
DONEM : 19 CİLT : 37 TASAMA YILI : 2 

rrn 

TUTANA 

IÎC1 m 
23.6.1993 Çarşamba 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMALAR 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Uluslararası Çalışma Teşkilatının 

(ILO) 80 inci Konferansına ilişkin gündem dışı konuşması ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın cevabı 

2. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, çiftçilerin Bağ-Kur sigorta prim 
borçlarının ürün bedellerinden kesilmesini öngören Bakanlar Kurulu kararma 
ilişkin gündem dışı konuşması ve Mehmet Moğultay'ın cevabı 

3. — Amasya Milletvekili Haydar Oymak'ın, çiftçilerin Bağ-Kur sigorta 
prim borçlarının ürün bedellerinden kesilmesini öngören Bakanlar Kurulu ka
rarına ilişkin gündem dışı konuşması 
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4. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Mehmet Moğultay'ın, Karaman 
Milletvekili Zeki Ünal ve Amasya Milletvekili Haydar Oymak'ın, gündem dışı 
konuşmalarına cevabı 101:106 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 107 

1. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının,. Azerbaycan'
da meydana gelen son gelişmeler ve darbe teşebbüsü konusunda genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/34) v 107:108 

2. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu ve 45 arkadaşının 
Azerbaycan'da meydana gelen son gelişmeler karşısında Hükümetin izlediği dış 
politika konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/35) 108:110 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 110 

1. — İngiltere'de, Avrupa Konseyi ve Essex Üniversitesinin işbirliğiyle dü
zenlenecek olan seminere, TBMM'yi temsilen bir milletvekilinin katılmasına iliş
kin Başkanlık tezkeresi (3/990) - 110:111 

2. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, (6/647) numaralı sözlü so
rusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/175) 111 

3. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özspy'un, (6/817) numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/176) 111 

4. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, (6/837) numaralı sözlü sorusu- -
nu geri aldığına ilişkin önergesi (4/177) 111 

5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun,' (6/810) numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/178) 111 

V.— SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 95,106 

1. — İstanbul Milletvekili Emin KuPun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı Mehmet Moğultay'ın, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü ken
disine atfetmesi nedeniyle konuşması 95:97 

2. — Amasya Milletvekili Haydar Oymak'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Moğultay'ın, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü ken
disine atfetmesi nedeniyle konuşması 106:107 

VI. — ÖNERİLER 112 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 112 

1. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlar ile 
Teşkilat Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının 
(1/502) (S. Sayısı : 340) görüşme gün ve çalışma süresi ile o birleşimde sözlü 
soruların görüşülmemesine ilişkin DYP Grubu önerisi ' 112:125 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 125, 147 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
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16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa 
Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. 
Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) 

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

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

4. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 
139) 

5. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (1/324) (S. Sayısı : 134) 

6. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı: 
221 ve 221'e 1 inci Ek) 

7. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğ-
lu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. 
Sayısı : 283) 

8. — Doğru "Vbl Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sa
mi Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 
Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Teklifi ile Anayasa Komisyonunun, İçtüzüğün 89 uncu madde
sine göre Komisyona geri alma tezkeresi ve Raporu (2/542) (S. Sayısı : 306 ve 
306*ya 1 inci Ek) 

9. — 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) 

10. — 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) 

11. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad-
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delerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) 128 

12. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kül
tür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevlen Hakkında 187 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Ya
pılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) 128 

13. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 128 

/ • - • ' • 

14. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) 129 

15.—Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) 129 

16. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlar ile 129:146, 
Teşkilat Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Ana- 147:200, 
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/502) (S. Sayısı : 340) 202:207 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 200 

A) YAZILI SORULAR VE CEVÂPLARI 200 
1. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, P.T.T.'de kadro sıkıntısı nedeniyle 

hizmetlerin aksadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'-
nun yazılı cevabı (7/1238) 200:201 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz'ın, Kayseri Milletvekili Abdullah GüFün ve Kahraman
maraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Azerbaycan'da meydana gelen olaylar ve Hükümetin tutu
mu konusunda yapmış oldukları gündem dışı konuşmalara Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin ce
vap verdi. 

Tlize Milletvekili A. Mesut Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in konuşmasında ken
disine sataşması nedeniyle, 

Dışişleri Bakam Hikmet Çetin, Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz'ın konuşmasında, ileri 
sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşün kendisine atfolunduğu iddiasıyla; 

Birer konuşma yaptılar. 

Avusturya'ya gidecek olan : 
Devlet Bakam Mehmet Kahraman'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 

İbrahim Tez'in, 
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve 

İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nin, 
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile, 
İzmir Milletvekili Timur Demir'in (6/729), 
Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in (6/796), 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın (6/798), (6/802), (6/680), 
Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in (6/823), 
Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin (6/799), 
Numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri, 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Sözlü soruların geri verildikleri bildirildi. 

Manisa Milletvekili Tevfik Diker'ih, 1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkındaki Kanun Teklifini (2/630) geri aldığına ilişkin önergesi okundu; Millî Savunma Ko
misyonunda bulunan kanun teklifinin geri verildiği açıklandı. 

Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 arkadaşının, güneydoğudaki terör olaylarının 
nedenlerini ve bu olaylarla ilgili ihmal iddialarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/106) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemde ye
rini alacağı, öngörüşmesinin sırasında yapılacağı bildirildi. 

(10/77, 78, 82, 84) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 
23.6.1993 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılmasına ilişkin Komisyon Başkanlığı, 

Birleşmiş Milletler Dünya İnsan Hakları Konferansına Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in 
başkanlığında Hükümeti temsilen katılacak heyete Antalya Milletvekili Faik Altun ile İstanbul 
Milletvekili Hasan Mezarcı'nıri da dahil edilmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Baş
bakanlık, 

Tezkereleri ile, 
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306 ve 306'a 1 inci Ek S. Sayılı, Anayasanın 133 üncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin görüşmelerine Genel Kurulun 22.6.1993 Salı günkü birleşiminde devam edil
mesine, görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına ve bu birleşimde 
başkaca bir konunun görüşülmemesine ilişkin DYP ve SHP Grup Başkanvekilleri önerisi; 

Kabul edildi. -
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Mil

letvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili istanbul Milletveki
li Ercan Kara kaş ve 179 arkadaşının, 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun teklifinin (2/542), (S. Sayısı: 306 ve 306'ya 1 inci Ek) 
1 inci maddesi üzerindeki önergelerin görüşülmesi tamamlandı. 

tstem üzerine yapılan yoklama sonucunda, Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunama
ması nedeniyle ve DYP,-SHP ve ANAP Grup Başkanvekillerinin mutabakatı üzerine; 

23 Haziran 1993 Çarşamba günü saat 15.OO'te toplanmak üzere, birleşime 20.25'te son 
verildi. . . . , 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili 

Kadir Ramazan Coşkun Halil İbrahim Artvinli 
İstanbul . Kocaeli 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

23 . 6 . 1993 Çarşamba 

Tasanlar 

. 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tu
rizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/558) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi : 22.6.1993) 

2. — Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı (1/559) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.6.1993) 

3. — Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/560) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22.6.1993) 

4. — Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/561) (Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.1993) 

5. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı (1/562) (Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22.6.1993) 
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6. — Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı' (1/563) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.1993) 

Teklifler 

1. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 5 Arkadaşının, Türk Bayrağı Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/737) (İçişleri Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.1993) 

2. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın tşhakkı Sigortası Kanunu Teklifi (2/738) (Sağlık 
ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1993) 

3. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, Sakarya İlinde Dokurcun Adıyla Bir İlçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifi (2/739) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 18.6.1993) 

Tezkere 

1. — tiler Bankası Genel Müdürlüğünün 1992 Yılı Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabına Ait 
Faaliyet Raporunun Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/989) (Kamu İktisadî Teşeb
büsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.6.1993) 

Rapor 
1. — Mera Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporla

rı (1/364) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi: 23.6.1993) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Mardin Milletvekili Ali Yiğit'in, Nusaybin - Görentepe Köyünün güvenlik güçlerince 

zorla boşaltılmak istendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1470) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.1993) 

2. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, inşaat sektöründeki demir satış sistemine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1471) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.1993) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Türkoğlu - Şe-
keroba ve Başpınar köy korucularının maaşlarının ne zaman verileceğine ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1472) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.1993) 

4. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, Mersin'de bir şahsa işkence yapıldığı iddi
alarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1473) (Başkanlığa geliş tarihi: 
11.6.1993) 

5. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, 1992 kampanya döneminde ÇAY-KUR tarafından 
yapılan alımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1474) (Başkan
lığa geliş tarihi: 11.6.1993) 

6. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Başbakanlık Sosyal Dayanışma Vakfından burs 
alan bir kişinin bursunun kesildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1475) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 44.6.1993) 

7. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Bünyan - Elbaşı Beldesinin sağlık ocağı ihtiya
cına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1476) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.1993) 
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8. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonundan An
kara tündeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/1477) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.6,1993) 

9. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çevre Kirliliğini önleme Fonundan Ankara 
tündeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/1478) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 15.6.1993) 

10. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bakanlık bünyesindeki ilgili ödenekten An
kara tündeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1479) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.6.1993) 

11. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Mahallî İdareler Fonundan Ankara İlindeki 
belediyelere yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1480) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 15.6.1993) 

12. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yurt dışı turizm bürolarına ilişkin 
Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/1481) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.1993) 

13. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, açlık grevi yapan Kâğıthane ve Hırbo işçile
rine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1482) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.1993) 

14. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Çevre Kirliliğini önleme Fonundan Aksaray 
İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/1483) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.1993) 

15. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Mahallî İdareler Fonundan Aksaray İlindeki 
belediyelere yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1484) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 16.6.1993) 

16.;— Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Bakanlık bünyesindeki ilgili ödenekten Aksa
ray İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1485) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.1993) 

17. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonundan Aksa
ray İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1486) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.1993) 

18. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Bakanlık bünyesindeki ilgili ödenekten 
Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1487) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.6.1993) 

19. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Mahallî İdareler Fonundan Afyon İlin
deki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1488) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.1993) ; . 

20. —- Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Düzenleme ve Kamulaştırma Fonun
dan Afyon İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1489) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.1993) 

21. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Çevre Kirliliğini önleme Fonundan Afyon 
İlindeki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/1490) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.1993) 
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22. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Dikmen 
Vadisi Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1491) (Başkanlığa geliş tari
hi : 16.6.1993) 

23. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, turistik yörelerde faaliyette bulunan bir hol
dinge ilişkin Turizm Bakanından yazık soru önergesi (7/1492) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.1993) 

24. —- Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, turistik yörelerde faaliyette bulunan bir hol
dinge ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1493) (Başkanlığa geliş tari
hi : 16.6.1993) 

25. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, turizm sektöründe hediyelik eşya satışı yapan 
firmalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1494) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 16.6.1993) ."" 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'în, Kürtül Köyü Karardtç Obasına 
ne zaman elektrik verileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1495) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.6.1993) 

27. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, özürlülerin kullandığı özel araçlardan K.D.V. 
alınıp alınmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazık soru önergesi (7/1496) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 17.6.1993) 

28. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, belediyelerin personel sayısı ve borçlarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1497) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.1993) 

29. *—• Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, belediyelerin personel sayısı ve borçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazdı soru önergesi (7/1498) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.6.1993) 

Genel Görüşıste önergeleri 
1. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıaoğlu ve 9 arkadaşının, Azerbaycan'da meydana ge

len son gelişmeler ve darbe teşebbüsü konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/34) (Başkanlığa geMş 
tarihi: 22.6.1993) 

2. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu ve 45 arkadaşının Azerbaycan'da 
meydana gelen son gelişmeler karşısında Hükümetin izlediği dış politika konusunda Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri, uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/35) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.6.1993) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 
BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), HalU İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 116 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

Rıza Akçalı?.. Yok. 
Ümit Canuyar?.. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, özür dileyerek bir şey söylüyorum : Mesela en son Sa
yın Mustafa Yılmaz, ondan biraz önce değerli Bakanım Sayın Tanır, ondan önce ağabeyimiz 
Sayın İslamoğlu ve benzeri çok değerli milletvekillerimiz salondalar, çalışıyorlar; fakat, çalış
manın yoğunluğundan, şerefli isimlerini okuduğumuzda duymuyorlar, "Yok" dersek, göz gö
re göre, var olana "yok" demenin vebali bizde kalıyor ve bir başkası da "yok" diyene kızıyor; 
"buradayım" demeyene kimse bir şey söylemiyor! 

