İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu"na ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

319. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Avrasya Projesi "ne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/506) 

320. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan bir 
gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/507) 

321. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks-shoplarda satılan cinsel gereçle
rin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/508) 

322. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

323. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

324. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

325. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans Müdü
rünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın sorum
lularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 

326. -— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi İpek
çi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

327. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin pi
yasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

328. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

329. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

330. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen birlik
lerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

331. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

27 
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332. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gümül-
dür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 

333. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, tzmir Narlujere'de atılan köprü
lü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/520) 

334. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Müdü
rünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

335. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

336. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

337. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

338. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

339. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

340. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak
kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

341. — Bingöl,Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğün
ce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

342. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü ta
rafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

343. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/537) 

344. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygu
lamasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

345. —Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında ça
lışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/540) 
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1.— Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Ta
rihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 
2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ye 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 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 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 (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî 
Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

6. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) 
(S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

7. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) (Dağıtma tari
hi : 16.10.1992) 

8. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 9. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

10. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 
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11. — insan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma 
tarihi : 30.6.1992) 

12. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma 
tarihi : 7.12.1992) 

13. — Bakanlıklar ve BağlıKuruluşlarda Atama Usulüne ilişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (1/471) (S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

14. —• Adana Milletvekili Halit Dağlı'nın, 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlen
mesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sayısı: 77) (Dağıtma 
tarihi : 5.5.1992) 

15. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih 
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

16. — Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve Kaçak Zahnı ile 
Tutulan Her Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında Kanun Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/462) (S. Sayısı: 195) (Dağıtma tarihi: 11.11.1992) 

17. — 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 2982 Sayılı Konut inşaatında ve 
Kalkınmada öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç istisna ve 
Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun, 1318 Sayılı Finansman Kanunu ile 197 Sayılı 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/482) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 8.12.1992) 

18.— Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'm, 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) 

19. — 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 : 15.6.1992) 

X 20, —. Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ye Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 17) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

21. — 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) 
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22. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
nun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

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.Î.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 Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin 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. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

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 Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (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 İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağılssia tarihi : 28.2.1992) 
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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. — 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. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

35. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal tşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

36. — 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) 

37. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo
nu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağılma tarihi : 24.4.1992) 

38. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

39. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 'Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağılma tarihi: 27.4.1992) 

X 40. — 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 41. — 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 42. — 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) 

32 
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43. — 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) 

44. — 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) 

X 45. — 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 46. — 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) 

47. — 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 48. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S. Sayı
sı : 86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 49. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

50. — 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) 

51. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayıh Türk 
Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

52. — 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 53. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masının onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/349) (S. Sayısı : 122) (Dağılma tarihi : 21.9.1992) 
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X 54. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İşbir
liği ve tyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/363) (S. Sayısı: 123) (Dağılma tarihi: 21.9.1992) 

X 55. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür 
ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı : 
125) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 56. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı : 126) (Dağılma tarihi : 21.9.1992) 

X 57. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür, Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının'Onay-
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/354) (S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 58. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Arasındaki 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/289) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

59. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

60. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 tarih ve 3083 Sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114) 
(S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

61. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü 
Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

62. —- Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

63. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı Türk Ka
nunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

64. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

65. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kültür İşbirliği An-, 
laşmasımn Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/384) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
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X 66. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki ilişkilerin İlke 
ve Amaçlan Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

67. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı tcra ve 
İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı tcra ve İflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

68. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuv 
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı: 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 

X 69. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/271) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 70. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/272) (S. Sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

71. — 1990 Viyana Belgesi Uyarınca Türkiye'ye Gelecek Olan Bazı Personelin Dip
lomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinde öngörülen Ayrıcalıklardan Yararlan
dırılmalarına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/300) (S. Sayısı : 
154) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 72. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/281) ($. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 73. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/302) 
(S. Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 74. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/323) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 75. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hükümlülerin Transferine Da
ir Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/297) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 76. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı-: 159) (Dağıtma tarihi : 
23.9.1992) 
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X 77. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği

tim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayısı: 
160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

78. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç 
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 79. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve işbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

80. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlık-
. ların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayı

sı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992)" 
X 81. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım

ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ye Bütçe komisyonları raporları (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 82. — Avrupa Konseyi imtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 83. — Avrupa Konseyi imtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

84. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

85. — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 ncı Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/296) (S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) -

86. — istanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı istanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

Ş7. — istanbul Milletvekili ismail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı imar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı işlemler 
ve 6785 Sayılı imar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.Î992) 

88. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlen Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa-
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

~36~| — . : : ;—;—.—: - — 
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89. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanu

na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağılma tarihi : 8.10.1992) 

90. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

91. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun 
102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

92. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve634 Sayılı Kat Mül
kiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

93. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

94. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve tçşileri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/413) (S. Sayısı: 187) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

95. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

96. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî. 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

97. — Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin 12.4.1991 Tarih ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun 22 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve içişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/427, 2/283) (S. Sayısı: 181) 
(Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

98. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Raporları 
(1/435) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

99. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

100. — içel Milletvekili Fevzi Ancı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî ida
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin ikinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve içişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

101.— Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve içişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tatili! : 5.11.1992) v 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
102. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 

Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet Komisyonları Ra
porları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

103. — tzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Halil 
Çulhaoğlu'nun tzmir tünde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tek
lifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992)' 

104. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

X 105. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

106. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15-Arkadaşının, Yazar ve Fikir 
Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 

107. —- Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulu
nulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı: 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

108. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
mu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7.1992 Ta
rihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Rapo
ru (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 