"Var" desek, ayıktığında bir pusula daha istiyor, var gösterdiğimiz halde pusula gönderi
yor; bu defa da tekerrür gibi bir töhmet altına giriyoruz. 

Takdirinize arz ediyorum. 
Çalışmaya devam, ara sıra buraya atfı nazar!.. (Alkışlar) 

(Yoklama yapıldı) , 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

- . . '• IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
I. — istanbul Milletvekili Emin Kul'un, Uluslararası Çalışma Teşkilatının (ILO) 80 inci 

Konferansına ilişkin gündem dışı konuşması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Moğultay'ın cevabı 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce üç sayın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 
Birinci konuşmayı, 80 inci ILO Konferansı konusunda, İstanbul Milletvekili Sayın Emin 

Kul'a veriyorum. 
Buyurun Sayın Kul. 

EMİN KUL (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce, 
Uluslararası Çalışma Teşkilatının 80 inci Konferansı dolayısıyla şahsıma söz verdiği için Sayın 
Başkana teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Bilindiği gibi, Uluslararası Çalışma Teşkilatının 8ü inci Konferansı, bu ay içinde Cenevre'
de yapılmış ve tamamlanmış bulunmaktadır. 1992 yılındaki 79 uncu konferans çalışmalarıyla 
ilgili olarak Sayın Çalışma Bakanı, bakanlık bütçesinin, Plan ve Bütçe Komisyonundaki mü
zakereleri sırasında, ülkemizin, Uluslararası Çalışma Teşkilatı toplantılarında büyük eleştirile
re maruz kaldığım ve fakat geçen yıl başlatmış oldukları iyi niyetleri sonucu, Türkiye'nin, Ap
likasyon Komisyonu gündeminden çıkarılmış bulunduğunu beyan etmiş ve o beyanına da yedi 
ILO sözleşmesinin ülkemizce onaylanması için Hükümetin yaptığı hazırlıkların etkili olduğu 
savını eklemiştir. 

Hal böyle iken, bugün 1993 konferansının belgelerini incelediğimizde, Uluslararası Çalış
ma Teşkilatının, sözleşme ve tavsiyenamelerinin uygulanması hakkındaki, uzmanlar komitesi, 
yani Aplikasyon Komitesi raporunun 257 nci sayfasında yer verildiği şekilde, ülkemizin günde
me ve izlemeye alındığını görüyoruz. 

Gündem dışı konuşmaların süresinin fevkalade kısıtlı olması sebebiyle, bu hususa sadece 
işaret ediyor, tartışmasını bir başka zamana bırakıyorum. 

Ancak, konferansla ilgili mevcut belgelere göre, hayretle ve esefle kaydetmek isterim ki,, 
bizleri dehşete düşüren bir başka belge ILO'nun her konferans döneminde sunduğu, üye ülke
lerin hangi sözleşmeleri onaylamış olduklarına dair tescil listesidir. 

Bu listede, ülkemizin geçen yıl onayladığı sözleşmelere yer verilmemiştir. Bu konudaki bel
genin 2S6 ncı sayfasında, Türkiye'nin toplam 29 sözleşme onaylamış olduğu yer almaktadır. 
59, 87, 142, 144, 135 ve 151 sayılı ILO sözleşmelerindeki gecikme bir tescil geciktirmesi ise, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzakereleri sırasında söylediklerimiz hafızalarda olmasa 
bile, zabıtlarda henüz bütün tazeliği ile durmaktadır. Çok sayıda sözleşme onaylamanın öne
minden ziyade, iç hukukun, ILO sözleşmelerine uygun olarak geliştirilmesinin asıl olduğuna, 
bu hususun büyük önem taşıdığına işaret ederek, bu konuda Hükümetin işlem ve eylemlerin
den kuşku duyduğumuza, hazır tercüme sözleşmelerini demokratikleşme propagandasına mal
zeme yapmak amacıyla Meclise getirdiğine şiddetle işaret etmiştik. Bu teşhis, uyarı ve eleştiri
lerimizin, geçen zaman içerisinde ve ortadaki belgeler nedeniyle bizi doğrulaması, esefle kay
dettiğimiz ve üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir olgu olarak maalesef bugün karşımızdadır. 

Bilindiği ve hatırlanacağı gibi, Uluslararası Çalışma Teşkilatı sözleşmeleri, Yüce Meclis
ten 25 ve 26 Kasım 1992 tarihlerinde ild günde, geniş bir mutabakat ve ittifakla çıktığı halde, 
konuyu kamuoyuna yönelik bir propaganda vesilesi yapmak gibi aldatıcı bir yol seçilmiş; Sa
yın Bakanın, o günlerde, "ben, Bakanlıktan değil, milletvekilliğinden istifa edeceğimi söyle
dim, 'siyaseti bırakıyorum' dedim; çünkü, benim aslî görevim yasamadır. Hükümet Progra
mındaki vaatlerimi yerine getirmekle yükümlüyüm" derken, ne kadar içtensiz olduğu bugün 
bir kere daha meydana çıkmıştır. 

Kaldı ki, bugüne kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanan, ILO sözleşmelerine 
uygun hiçbir iç hukuk düzenlemesinin Hükümetçe tasarı olarak dahi yapılmamış, gerçekleşti
rilmemiş olması, bu kanaatimizi başka bir yönden de doğrulamaktadır. 

Bu açık gerçekler bir tarafa, daha hazin ve daha vahim bir durum ise, Türkiye Büyük Mil
let Meclisince kabul edilen ve onaylanan, 11.12.1992 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yü
rürlüğe girdiği ilan edilen altı ILO sözleşmesinin, ülkemiz tarafından kabul edildiği, aradan 
yedi ayı aşkın bir zaman geçmesine rağmen, her halde, Uluslararası Çalışma Teşkilatına bildiril-
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mediği içindir ki, tescil listesinde yer almamıştır; eldeki belgeler bunu ifade etmektedir. Yani, 
Hükümet, bir taraftan, milyonlarca işçiyi ve kamu çalışanını, hiçbir iç hukuk düzenlemesi yap
maksızın, ILO sözleşmeleriyle uyutmakta, diğer taraftan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ira
desini ve kararlarını, Uluslararası Çalışma Teşkilatına bildirmeyerek, tescili geciktirerek, ulus
lararası kuruluşları atlatmakta, denetim karşısında zaman kazanmak kurnazlığına sapmaktadır. 

Ben, buradan Hükümete soruyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği ve onay
ladığı sözleşmelerin resmî onay belgeleri ILO'ya bildirildi mi; bildirildiyse, hangi tarihte bildi
rildi; bildirilmediyse, niçin bildirilmedi, maksadınız nedir? Bildirildiği halde, gerek tescil bel
gesinde ve gerekse 1 Haziran 1993 tarihi itibariyle, bu tarihi kapsayacak şekilde yayımlanmış 
olan ek tescil listelerinde niçin Türkiye yer almamıştır ve bu hususu gördüğünüz halde bir uya
rı müracaatı yapıldı mı, yapıldıysa, hangi tarihte yapılmıştır? Bu sorularımın açık seçik cevap
landırılmasını talep ediyorum. 

Her Uluslararası Çalışma Teşkilatı sözleşmesinin sonunda, kabul ve tescille ilgili klasik 
hükümlere yer verilir. Bu hükümler özetle şöyledir : "Bu sözleşmenin resmî onay belgeleri Mil
letlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecek ve onun tarafından tescil edilecek
tir. Bu sözleşme, ancak, onay belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilmiş olan ILO üyele
rini bağlayacaktır. Bu sözleşme, onu onaylayan her üye için, onay belgesi tescil edildiği tarih
ten itibaren oniki ay sonra yürürlüğe girer." 

Görülmektedir ki, resmî bildirim ve tescil esastır ve ILO'nun onaylanan sözleşmelerinin 
tescili tarihinden itibaren oniki ay sonra ancak ILO denetim organlarının denetim hakkı doğa-
bilmektedir. 

Bu hükümler çerçevesinde, gelişmeye ve olaylara bakıldığında, bugün karşı karşıya bulun
duğumuz tablo şudur : 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesi, Hükümetçe amaçlarından saptırılmıştır, 
2. tç hukuk düzenlemesi yerine, önce onaylama işlemi yapılarak, kamuoyu, işçiler, ka

mu çalışanları aldatılmıştır, 
3. Yanıltma o derece ileri götürülmüştür ki, tescil işlemi bugün için yedi ay geciktirile

rek, iç hukuk düzenlemesi bakımından ve ILO denetimi yönünden iki yıllık bir zaman kazan
mak, daha doğrusu sorunlar savsaklanmak istenmiştir. Bu tablo da, Hükümetin, çalışma ha
yatına, işçilere, kamu çalışanlarına çarpık bakışının somut kanıtıdır ve Odalar Birliği Başkanı
nın gayret ve yöhlendirmeleriyle kurulacağı anlaşılan yeni hükümetin de eskisinden farklı ol
mayacağını ortaya koymaktadır. / 

Sayın milletvekilleri, tescil listesi ve ek liste elimizdedir. Her ILO konferansından sonra 
Çalışma Bakanlarının Meclise bilgi vermesi bir usul ve âdettir. Elimizdeki belgelere göre, bu 
beyanlarımı zabıtlara geçiriyor, sizlerin bilgilerine sunuyor ve saygılarımı arz ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Gündem dışı konuşmaya Hükümet adına cevap vermek üzere, Çalışma ve Sosyal Güven

lik Bakanı Sayın Mehmet Moğultay konuşacaktır. . 
Buyurun Sayın Bakan. 

— 88 — 



T.B.M.M. B : 116 23 .6 .1993 0 : 1 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (istanbul) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Emin Kul'un, bu yıl 80 incisi yapılan Uluslararası 
Çalışma örgütünün konferansı hakkında Yüce Heyete bilgi sunarken, her zaman olduğu gibi, 
olmayan, yani konuyu da içermeyen bir konuyu dile getirmekten büyük bir memnuniyet ve 
zevk duyduğunu zannediyorum. 

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin çabasıyla bir hükümetin kurulmasını şimdiden söy
lemiş olması, en azından bu Meclise saygısızlıktır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Ayıptır, ayıp! 
* ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLÎK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Bu Hükümet, Meclisten alacağı güvenoyuyla yerine oturabilir; Meclisten alınmamış bir güve
noyu dışı yapılacak bir hükümet, bu Hükümete has ve münhasır değildir. Adres arıyorsanız, 
adres biz değiliz; herhalde, kerameti kendinden menkul gibi, dervişin fikri neyse, zikri de odur. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Uluslararası Çalışma örgütünün bu yıl yapılan 80 inci konferansına katıldım. Bugüne ka
dar bu konferansa katılan sayın bakanların, konferansla ilgili olarak, Genel Kurulu bilgilen
dirmeleri gibi bir geleneğin olduğunu zannetmiyorum; ama, Sayın Kul böyle bir fırsatı bana 
verdiği için, kendisine teşekkürlerimi sunarak sözlerime başlamak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizim siyaset anlayışımız, olanı,' doğru olarak söyle
mektir; olmayanı, olmuş gibi göstermek, bize ait değildir. 

Şimdi bakınız, siyası hayatımızın kaynağındaki dürüstlüğe : Türkiye, bu sene, 98 sayılı 
ILO Sözleşmesinin uygulanması bakımından Konferans Aplikasyon Komitesi gündemine alın
mıştır, olay doğrudur; ancak, gündeme alınma nedeni olarak ileri sürülen konu geçen döneme 
aittir, bizim uygulamalarımızla ilgisi bulunmamaktadır., 

Türkiye'nin bu komitede görüşülmesini önemli bulmamakla birlikte, Türkiye'nin bu ko
mitede görülmesini de büyük bir memnuniyetle karşıladığımızı cevaplarımızda izah ettik. Çünkü, 
Aplikasyon Komitesinden bilgi istenmesi, bize, Türkiye'de yapılanları anlatma fırsatı ve olana
ğı vermiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, bizim İktidarımızda, ne geçen yıl, ne de bu 
yıl, "kara liste" olarak tabir edilen Özel paragraflara alınmamıştır. 1992 yılında Hükümetin 
çalışmaları olumlu ve ciddî bulunduğu için, Türkiye, kara listeden çıkarılmıştır. 1991 yılında, 
dönemin eski bakanı Sayın Aykut'un yaptığı; ama, gerçekleştirmediği vaatlerden dolayı Tür
kiye, bu yıl Aplikasyon Komitesinin gündemine alınmıştır. Çünkü, daha önce yapılan 78 inci 
konferansa katılan o dönemin Sayın Bakanı, barajlar konusunda bir yasa hazırladıklarını ve 
bunu Parlamentoya sunduklarını söylemiştir; bu, zabıtlarda var, kayıtlarda var... Bunu, zabıt
lara geçmesi bakımından söylüyorum; ama, ortada ne bir yasa vardı ne de başka bir şey... Son
radan, sosyal taraflar bünıi üstlenmediler ve bunun hesabını vermek bize düştü. 

Bildiğiniz gibi, bu sene biz, Uluslararası Çalışma örgütünün 144 sayılı Sözleşmesini onay
ladık. 144 sayılı Sözleşme, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemelerde sosyal taraflar arasında mu
tabakat sağlanmasını ve sosyal tarafların görüşlerinin alınmasını iktiza etmektedir. Dolayısıy
la, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeleri, tıpkı sizin geçmiş dönemde yaptığınız gibi, akşam 
karar verip, sosyal taraflarla bunu tartışmadan buraya getirirseniz, bu yasa, çalışma hayatını 
ve evrensel barışı sağlamaya yönelik olmaz. 
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Ben hatırlıyorum, geçen dönem, sizin 2822 sayılı Yasanın ilgili maddelerinde yaptığınız 
değişiklikler o kadar alelacele geldi ki, bırakınız sosyal tarafları, o dönemde burada milletve
kili olarak bulunan sendikacı milletvekillerimizin dahi bundan haberi olmamıştı. 

CENGlZ BULUT (İzmir) — Siz de o kadar yavaş gidiyorsunuz ki, 20 seneyi bulacak!.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Şimdi, bizim dönemimizde aplikasyon... 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) — İşçiler paralarını istiyorlar; Sümerbank işçilerinin pa
ralarını verin; Sümerbank işçisi parasını istiyor. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 
Siz bize Hazineyi dolu verdiniz, Hazine doluydu, dolu; sizin verdiklerinizi tükettik biz!.. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) — Bizim bıraktığımız zamanki parayı verin yeter. Zam 
yapmayın; işçinin hakkını verin, hakkını... İşçi sürünüyor... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 
Bu hakkın verilmesi, yalnız iktidarlara has ve mahsus değil. O hakkı, bu Meclis, milletten yet
ki aldığına göre, Meclisin tümü birlikte vermelidir. 

FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) — Onu ver. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Çalışma hayatıyla ilgili sorun, yalnız iktidar partilerinin değil, sizin de sorununuzdur. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — İşinize geldi mi öyle olur, işinize gelmedi mi de böyle... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Bakınız, bu sene, Türkiye, Aplikasyon Komitesine, grev uygulamaları, yani zorunlu tahkim ne
deniyle alınmıştır. 

Bildiğiniz gibi, bizim dönemimizde üç tane grev ertelemesi olmuştur. Bunlardan birincisi 
TİGEM grevidir. 

Hükümet karar vermiştir; ama, Danıştay, TİGEM grevini ertelemeyi yasal bulmuştur ve 
taraflar yasal süresi içinde anlaşmışlardır; konu, Yüksek Hakem Kuruluna intikal etmiştir. 

Yüksek Hakem Kurulu müessesesi de, Anayasanın 54 üncü maddesinden kaynaklanan bir 
olaydır; dolayısıyla, bununla ilgili olarak düzenleme yapmanın koşulu, Anayasanın değiştiril-
mesidir... l 

Ayrıca, belediye grevleri ertelenmiştir; Danıştay, bu ertelemeyi yasal bulmuştur. Belediye 
grevleriyle ilgili olarak, yasal süre içerisinde anlaşma olmuştur; olay, Yüksek Hakem Kuruluna 
intikal edenlerle aynı çerçeve içerisinde bağıtlanmıştır. 

Ayrıca, grev ertelemelerinde anlaşma olmaması halinde, Grev yasağı olan işyerleri ve iş
yerlerindeki uyuşmazlık hallerinde, grev oylaması sonucunda, tarafların istemi ve "hayır" de
mesi halinde, tarafların özel hakem istemeleri durumunda Yüksek Hakem Kuruluna gidileceği 
de yine yasanın gereğidir. 

Bizim amacımız, grev yasaklarını azaltmaktır; çoğaltmak değil. Bununla ilgili olarak 2821 
ve 2822 sayılı yasalarda yapmış olduğumuz değişiklikler son aşamasına gelmiştir. Dolayısıyla, 
bizim imzalamış olduğumuz altı sözleşmenin Uluslararası Çalışma örgütüne tescilinin gecikti
rilmiş olması, bir kasıttan kaynaklanmamaktadır. Cenevre'de bulunduğum süre içerisinde... 
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EMlN KUL (İstanbul) — Elimdeki şu belgeye bakın. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Efendim, söylüyorum: Onun, tescili ile ilgili belgelerinin henüz oraya gitmediğine Cenevre'de 
muttali oldum ve ilgililere talimat verdim. Hatta, görüşmüş olduğum, gerek ILO'nun Sayın 
Genel Müdürüne, gerek Avrupa sorumlusu Mayer'e dedim ki, "Bu konuda kasta matuf bir 
olay yoktur, bir geciktirme söz konusudur; dolayısıyla, biz onunla ilgili olarak..." Şuradan söy
lüyorum... 

EMİN KUL (İstanbul) —- Bunlar yazılı olur, şifahî olmaz. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Ben söylüyorum efendim... 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlarım, daha önce müdahale etmek istemedim. Sayın Bakan, gündem dışı 

bir konuşmaya cevap veriyor. Süresi içinde, adabı dahilinde dilediğini söylemek en tabiî hakkı
dır; ancak, o konuşmanın muhatabı sıfatıyla Sayın Kul, Sayın Bakanın beyanları arasında ken
dine bir hakaret teşkil eden» bir sataşma teşkil eden ya da kendi ifadelerini çarpıtan, saptıran 
bir fikri, onun kastının dışında ifade ettiğini belirten bir iddiayla söz isterse, onun da tekrar 
konuşma hakkı vardır; ama, onun dışında, yerimizden müdahalelerle, lütfen görüşmenin ahen
gini bozmayalım. 

Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, altı sözleşmenin onaylanmasının tescilinin Uluslara
rası Çalışma örgütüne gitmemiş olduğunu, Cenevre'deki toplantı sırasında öğrendim. Bürok
ratlarıma talimat verdim. Burada bir kastımız söz konusu değil. Buradaki kastımız, bu ILO 
sözleşmelerinin ILO Genel Kurulunun ilgili bürosunda tescili biraz daha geciktirilsin, zaman 
kazanalım maksadına matuf değil. Açıklıkla söylüyorum ki, onunla ilgili zorunluluğu yerine 
getirme gereğini, ILO sözleşmelerinin Resmî Gazetede yayımlanmasını takip eden günden iti
baren kabul ediyoruz. O bir yıllık süreyi, biz öyle başlatıyoruz. Dolayısıyla, bu konuda esasen 
bizim hazırlıklarımız bitmiştir; kamu çalışanlarıyla ilgili 87 ve İSİ sayılı sözleşmelere ilişkin 
çalışmalarımız bitmiştir. Sayın Başbakan Vekili İnönü'nün 15.6.1993 tarihinde yayımlanan, me
mur sendikalarıyla ilgili 1993/15 sayılı genelgesi de, kamu çalışanlarının sendika hakkı konu
sunda ne denli ciddî adım attığımızın delilidir. Bununla ilgili olarak yasal çalışmalarımız bit
miştir; önümüzdeki günlerde, biz bunu kamuoyunun tartışmasına açacağız. 

Bu yasal düzenlemeleri sosyal taraflar arasında mutabakat sağlamadan getirirseniz, çalış
ma barışını sağlayamazsınız. 

Ben dilerdim ki, Sayın Kul burada konuşurken, özellikle 2822 sayılı Yasanın 12 nci mad
desiyle ilgili olarak, toplu sözleşmedeki yetki, yüzde 50 - yüzde 10 barajı konusundaki görüşle
rini burada söylesin, çok merak ediyordum. Eğer bir vesile bulursanız, çalışma hayatıyla ilgili 
olarak bir düzenlemede burada söylerseniz çok memnun olurum; yüzde 10 ve yüzde 50 barajı
nın kaldırılması konusundaki görüşünüzü açık ve net söylerseniz, büyük bir memnuniyet du
yacağımı ifade etmek istiyorum. 

Bizim, ILO sözleşmelerini imzalamış olmamız, bir demokratikleşme propagandası vesile
si değildir, Hükümet Programında yazılı olan gerekleri yerine getirmeye yöneliktir. Hükümet 
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Programında, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemelerin, Uluslararası Çalışma örgütünün norm 
ve standartları düzeyine getirileceği yazılıdır. Bununla ilgili çalışmamız, sosyal taraflardan ve
ya Yüce Meclisten, "aferin" almak için değil, Hükümet Programında çalışma hayatıyla ilgili 
bir düzenlemenin yerine getirilmesi maksadına matuftur. 

Şunu açıklıkla söylüyorum : 87, 151, 59, 135, 144 sayılı sözleşmeler onaylanmıştır, tç hu
kuka uygun düzenleme çalışmalarımız devam etmektedir. 

Yine, onaylanan, 158 sayılı Sözleşme, merhum Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmiş
tir. Bu sözleşme de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde bulunmaktadır. Çok garip
tir ki, komisyonda görüşülürken, o komisyonda bulunan Anavatan Partisinin değerli üyeleri 
tarafından bu sözleşmeye olumsuz oy kullanılmıştır. 

Diliyorum ki, 158 sayılı Sözleşme bir öncelik vesilesiyle buraya gelsin ve o zaman, Anava
tan Partisi Grubunun değerli milletvekillerinin oylarının ne yönde olacağını görelim, bunu çok 
merak ediyorum. Çünkü, Sayın Kul, her vesileyle "benim görüşüm Grubu bağlamaz, ben bu
nu savunuyorum" diyor. 

işçilere iş güvencesini sağlamaya yönelik tş Güvencesi Yasasının çıkması yeni Hükümet 
programında da var; İ58 sayılı Sözleşmenin onaylanmasına ilişkin olarak yeniden takvime bağ
lanmış, önümüzdeki günlerde getireceğiz. Bakalım, Uluslararası Çalışma örgütünün sözleş
melerinin onaylanmasını, biz, demokratik bir malzeme, propaganda olarak mı kullanıyoruz; 
yoksa, başkaları, çalışma hayatıyla ilgili bu sözleşmelerin onaylanmasını lüks olarak mı telak
ki ediyor; o zaman ortaya çıkacak. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Yalım Erez'den izin aldın mı Sayın Bakan?! 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Efendim, bunları ciddî bulmuyorum. Yalım Erez kadar zatı âliniz de zenginsiniz. Aynı seçim 
bölgesini paylaşıyoruz; ama, bir tek Odalar Borsalar Birliği Başkanı değilsiniz. Kutluyorum 
servetinizi!.. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sen, benim, servetimi nasıl kazandığımı bilirsin... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Servetini burada itiraf ediyorsun, yeter... Ben, nasıl kazandığını tartışmıyorum. Emek ilişkisi 
içerisinde, bir insanın, bu kadar zamanda olan servetini kutluyorum diyorum; başka bir şey 
söylemiyorum. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Bakan, Sümerbank işçileri paralarını bekliyor. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Sayın Başkan, bağlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bu sene yapılacak olan Uluslararası Çalışma örgütünün 80jnçi Kon

feransının gündemi, sosyal güvenlik ve sosyal korumadır. Bizim de, esasen, 1993 Yasama Yılı 
başlarken, Hükümet olarak söylediğimiz şudur : 1993 yılı Türkiye'de, sosyal güvenlik ve sosyal 
koruma yılı olacaktır; çünkü Türkiye, gayri safi millî hâsılasından sosyal güvenliğe çok az pay 
ayıran bir ülkedir. Esasen, bugün, mevcut genel bütçenin içerisinden, bana bağlı sosyal güven
lik kuruluşları olan Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ-Kur'a devletin tek kuruş katkısı bulun
mamaktadır. . 
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Zannediyorum bundan sonra gündem dışı bir konuşma olacak Bağ-Kur'la ilgili, yanıt ve
receğim. Bizim, sosyal güvenlikle ilgili çalışmalarımız da bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı, 
Yüce Meclisin gündemindedir; diğerlerini de, önümüzdeki günlerde getireceğiz. 

Nihaî olarak şunu söylemek istiyorum : Uluslararası Çalışma örgütünün katıldığımız top
lantılarında, Türkiye, takdire şayan görülmüştür. Uluslararası Çalışma Örgütünün Genel Mü
dürü, bizzat, "Türkiye gibi, birbuçuk yılda altı sözleşmeyi onaylayan, çalışma hayatıyla ilgili 
katılım, uzlaşma ve demokratikleşme esasına dayalı çalışma başlatan bir başka ülke 
bulunmamaktadır" demiştir. 

Bu bakımdan, şu anda, Türkiye'nin, Uluslararası Çalışma örgütü içindeki 162 devlet nez-
dinde itibarı son derece fazladır. Bunun aksini ispat ederlerse son derece sevinirim; ama, -inkâr 
etmiyorum- bu sözleşmelerin onaylanması geciktirilmiştir. Geciktirilmesinde bir kasıt bulun
mamaktadır, bürokrasiden kaynaklanan bir gecikmedir. Ben Cenevre'deyken talimat vermiş
tim; Sayın Kul, onunla ilgili olarak, tescil tarihini de, dilerseniz, önümüzdeki günlerde yazdı 
olarak takdim ederim; çünkü, çalışma hayatıyla ilgili olduğunuzu biliyorum. 

Sayın Başkan, bu vesileyle, Sayın Kul'a, bana bu konuda konuşma fırsatı verdikleri için 
teşekkür eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

, BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel)— Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürkan. 
AYDrN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Efendim, özellikle Sayın Bakan konuştuktan sonra, 

ortak Hükümetimizin bir sayın bakanı konuştuktan sonra söz almak istedim. Bir başka parti
den bir arkadaşımızın söz almış olmasından rahatsızlık duyduğum duygusuna sahip olunma
sın; ama, Danışma Kurulumuzun almış olduğu çok çeşitli kararlar var; konuşma süresi S daki
kayla sınırlı tutulacak, saat işletilecek ve siz de, yüksek takdirlerinize göre ek süre tanıyacaksı
nız. Görüyorum ki ve ne yazık ki, bu kurala uyulmuyor, Yüce Meclisin çalışmalarında ciddî 
aksamalar oluyor, istirham ediyorum, Danışma Kurulunun aldığı kararlara uyulması konu
sunda yardımcı olunuz. • 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Takdir Başkanındır; bu konuda kesinlik yoktur. 
BAŞKAN — Sayın Gürkan, görev, sorumluluk ve uygulama makamında bulunanlara -

şimdi ifade buyurduğunuz gibi- davetiye çıkarıldığında, ilgililer söze, "bana bu açıklama fır
satını lütfettiği için değerli arkadaşıma teşekkür ederim" diye başlıyorlar. Ben de zatı'âlinize, 
uygulamam hakkında bu açıklama fırsatını lütfettiğiniz için, kalbî şükranlarımı arz ediyorum. 

Şimdi, ya devedir bu, ya kuştur... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Devedir efendim. 
BAŞKAN — İsterse uçar, isterse sürünür olmaz. Zatı âlinizin de içinde, önünde, başında 

yetkili olarak bulunduğunuz nice uygulama, hatta değerli hatip olarak, uygulamanın da ara
sında yer aldığınız nice emsal var ki, İçtüzükte beş dakika olarak tespit edilen sürenin yetmez
liği, bu yetmezlik karşısında sayın üyelerin buna uymazlığı, aşılamaz bir gerçek olarak önümüzde. 

Bunun üzerine, arkadaşlarımızın olumlu, gerçekçi yaklaşımıyla, beş dakika daha tolerans 
tanınarak, bu, fiilen on dakikaya çıkarıldı. Diğer değerli Başkanvekili arkadaşlarım da bunu 
böyle uyguladı, bendeniz de zaman zaman böyle uyguladım. Hatta, geçtiğimiz hafta, benim 
nöbetimde, yine benzer bir müdahale olduğunda, aynı gerekçeyle arzı cevap ettim ve dedim ki: 
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"Ben, on dakika kabul edilen bu süre için önce beş dakika veriyorum, sonra üç dakika veriyo
rum, belki caydırıcı olur diye iki dakika daha vererek bu şekilde kullanıyorum." 

Bugünkü uygulamamda, Sayın Gürkan, on dakikayı tecavüz eden bir süre kullandırma
dım. Sayın Bakan ise, bildiğiniz gibi, yirmi dakikalık cevap hakkına sahipti. 

Bunun dışında, bir Danışma Kurulu kararı -bugünkü gündemi dikkate alarak- henüz söz 
konusu değil. Sadece, gündeme geçildikten sonra, "Sunuşlar" bölümünde, Doğru Yol Partisi 
Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine dayanarak verdiği bir öneri var. O sunuştan sonra 
gerekli işlem yapılacak ve tabiatıyla, o bir karar haline geldiğinde de herkes onun icabına uyacak. 

Bilmiyorum, şu ana kadar, ben, hangi keyfî ya da, buyurduğunuz, usul dışı bir işlem yaptım? 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Sayın Başkan, sizin bu haklı mazeretinizi, "deve 
mi, kuş mu" yu birkaç kez Genel Kurulda dinledik. Bunun üzerine, Danışma Kurulunda, mü
teaddit defalar sizin bu görüşleriniz değerlendirildi ve İçtüzüğe uyulması konusunda karar alındı; 
bu, teyiden de size bildirildi, beş dakika diye. Siz en fazla iki dakika ekleyebilirsiniz, sözünü 
bitirsin diye; ama siz, bunu oh dakikaya çıkardınız ve ek yaptınız. 

BAŞKAN — Hayır, çıkarmadık efendim. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sözümü bitireyim... 
BAŞKAN — Yalnız, bir şey söyleyeyim; yani, oniki onüç dakika konuşan Sayın Bakandır; 

hakkı yirmi dakikadır. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Hayır, Sayın Bakandan bahsetmiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Kul o kadar konuşmadı... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Efendim, "on dakika" diyorsunuz... (ANAP sırala

rından gürültüler) ' 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sizinle ihtilaf çıkarmak istemiyorum. "On dakika" 

diyorsunuz, iki dakika daha veriyorsunuz; oniki onüç dakika konuşturuyorsunuz. Yedi sekiz 
dakikayla sınırlanması konusunda karar alınmıştır... 

BAŞKAN — Hayhay efendim.., 
Sayın Gürkan, yani, bunu hane halkına dağıtıyor değilim, milletvekili konuşuyor; gazel 

okuyor değil, memleket meselesini dile getiriyor. Azı da, çoğu da benim problemim değil; ye
ter ki, sizler, saygıdeğer grup başkanvekilleri olarak, değerli hatip üyelerinizi bu konuda lütfen 
bize yardımcı olacak çizgiye çekin; ben saygı duyarım. 

Var mı bir itirazınız?.. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Mesele bitmiştir efendim. 
BAŞKAN — Yok. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Efendim, zaten her üye zamanı iki üç dakika aşıyor ve bu 

da her oturumda oluyor, yeni değilki. 

BAŞKAN — Evet. 
Efendim, işte, demek ki, bugün böyle oldu... Olur efendim... * 
EMİN KUL (İstanbul) — Sayın Başkan... 

, BAŞKAN — Buyurun Sayın Kul. 
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EMİN KUL (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Bakan, arzı cevap olarak söylediklerimi 
maksadımın dışında yorumladı ve benim söylemediğim, bir beyanı da bana atfen söyledi. Bun-
lann her ikisi de yanıltıcı ve tavzihe muhtaçtır... 

BAŞKAN — Açıklama hakkınızı kullanmak istiyorsunuz, İçtüzüğün 70 inci maddesine 
göre... 

EMİN KUL (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kul... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yani, Meclis böyle çalışır mı?! Meclis Başkanı böyle yapar

sa, bu Meclis çalışır mı?! 
BAŞKAN — Sayın Genç, Meclis Başkanı ne yaptı? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — tşte, çalıştırmıyorsun Meclisi. 
BAŞKAN — Çalıştırmıyorum(!,.) Kapattım mı?., tşte çalışıyorum... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Meclisi, bu fuzulî konuşmaları uzatmak suretiyle çalıştırmı

yorsun. 
BAŞKAN — Efendim, bakınız, şimdi, bir sayın milletvekili kalktı, dedi ki : "Sayın Ba

kan, cevabı içerisinde benim beyanımı..." 

KAMER GENÇ (Tunceli) — tşte, çalıştırmıyorsun. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, açıklayayım, ne yaptığımı izah edeyim... Ben, 

Sayın Kul'un bu müracaatını dikkate almamazlık edemem. Nedir beyan? "Sayın Bakan, ceva
bî konuşmasında, benim görüşlerimi, bana atfen, ama benim kastımın dışında..." 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hangi görüşünü, onu sorsana! Başkalarına soruyorsun! 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun... (SHP ve ANAP sıralarından gürültüler) 
Efendim, Sayın Kul, Türk iş hayatının, Türk işçi kuruluşlarının en güçlü, en büyük zirve 

kuruluşu olan Türk-tş'in, uzun yıllar, ehliyetli, liyakatli, başarılı yöneticiliğinden gelen, uz
man, saygın bir sendikacı, Türkiye çapında bir isim, alanında da otoritedir. Böyle bir zatın 
-üstelik milletvekili iken- söylediği sözlerden tereddüt etmek, benim düşünebileceğim bir şey 
değil; ama, siz düşünebilirsiniz! (ANAP sıralarından alkışlar) Eğer, beyanı içinde İçtüzüğe ay
lan bir husus tespit edersem, zaman zaman size yaptığım gibi, Sayın Kul'a da, çerçeve dışına 
çıktınız,-sözünüzü ya düzeltin ya terk edin derim. 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. — İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mo-
ğultay'ın, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kul. 
EMİN KUL (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. Hak etmediğim lütufkâr be

yanlarınız için de şükranlarımı arz ediyorum. 
BAŞKAN — Estağfurullah. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Meclis böyle idare edilmez Sayın Başkan... 
EMİN KUL (Devamla) — Sayın Bakanın verdiği izahata da teşekkür ediyorum; ancak, 

yanıldığı noktalan -benim adıma dile getirirken- hemen ifade edeyim : 
Birincisi, Türkiye'nin bu konferansta Aplikasyon Komitesinde tekrar gündeme alınması 

hususu, kendi beyanlarına dayanılarak gündemden çıkarılmış olduğu halde, gündeme alınması 
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hususu, elbette ki 1980 sonralarına dayanıyor; ama, ben bu konuyu münakaşa etmek istemedi
ğimi, konuşmamın başında söyledim. Çünkü, gündem dışı konuşmaların süresi çok sınırlı. 

Sayın Bakan bütün konuşmasını bu konuya hasretti, benim sorduğum soruları cevaplan
dırmadı. Ancak, kısaca "biz Meclisin onayladığı sözleşmeleri henüz ILO'ya tescil ettirmedik** 
dediler. Almak istediğim cevap işte buydu. Niçin tescil ettirmediklerine dair de çeşitli sorular 
sordum; yalnız, onları cevaplandırmadı, "kötü niyet maksadıyla değil" dedi. Gerçekten tescil 
ettirilmediği, elimizdeki ILO'nun tescil listesinden belli. Şu ek liste de, 1 Hazirana kadar Hü
kümetin müracaat etmediğini gösteriyor. Bu liste 1 Haziranda çıkarılmıştır. 

önemli olan şudur : 25-26 Kasım 1992 tarihlerinde, vaktin müsaadesizliği ve karar yeter
sayısı bakımından, müzakerelerin bir sonraki güne kalıp, ILO sözleşmelerinin bir gün geç onay
lanması dolayısıyla siyaseti bırakmak derecesinde istifa edeceğini söyleyen Bakan, yedi ay, ILO 
sözleşmelerini ILO teşkilatına bildirmiyor. Bu bildirmeme, iki yıllık bir zaman kazandırıyor 
Hükümete. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hangi sözü yanlış anlaşılmış?.. 
EMİN KUL (Devamla) — Sayın Bakan bunu çarpıttı söylerken; "Resmî Gazetede yayım

landığı tarihten itibaren ILO'ca dikkate alınır, yürürlüğe girmiş sayılır sözleşme" dedi. 
Hayır, öyle değil. Bakınız ne diyor : "Bu sözleşme -ILO sözleşmesinin hükmü- onu onay

layan her üye için, onay belgesi, tescil edildiği tarihten itibaren oniki ay sonra yürürlüğegirer." 
Oniki aylık bir avans vermiş ILO, yedi ay da kendileri geciktirmiş, iki sene ediyor, İşte, gecik
tirmedeki iyi veya kötü maksadın ne olduğunu Yüce Meclisin takdirlerine arz ediyorum. 

Şahsımla ilgili söylediği bir hususa geliyorum : Bu tamamen saptırılmıştır. 7 ILO sözleş
mesi Büyük Mecliste görüşülürken, bendeniz şahsım adına değil, Grubum adına konuştum; 
Grubum adına, sözleşmelerin hepsine olumlu oy vereceğimizi arz ettim, 158 sayılı Sözleşmeye 
de olumlu oy vereceğimizi arz ettim. Dolayısıyla, "Grubun temayülü beni bağlamaz" diye bir 
beyan yoktur. Ancak, Sayın müteveffa Cumhurbaşkanımızın 158 sayılı Sözleşmeyi bir daha 
görüşmek üzere Meclise iadesinden sonra, Sözleşme Dışişleri Komisyonunda görüşülürken, Gru
bumuza mensup iki arkadaşımızın aleyhte oy kullanması, kendi şahıslarını ve o anda Komis
yondaki kanaatlerini bağlar; ama Grubumuzu hiçbir zaman bağlamaz. Çünkü, bu Sözleşme 
Mecliste müzakere edilirken, bendeniz Grubum adına konuştum, Grubumun görüşlerini arz 
ettim ve Grubumuzun görüşleri de zabıtlarda mevcuttur; şahsî görüşlerimle hareket etmedim. 

"Zaman kaybediliyor" diyorlar; ama kendileri. "98 sayılı Sözleşmeye ve 2822 sayılı Toplu 
tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa göre barajlar konusunda açık görüşünüz nedir?" di
yor soruyorlar. 

Sayın Başkan, hiç çekinmeden hemen ifade edeyim; Sayın Bakanım, siz de zabıtları alın 
ve tespit edin. 76 ncı ILO Konferansına giderken, zamanın Başbakanı merhum Turgut özal'ı, 
Türk-tş İcra Kurulu olarak ziyaret ettik. Kendisi, yüzde 10 barajının kaldırılması hususunda 
Hükümetin hazırlık yaptığını, ILO'daki bu eleştiriyi artık kaldıramayacaklarını ifade etti. 

Biz, Türk-İş Başkanı ve 5 İcra Kurulu Üyesi olarak, Türk-tş'ih sendika başkanlarından 
ve Yönetim Kurulundan aldığımız yetkiyle, bu barajların kalması lazım geldiğini, kaldırılması 
konusunda hazırlık yapılmamasını talep ettik. 

Bugün de kanaatimiz odur ki, Türk sendikacılığının geleceği ve Ülkenin huzuru için, yüz
de 10 barajı kalmalıdır; açık cevabım budur. 
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Sayın Başkan, açıklama fırsatı verdiğiniz için, şükranlarımı, teşekkürlerimi arz ediyorum. 
Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kul. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 
2. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, çiftçilerin Bağ-Kur sigorta prim borçlarının ürün 

bedellerinden kesilmesini öngören Bakanlar Kurulu kararma ilişkin gündem dışı konuşması 

' BAŞKAN — Gündem dışı ikinci konuşmayı, Bağ-Kur'luların prim borçlarına mahsuben 
tarım ürün bedellerinden tahsil edilecek yüzde 3 kesintiler konusunda, Sayın Zeki Ünal'a ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Ünal. 

ZEKÎ ÜNAL (Karaman) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bağ-Kur'luların prim 
borçlarına mahsuben çiftçilerden satın alınan ürün bedellerinden yüzde 3 kesintiyi zorunlu ha
le getiren 13 Mayıs 1993 tarih ve 21580 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, 3.4.1993 tarihli 93/4384 
sayılı Kararnameyle ilgili görüşlerimi arz etmek üzere, gündem dışı söz almış bulunuyorum. 
Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, sözünü ettiğim kararnamenin metni aynen şöyledir : "2926 Sayılı 
Thnmda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalıların 
ödeyecekleri primlerin ürün bedellerinden tevkif suretiyle tahsil edilmesine ilişkin ekli kararın 
yürürlüğe konulması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 19.3.1993 tarihli ve 209 sayılı 
yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 36 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 3.4.1993 tari
hinde kararlaştırılmıştır." 

Kararın maddeleri ise aynçn şöyledir : 
"Madde 1. — Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ti

caret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, zi
raî kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler ve gerçek ge
lirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, çiftçilerden satın aldıkları 
ürün bedellerinden, bunların Bağ-Kur prim borçlarına mahsuben, yüzde 3 oranında tevkifat 
yaparak düzenledikleri belgelerde göstermek ve tevkif ettikleri tutarları, ertesi ayın 20 nci gü
nü akşamına kadar Bağ-Kur hesaplarına intikal ettirmek zorundadırlar. 

Madde 2. — 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kanunu kapsamına girmeyen çiftçilerin, ürün bedellerinden tevkif suretiyle tahsil edilen tutar
lar ile mezkûr kanun kapsamına girmekle beraber, ödemeleri gereken prim tutarlarından daha 
fazla primi tevkif suretiyle ödeyen sigortalıların fazladan ödedikleri tutarlar, adı geçen kanu
nun 38 inci maddesi uyarınca kendilerine iade olunur. 

Madde 3. — Bağ-Kur'un prim alacaklarının ürün bedellerinden tevkif suretiyle tahsili ve 
yersiz olarak alınan tutarların ilgililere iadesine ilişkin usul ve esaslar, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığınca belirlenir. • - : . ' ' . . 

Madde 4. —- Bu karar, 1.7.1993 tarihinde yürürlüğe girer, 
Madde 5. — Bu kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür." 
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Ayrıca, 20 Haziran 1993 tarihli Resmî Gazetede, Çalışma ye Sosyal Güvenlik Bakanlığın
ca yayımlanan tebliğle, bu kararnamenin uygulama usul ve esasları belirtilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 1 Temmuz 1993 tarihinde yürürlüğe girecek ve bütün illere şamil 
olacak bu kararnameye ve bu kararnameye bağlı olarak çıkarılan tebliğ esaslarına göre, Hükü
met, çiftçilerin Toprak Mahsulleri Ofisine, birliklere ve kararnamede gösterilen yerlere yapa
cakları ürün satış bedellerinden yüzde 3 oranında Bağ-Kur primi kesilmesini zorunlu hale ge
tirmiş bulunmaktadır. Kesilen prim tutarının da, ertesi ayın 20'sine kadar Bağ-Kur hesabına 
aktarılması gerekmektedir. 

Tebliğin (D) maddesinin ikinci fıkrasında, "Alıcılar, ürün bedeli olarak, çiftçiye, ürünü 
satın aldığı tarihte herhangi bir nakdî ödeme yapmamış olsa dahi, ürün bedeli tutarı üzerinden 
yüzde 3 oranında tevkifat yapacaktır." denilmektedir. 

Yine aynı maddenin üçüncü fıkrasında, taksitler halindeki ödemeler söz konusu edilmek
te ve şöyle denilmektedir : "Bu tür alımlarda, alıcı, ilk taksiti henüz ödememiş olsa dahi, ürü
nü satın aldığı tarihte ürün bedelinin tamamı üzerinden yüzde 3 oranında tevkifat hesaplaya
rak, Kurum hesaplarına intikal ettirmek zorundadır." 

Vaktim sınırlı olduğu için yoruma girmek istemiyorum; çünkü, kararname gayet açıktır. 
Değerli arkadaşlarım, özellikle İktidara mensup arkadaşlarıma hitap ediyorum; bu karar

nameyi ve tebliği lütfen bir kere okuyunuz... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN •— Buyurun, devam edin. 
ZEKİ ÜNAL (Devamla) —Burada, Bağ-Kur'u kurtarma adına, açıkça, bir haksızlık ve 

zulüm yapılmaktadır. 
Ayrıca, çiftçilerin malî durumuna, geçim şartlarına, Bağ-Kur'a prim borcu bulunup bu

lunmadığına, hatta mükellefin emekli olup olmadığına bile bakılmaksızın, meşhur Dede Kor
kut Hikâyelerindeki Deli Dumrul mantığıyla, Hükümet resmen, köylümüzü, çiftçimizi ve üre
ticimizi cezalandırmak istemektedir. 

Çiftçilerimiz zaten sürekli artan girdi fiyatlarından, Ziraat Bankasının omuzlarına bindir
diği faiz yükünden ve bir türlü paçasını kurtaramadığı borçtan bizardır. Bağ-Kur prim borçla
rını, keyiflerinden değil, büyük ekonomik sıkıntı içinde olduklarından dolayı ödeyememekte
dirler. Nüfusumuzun yarısını teşkil eden ve genelde fakir olan bu insanlarımızın el emeklerine 
ve alın terlerine lütfen saygılı olalım. 

Değerli arkadaşlarım, maalesef, böyle bir kararnamenin altında, "benim köylüm, benim 
çiftçim..." diyerek iktidara gelen, ancak, ölçüsüz vaatlerin altında ezileceğini anlar anlamaz 
kurtuluşu Köşkte bulan dünkü Başbakan bugünkü Cumhurbaşkanı Sayın DemirePin imzası 
vardır. 

Ayrıca, bu kararnamenin altında, yalnız kırsal kesime değil, bütün kesimlere umut ver
mek için makyaj tazeleme ihtiyacını duyan Doğru Yol Partisinin yeni Genel Başkanı ve Hük-
meti kurmakla görevlendirilen Sayın Tansu Çiller'in de imzası vardır. 

Dahası, aynı kararnamenin altında, sosyal adaleti sağlamak amacıyla yola çıkan ve an
cak, vahşi kapitalizmin çarkları arasında sosyal demokrat kimliğini kaybeden, üstelik bu ka
rarnamenin mimarlığını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Moğultay ile, çiftçi
nin halini en iyi anlamak ve onların haklarını korumak mevkiinde bulunan Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sayın Gevheri'nin imzaları vardır. 
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Sayın Hükümet üyeleri, hakkaniyet ölçülerine, hukuk kurallarına ve çağdaş yönetim an
layışına aykırı olarak hazırlanmış olan bu kararnamenin, yürürlüğe girmeden derhal iptal edil
mesi gerekmektedir. Aksi halde, açıkça yapılan bu haksızlık karşısında kendinizi savunamazsı
nız ve hesabını vermekte zorlanacağınız büyük bir vebalin altına girmiş olursunuz. 

Yanlışta ısrar etmemeniz dileğiyle, hepinize saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünal. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Sayın Başkan, bundan sonra, Bağ-Kur'la ilgili gündem dışı konuşacak bir sayın milletvekili 
daha var; mümkünse onun da konuşmasından sonra her ikisine birden cevap vermek istiyorum... 

BAŞKAN — Peki Sayın Bakan. 

3. — Amasya Milletvekili Haydar Oymak'm, çiftçilerin Bağ-Kur sigorta prim borçlarının 
ürün bedellerinden kesilmesini öngören Bakanlar Kurulu kararma ilişkin gündem dışı konuş
ması 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, tarımda kendi adına ve hesabına çalışanların Bağ-Kur 
prim borçlarının ödenme usulü konusunda son konuşmayı yapmak için, Amasya Milletvekili 
Sayın Haydar Oymak'ı kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Oymak. (CHP sıralarından alkışlar) 

HAYDAR OYMAK (Amasya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başla
madan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

13 Mayıs 1993 tarihli 21580 sayılı Resmî Gazetede 93/4384 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
yayımlandı. Bu kararnamede, o günkü Bakanlar Kurulunda bulunan bütün bakanların -Çevre 
Bakanı hariç- imzaları vardır. 

Kararname, tarımda kendi adına ve hesabına çalışanların Bağ-Kur'a olan prim borçları
nın ödenmesiyle ilgilidir ve 2926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine dayandırılmıştır. 

2926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre, sigortalı, prim borcunu -bu tabir önemli- ait 
olduğu yıl içinde, Bakanlar Kurulunca tespit edilen dönemlerde ödemek zorundadır ve Kuru
mun prim alacakları -bu tabir de önemlidir- Bakanlar Kurulu kararıyla, ürün bedellerinden, 
tevkif suretiyle de tahsil edilebilir. 

Demin, benden önce konuşan arkadaşımız, kararnamenin 1 inci maddesinin tamamını oku
du. Bu kararnamenin 1 inci maddesinde, önem arz eden iki cümlenin altını çizmek istiyorum 
ve kararnamenin tamamını tekrar okumak istemiyorum. 

Bunlardan, "çiftçilerden satın aldıkları ürün bedelleri" tabiri son derece önemlidir; çün
kü, olayın özü burada yatmaktadır. 

Yine kararnamenin 4 üncü maddesiyle, bu kararnamenin temmuz ayının Tinde yürürlüğe 
gireceği belirtilmiştir. Umuyorum ve diliyorum ki, 1 Temmuz 1993'e kadar bu yanlışlıktan vaz
geçilir. , 

Değerli milletvekilleri, görüldüğü gibi, bu kararnameyle, ziraî ürün türünde, kim ne üre
tirse üretsin, yani, arpasından şeker pancarına, fındığından pamuğuna, elmasından domatesi
ne, patatesine, soğanına, etinden sütüne, yumartasına kadar, kim ne üretirse üretsin; üreten 
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Bağ-Kur'a üye olsun veya olmasın -yani, Sosyal Sigortalar Kanununa tabi birisi olabilir, Emekli 
Sandığına tabi birisi olabilir, hatta, muhtarlar gibi, maaşı ödenirken Bağ-Kur primleri kesilmiş 
olabilir, Bağ-Kur'dan emekli de olabilir; hatta, yurt dışında çalışan işçi bile olabilir borcu olup 
olmadığına, borcu varsa, ne kadar prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın, topraktan üre
tilerek pazara getirilen, yani paraya dönüştürülen tüm ürün bedellerinin yüzde 3'ü, yüzde 4 vergi 
tevkifatına ve hamaliye ve nakliye paralarına ek olarak kesilerek, Kurumun hesabına, ertesi 
ayın 20'sine kadar yatırılacaktır. " v 

Bu uygulama -dikkatinizi çekmek istiyorum- öyle bir dönemde yapılıyor ki "tarım ürün
lerinden kesilen Stop~aj Vergisi kaldırılacaktır; tarım girdilerinden Katma Değer Vergisi 
alınmayacaktır" diye seçime giren Doğru Yol Partisi ile, "tarımı destekleyeceğiz, tarımsal kre
di faizlerini düşüreceğiz ve üreticiyi tefecinin eline terk etmeyeceğiz" diyen Sosyaldemokrat 
Halkçı Partinin ortaklaşa Hükümet olduğu bir dönemde imzalanmıştır ve yürürlüğe konul
maktadır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN —• Buyurun, devam edin. 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu kararnameyi çıkaran Hükü

metin mantığı, hukuk devleti ilkeleriyle, maliyecilik prensipleriyle, sigortacılık anlayışıyla bağ
daşır nitelikte değildir. "Borcu var mı yok mu; varsa ne kadar borcu var; Bağ-Kur'a tabi mi 
değil mi; ürün bedelleri anında ödeniyor mu ödenmiyor mu; kâr mı ediyor zarar mı ediyor?" 
gibi hususların hiçbirisine bakmaksızın; sadece, ürün bedellerinin yüzde 3'ünü daha kestirip 
Bağ-Kur'a yatırtacaksınız ve buna da, "primlere mahsuben kesiyorum" diyeceksiniz(!..) Bu
nun adını iyi koyalım; bu ek bir vergidir. "Vergileri kaldıracağım" derken yeni bir vergi getiril
miştir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Haraçtır, haraç... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Haraç, haraç... •". 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Hükümetin, Bağ-Kur'u, içinde bulunduğu maddî sı

kıntıdan kurtarmak için, toplumumuzun yüzde 40'ını oluşturan, ancak, en örgütsüz kesimini 
meydana getiren çiftçilere böyle bir ek külfet getirmesinin mantığını anlamak mümkün değil
dir ve bu uygulama son derece düşündürücüdür, hukuka ve çiftçimize saygısızlıktır. 

Diğer taraftan, bu uygulama, kargaşa yaratacak, haksız kazançlara neden olacaktır. Hak
sız kazanç yaratma yolunu, Hükümet, maalesef, dar gelirli olan çiftçimizin sırtından sağla
maktadır; onun yolunu açmıştır. Kaçakçıya af getirirken, çiftçilerimize ek vergi getirilmesinin 
mantığını bulmakta, ben bir sosyal demokrat olarak, bir Cumhuriyet Halk Partili olarak güç
lük çekiyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

Normal görevini yapmaktan, prim toplamaktan aciz bir idarenin sırtına, onbinlerce va
tandaşın fazla kesilen primlerinin iadesinin de yüklenmesi, altından çıkamayacağı yeni bir gö
rev olarak ortaya çıkmaktadır, tade işlemleri zamanında yerine getirilmeyecektir. Yapılan zam
larla, açlık ve sefalet içinde süründürülen vatandaş, bir de kuyruklarda süründürülecektir. 

Çiftçinin ürününü alan büyük serniaye sahipleri, topladıkları primleri Bağ-Kur'a yatır-
mayacaklardır. Külfetten korkan alıcı ve satıcı, faturasız alışveriş yolunu seçecek; böylece, "prim 
alacağım'' diye, devlet, daha büyük vergi gelirlerinden olacaktır ve dolayısıyla daha büyük za
rarlara uğrayacaktır. 
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Bunun bir diğer sakıncası da şudur : Bağ-Kur primlerinin normal ödeme alışkanlığını da 
ortadan kaldıracaktır bu uygulama. 

Hükümet üyelerinin son zamanlarda sıkça söyledikleri gibi, bana, farkında olmadan im
zaladıkları bir kararname gibi geliyor bu kararname. Böylesine, hukuka, vergi prensiplerine 
ve genel insanî kurallara uymayan bir kararnamenin, henüz zaman varken, Hükümet tarafın-

. dan geri alınmasını, iptal edilmesini, çiftçilerimiz adına talep ediyorum. 

Eğer Hükümet, "ben yaptım oldu" anlayışla devam ederse, yargı yoluyla bu kararname
nin iptalini, Cumhuriyet Halk Partililer olarak, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak 
sağlayacağınım belirtiyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP, RP ve ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oymak. 

4. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam Mehmet Moğultay'm, Karaman Milletvekili Ze
ki Ünal ve Amasya Milletvekili Haydar Oymak'ın, gündem dışı konuşmalarına cevabı 

BAŞKAN —«Gündem dışı konuşmalara Hükümet adına cevap vermek üzere, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakam Sayın Mehmet Moğultay. 

Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, Karaman Milletvekili sayın Zeki Ünal ile Amasya 
Milletvekilimiz Sayın Haydar Oymak'ın, çiftçilerin Bağ-Kur sigorta primlerinin ürün bedelle
rinden tevkif suretiyle tahsilini öngören Bakanlar Kurulu kararı hakkındaki görüşlerine yanıt 
vermek üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle, Yüce Meclisi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekileri; Sayın Oymak, "Çevre Bakanının imzasının olmadığı 
bir kararname" dedi. Eğer Çevre Bakanının imzası yoksa, bu bir kararname değildir. Kendi 
imzası yoksa, birisi vekâleten imzalamıştır; bunu düzeltmek isterim. \ani, bir bakanın imzası
nın olmaması halinde, o kararname yayımlanmaz. 

Şimdi, esasen bu mantığa katılmak mümkün değildir; yani, Deli Dumrul mantığıyla çift
çiyi cezalandırmak söz konusu değildir. 

Biz ne yapmışız?.. Biz, yasaların bize verdiği bir yetkiyi kullanmışız. 
2926 sayılı "basanın 36 ncı maddesini, izninizle okumak istiyorum : "Kurumun prim ala

caktan Bakanlar Kurulu kararıyla, ürün bedellerinden tevkif suretiyle tahsil edilir." 
Yapmış olduğumuz nedir? 2926 sayılı Yasanın 36 ncı maddesini uygulamaktır. 

AHMET REMZt HATİP (Konya) — Gücü olmayan ne yapacak?.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Efendim, şimdi oraya da geleceğim... Milletvekilinin görevi yasa yapmak değil, çıkarılan yasa
yı da bir okumak!.. Onu da anlatacağım, izin verin. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Tüm çiftçilerin malına el koyun!.. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Şimdi müdahale eden değerli milletvekili arkadaşım bizim partide iken, SHP Grubu üyesi iken, 
bir gün gündem dışı bir konuşmasında "Bağ-Kur'dan bıktık, her gün haciz götürüyor" dedi. 
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Şimdi, ürün bedellerinden tevkif etmek ayrı bir olaydır... Dersiniz ki, onun usul ve yönte
mini beraber saptarız. Ama, ürün bedellerinden tevkif suretiyle tahsile gitmediğin zaman, her 
gün icra gidecektir. Siz, icra memurunun her gün köylerde dolaşmasını mı istersiniz, yoksa prim 
borçlarının tevkif suretiyle ürün bedellerinden tahsil edilmesini mi istersiniz? 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Konuyu sapıtıyorsun... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Konuyu sapıtma Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Sapıtma değil; anlamıyorsunuz ki... 
Şimdi, bakınız; yine, 2926 sayılı Yasanın 2 nci maddesini, yani kapsam maddesini birlikte 

okuyalım; zorunlu sigortalılığı getiriyor : "Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayana
rak, Kurumun, sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hiz
met aktiyle bağlı olmaksızın tarımsal faaliyette bulunan kimselerden, 22 yaşını doldurmuş er
kekler, 22 yaşını doldurmuş aile reisi kadınlar, bu kanuna göre sigortalı sayılırlar." 

Şimdi, şu anda, 2926 sayılı Yasaya bağlı olan aktif sigortalı sayısı 759 525'tir. Ama bu 
rakam gerçeği yansıtmamaktadır. Esasen bu rakamın 4 milyon civarındaki çiftçiyi kapsamış 
olması gerekir. 

Bu uygulamanın yapılabilmesi için de, tevkif suretiyle ürün bedellerinden tahsilata ola
nak veren bu kararnamenin çıkması gerekir. Çünkü, zorunlu sigortalılığı uyguluyorsunuz; ama 
4 milyon çiftçiden 759 bin aktif sigortalının olduğu bir ülkede de bu sistemi yürütmek müm
kün değil. 

Değerli arkadaşlarım, sosyal güvenlik kuruluşlarını Türkiye'nin gündemine ancak böyle 
sokabiliriz. Belki şu anda biraz sıkıntılı olabilir; çünkü kararname bugünlerde, özellikle belirli 
basın çevreleri tarafından, hatta bazı ziraat odaları tarafından olumsuz karşılanmaktadır; fa
kat kararnamenin bazı ziraat odaları tarafından da olumlu karşılandığı görülmüştür. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Vergi yasasını getirin... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Bakınız, Vergi Usul Kanununda da yüzde 4 tevkifat var. 

Şunun üzerinde ittifak edebiliriz, yani şunu diyebilirsiniz : "Bunun tevkif suretiyle tahsili 
yerine, yani ürün bedellerinden otomatikman yüzde 3 tahsili yerine, borcu olandan kesilmesi
ne olanak sağlayan bir uygulama yapın." 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Bir derece... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Evet, bu uygulama, bu kararnamenin çıkarılmasına engel değil. Şimdi, o, bizim uygulamamız
la ilgilidir. Arkadaşlarımız biraz önce söylediler; o kararnameden sonra, bunu uygulama esas
larına ilişkin bir genelge çıkardık, bunu tekrar gözden geçiririz. 

Değerli arkadaşlarım, bunun ötesinde, Bağ-Kur'un durumunun iyi olmadığını ifade et
mek istiyorum. Bağ-Kur olarak bizim 1479 sayılı Yasaya tabi 2 124 332 sigortalımız, 2926 sayılı 
Yasaya tabi de 752 740 sigortalımız var. Toplam 2 877 072 kişi aktif sigortalı. Bunun karşılığın
da bizim 664 621 kişi 1479 sayılı yasaya, 47 373 kişi de 2926 sayılı Yasaya tabi olmak üzere 
711 bin pasif sigortalımız var. 
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Şimdi, 2 877 Q72 kişiden düzenli prim ödeyen sigortalı sayısı yüzde 1, yani 31 bin kişi bize 
her ay düzenli prim ödemektedir. Düzensiz aralıklarla prim ödeyen sigortalı sayısı yüzde 34, 
çok az prim ödeyen yüzde 30, hiç prim ödemeyen de yüzde 35'tir. Yani, bu 2 877 072 kişinin 
yüzde 35'i hiç prim ödemez. Ama, biz, her ay 711 bin kişiye de maaş ödemek durumundayız. 

Dolayısıyla, 31 bin kişiden primin tahsil edildiği bir ortamda, devletin bütçesinden hiçpay 
almayan Bağ-Kur'un bugün maaşlarını ödemesi, fiilen mümkün değildir. 

İstanbul'da Esnaf ve Sanatkârlar Odasının bir toplantısında; kurumun bütün kaynakları
nı olanaklarımız ölçüsünde değerlendirmeye çalıştığımızı, hatta repoya gittiğimizi, repodan 100 
milyarı aşkın para tahsil ettiğimizi söylediğimiz zaman, o toplantıda bulunan Anamuhalefet 
Partisinin Sayın Genel Başkanı bana dedi ki : "Canım, bu repodan para almak bir marifet 
değildir... Biz, kendi dönemimizde, kuruma, Geliştirme ve Destekleme Fonundan 300 milyar 
lira para aktardık." 

Şimdi, bizim dönemimizde, 1993 yılında, Maliye ve Gümrük Bakanlığından 350 milyar 
lira para almışız, Geliştirme ve Destekleme Fonundan da 750 milyar lira para aktarmışız. 

Kurumu devraldığımız zaman Kurumun durumu şöyleydi : 1987'de, kurum açık verme
den gidiyor... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Biz burada Bağ-Kur'u tartışmıyoruz; çiftçilerden kesi
len stopajı tartışıyoruz... 

BAŞKAN — Sayın Bakan; ben, zatı âlinize, üyelerin müdahale etmesine izin vermem; ama 
bazen karşılıklı açıklama yapmakta herhalde fayda görüyorsunuz; o da beni... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 
Görmüyorum efendim. 

BAŞKAN — Görmüyorsanız; lütfen, Genel Kurula hitap ederseniz, ben, arkadaşlarımı- • 
zm sükûnetini temin ederim. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 
Hayhay; teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, burada arkadaşlarımız, âdeta, bu kararnameyle ilgili çiftçi
nin oylarını örgütlemek gibi bir düşünceye sanki kapılıyorlarmış gibi geliyor bana... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Ne demek?! Ne ilgisi var?l 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Siz susuncaya kadar ben konuşmayacağım... 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Bakan, yetki yasasını getiriyorsunuz; "memurla

rın oyunu örgütlüyorsunuz" mu diyeceğiz?! Biraz ölçülü konuşalım. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, usulü dairesinde her üyenin söz isteme, alma, konuş
ma hakkı ve imkânı var; ama kürsüdeki hatibe lütfen müdahale etmeyelim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 
Şimdi, kendimi, çözüm önerileri getiren bir bakan olarak kabul ediyorum ve yasaların verdiğj 
yetkiyi kullanıyorum. Siz burada kalkın deyin ki, bu yetki yasada yok; siz burada gelin deyin 
ki, Bağ-Kur'un parası var, Bağ-Kurlulara para ödenmiyor. 

— 103 — 



T.B.M.M. B : 116 23 . 6 . 1993 0 : 1 

Bana akıl vereceğinize, para verin, para! Yani, bunu söylemek, bu tepkiyi örgütlemek son 
derece kolaydır. Şimdi, Bağ-Kur kanun tasarısını yeniden hazırlayıp getirmiş miyiz?.. Günde
min 54 üncü sırasında yer almaktadır, tik defa, sosyal güvenlik kuruluşlarına devletin katkısı-

. nı öngören bir tasarı hazırladık. Geçmişte on yıl iktidarda olanlar, daha da geri yıllarda ikti
dar olanlar, bu ülkede, sosyal güvenlik kuruluşlarına devletin katkısını sağlamamışlardır, tik 
defa bizim dönemimizde, Bağ-Kur'a, devlet desteğini getiren bir yasal düzenlemeyi hazırlamışız... 

Peki, bugün, Bağ-Kur'Iunun almış olduğu emekli maaşları son derece düşük değil mi? 
Bunun aksini söyleyen var mı? Bazı yerlerde Bağ-Kur'luların hastalık sigortası ücretlerini, ilaç 
paralarını, hastane paralarını ödeyemiyorum. Benim, mevcut yasal düzenlemeler karşısında Bağ-
Kur olarak Hazineden para almam olanaklı değil..Bağ-Kur mükelleflerine icraya gittiğim za
man da tepki gösteriliyor. Merak ediyorum, peki neden buna tepki göstermiyorsunuz? 

Tepki şuna gösterilmiyor : Boğazınıza kadar borca batacaksınız, Bağ-Kur'Iuları biraz da
ha perişan edeceksiniz, ama bunlara karşı tepki göstermeyeceksiniz. 

Bizim buradaki amacımız, Bağ-Kur'Iu sigortalıyı mağdur etmek değil. Biz 2926 sayılı Ya
sanın vermiş olduğu yetkiye dayanarak, prim borçlarını ürün bedellerinden, kaynaktan tevkif 
suretiyle alıyoruz. Bunun uygulamasında aksaklıklar olursa; elbette yanlışın dokunulmazlığı 
olmaz, bunu kabul ederiz, bunu düzeltiriz. Esasen, getirmiş olduğumuz düzenlemeyle, onları 
mağdur etmemek için bütün çabayı sarf ediyoruz. 

Sıkıntı Bağ-Kur'un kadro yetersizliğinden kaynaklanıyor. Yani, bazı ilçelerimiz var ki, il 
büyüklüğündedir. örneğin bir Gebze, bir iskenderun, il büyükl'üğündedir. Buralarda da Bağ-
Kur sigortalılarımız var, ama bizim buralarda bürolarımız yoktur. Eğer biz buralarda büroları
mızı kurabilirsek, bilgisayar ağını yeteri kadar kurabilirsek, mükellefin borcunun olup olmadı
ğına anında yanıt verebilecek bir sistemi oluşturursak, kaynaktan tevkif edilen paranın, bizim 
zimmetimizde kalmasına olanak vermeyiz. 

Şimdi, burada şu konuyu tartışamayız : "Bu kararnameyi, niye çıkardınız?" derseniz be
nim bunu asla kabul etmem mümkün değil, ama burada -Sayın Oymak maliyeci olduğu için 
bilir- "bu kararnameden borcu olsun olmasın, sanki herkesten para kesiliyormuş gibi bir imaj 
çıkıyor" derseniz o konuyu tartışabiliriz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Onu tartışıyoruz zaten... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

O konuyu tartışabiliriz efendim, uygulamaya yönelik bir olaydır; ama, kalkar da, "Siz bu ka
rarnameyi niye çıkardınız?" derseniz, buna katılmam mümkün değil. 

Uygulamada var olan, âdeta, primlerin, borcu olsun olmasın, herkesten kesilmesine ola
nak sağlayan bu düzenlemeyi kaldırmaya yönelik olarak tedbir alırız. Ne yaparız? Bu ürünle-. 
rin verilmesi sırasında ilgililerimizi orada görevlendiririz, borcu var veya yok diye anında yanıt 
alırlar; biz de o zaman bunu düzeltmiş oluruz. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Biz de onu söylüyoruz Sayın Bakan. 
BAŞKAN — Efendim, yerimizden müdahale etmeyelim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLtK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Onu söylüyorsunuz da... Siz söylemediniz, sizin konuşma hakkınız yok. Burada konuşan ar
kadaşımız, "sosyaldemökrat mantığını, âdeta bir koalisyon iktidarında kaybeden bir SHP'Ii" 
falan dedi. 
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Deli Dumrul mantığıyla, "geçenden de al geçmeyenden de al" diye bir para hesabı söz 
konusu değil; buna zaten katılmıyoruz. Bu kararname de 1.7.1993 tarihinde yürürlüğe girecek. 
Ayrıca, Türkiye'de, bugüne kadar kapsam içerisinde olmayan 20 ili de kapsam içerisine alıyo
ruz, henüz uygulaması başlamadı. 

Bu, şuna benzer : tş güvencesine ilişkin yasayı çıkardığımız zaman, Türkiye'deki işveren
ler, "çok tehlikeli bir yasadır" dediler. Bu, bir düşüncedir. Sonra, "yürürüz" dediler. Şimdi, 
bir kararname çıkarmışız ve henüz daha uygulamaya girmemiş. Uygulamada aksayan tarafları 
elbette düzelteceğiz. 

• Şimdiki Sayın Cumhurbaşkanı, eski Başbakan, "benim köylüm, benim çiftçim" demişse, 
bu, "köylüm, çiftçim" demesi, yalnız kendisine has ve mahsus değil; bu Mecliste her milletve
kilinin "benim köylüm, çiftçim" demesi lazım; herkesin bunu söylemesi lazım! (SHP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 

O bakımdan, burada,-birinin hanesine atıp, onu, onları kullanan; "hayır, ben sana sahip 
çıkıyorum" diyen bir mantığa kapılmamak lazım. Türkiye'de bulunan insanlarımızın, nerede 
kendileriyle ilgili bir sorunları varsa, çiftçimizin ne sorunları varsa, hepsi bu Yüce Meclisin 
takdirlerine mevdudur, onun düzeltilmesi gerekir. 

Ben şimdi sizlerin huzurunda söz veriyorum: Bu konuda uygulamada doğan aksaklıktan 
anında, yerinde düzelteceğim. Zaten, Bağ-Kur'un -içinizde eski Bağ-Kur'lular var- bilgisayar 
sistemini tümüyle yeniledik, 900 sistemini de getirdik ve anında bilgi sahibi olunabiliyor. Eğer 
bu yeni Bağ-Kur sistemimizi Türkiye'nin tüm yörelerinde son derece sistemli bir şekilde gelişti-
rirsek, bunu kurarsak, o zaman hiçbirini mağdur etmeyiz. ' 

Ben bu gündem dışı konuşmalarla ilgili olarak, bugün konuşacak arkadaşların özellikle 
konuyu bu noktaya teksif edeceklerini bildiğim için, bu toplantı öncesi, bu konuşmalar önce
si, Bağ-Kur bürokratlarım çağırarak kendileriyle görüştüm. Yani, borcu olandan da olmayan
dan da, sattığı ürünün yüzde 3'ünün kesilmesine olanak veren bir düzenlemenin, mağduriyeti 
mucip olduğu kanısındayım. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. (CHP sıralarından alkışlar) 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (Devamla) — 

Mesele bunu ıslah etmek, düzeltmektir; ama, bu kararnamenin çıkmış olması, yüzde 3'lük kısmın 
kesilmiş olması, mutlaka paranın alınıp hıfzedileceği anlamına gelmez. Uygulamada aksayan 
yönleri düzelteceğime söz veriyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
HAYDAR OYMAK (Amasya) —. Sayın Başkan, Sayın Bakan sözlerimi tahrif etti. Karar

namenin eksik imzalı olduğunu söylediğim imajını verdi. Benim konuşmam öyle değil. Sayın 
Bakan ayrıca sözlerimi değiştirerek ifade etti. İzin verirseniz bu konuyu kürsüden açıklamak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Yeni bir cevap hakkı doğurmamak kaydıyla, saptırıldığını söylediğiniz be
yanlarınızı açıklamak üzere buyurun Sayın Oymak... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Yeni âdet mi? 
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BAŞKAN — Âdet değil, İçtüzük hükmü. Âdetle ne alakası var Sayın Sayın? Bir milletve
kili diyor ki : "Sayın Bakan benim söylemediğim bir şeyi söyledi." Bu beyanların hepsi zabıt
lara geçiyor. Eğer Sayın Oymak bu beyanında samimî değilse, bu sözü doğru değilse, affeder
siniz, onun sorumluluğu, saygıdeğer şahsına ait olur; onu da, hiçbir milletvekili, tiyatro olsun 
diye, burayı meşgul edeyim diye yapmaz. Siz yapar mısınız? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Kesinlikle yapmam. 
BAŞKAN — Kimse yapmaz, tşte ben de, yapılmayacağı inancıyla, Sayın üyenin beyanı

na, aksini görünceye kadar itimat ediyorum. Aksini görürsem aşağıya indiririm. 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR (Devam) 

2. — Amasya Milletvekili Haydar Oymak'in, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Meh
met Moğultay'm, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle 
konuşması 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Oymak. 
HAYDAR OYMAK (Amasya) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Bakan konuşmama cevap verirken, kararnamenin eksik imzayla çıkarıldığını ima 

eder şekilde ifade ettiğimi söylediler. Çevre Bakanının imzası yok; ama, yerine vekâlet eden 
bir başka bakanın imzası var. Kararnamelerin eksik imzayla çıkmayacağını -geçmiş bürokrasi 
deneyimime, çalışmama dayanarak- biliyorum. Nitekim, konuşmamda da aynen şunu söyle
dim : Bu kararnamede o günkü Bakanlar Kurulunda bulunan bütün bakanların imzaları var
dır, Çevre Bakanı Doğancan Akyürek hariç, dedim. Yani, isim bazında, Çevre Bakanımızın 
imzasının olmadığını belirttim. Onun yerine bir başka bakanın imzasının olduğu tabiîdir. Bu
nu ayrıca, "falanca bakan vekâlet ediyor" diye söylemenin zaman kaybına sebep olacağını dü
şünerek, isim belirtmemiştim; ama merak ediyorlarsa söyleyeyim; Orman Bakanımız Sayın Vefa 
Tanır, Çevre Bakanlığına vekâlet etmiş, onun imzası var. Nitekim, kararname de önümdeydi. 
Birincisi bu. 

İkincisi : "Tahsildarın köye gitmesini mi istiyorsunuz?" dedi. 
Bizim amacımız, bizim dileğimiz şu : Gerçek borçludan para alınsın; gerçek borçlular tes

pit edilsin; ama, bu, tahsildar köye giderek mi olur, yoksa ürünün satılması sırasında mı olur, 
ne zaman olursa olur... -

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Yeni bir şey söylemiyor Sayın Başkan. 
HAYDAR OYMAK (Devamla) — Tahsildarımızın köye gitmesi sevindirici değildir diye 

bir şey yoktur. Çünkü, o da devletimizin bir görevlisidir. Bu mantığı anlamam mümkün değil. 
Bağ-Kur sistemini yürütmenin mümkün olmadığını ifade ederek, bu kararnamenin bunu 

yürütmeye .dönük olarak çıkarıldığını söyledi. 
Ben bunda tehdit görüyorum; bunu da yakıştıramıyorum. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) —• Sayın Başkan, cevap hakkı doğdu. Aynı konuşmayı 
bir daha yapıyor; yeni bir şey yok. 

BAŞKAN — Sayın Bakan söz isterse, ben de görürsem, veririm. 
Şimdi, efendim, mesela, Sayın Bakanın açıklamasına yorum getiren ve kendi görüşünü 

ifade eden "yakıştıramıyorum" dan dolayı Sayın Bakan söz isterse, veririm; çünkü haklıdır; 
ama ondan önceki açıklamasında da Sayın Oymak haklıdır. ! 
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Bundan sonra söylediklerine bakacağız; söz verme sebebine uygun devam ederse, eder; 
etmese, keseriz; bu kadar basit... Kurallar çalışıyor... 

Devam edin. 

HAYDAR OYMAK (Devamla) — Bir diğer husus şu : "Bu -kararnameyi niye çıkardınız 
diyorsunuz'* diyor. Ben öyle demedim. "Bu kararnameyi niye çıkardınız" demedim. "Bu ka
rarnameyi bu şekliyle, niye çıkardınız" dedim, özellikle de konuşmamda altını çizmiştim. Ne
yin altını çizmiştim?.. Bir, "çiftçilerden satın aldıkları ürün bedellerinin" alUnı çizmiştim, tki, 
"prim borçlarının" altını çizmiştim. Üç, "prim alacaklarının" altını çizmiştim. Dolayısıyla, 
borcu olandan tahsil edilmesi gerekir, onu belirtmek istedim. 

Ayrıca, bu kararnamenin -konuşmamda özetle belirttiğim- bir sürü sakıncalarının oldu
ğunu söyledim. 

Sayın Bakanın belirttiği gibi, aksaklıkların anında ve yerinde giderilmesi uygulamasını ya
pacak şekilde bilgisayar ağıyla donatıldıysa bu Bağ-Kur, lütfen, herkesten -Deli Dumrul misali-
para alma yönüne gidilmesin; borçluların üzerine gidilsin, borçlulardan kesilsin. Bu, önceden 
ürün bedellerinin ödendiği yerlere gönderilsin, ondan sonra, borçluların borçlarına mahsuben 
prim bedeli kesilsin. 

BAŞKAN — Sayın Oymak, özünün değerlendirilmesi değil de, beyanlarınızın değişik ifa
de edilmesi hususunda varsa, lütfen; yoksa, toparlayın. 

HAYDAR OYMAK (Devamla) — Dolayısıyla, bu kararnameyle sadece borçlulardan de
ğil, Bağ-Kur'dan emekli olanlar dahil herkesten para kesilecektir ve iade için kuyruklar oluştu
rulacaktır; ben onu arz etmek istemiştim. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (istanbul) — Sayın Başkan, 
sayın konuşmacı adımı da belirterek bir beyanda bulundu ve kararnamenin altında benim im
zamın bulunmadığını, yerime vekâlet eden Bakanın imzasının bulunduğunu söyleyerek, sanki 
ben bu kararnameye muvafakat etmiyorum gibi bir anlam çıkardı. Böyle bir şey olamaz. O 
sırada, hasbelkader yurt dışında bir gezideydim. Dolayısıyla, yerime vekâlet eden arkadaşımın 
kararnamedeki imzasının mesuliyetini taşıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Moğultay, bir açıklama gereği görüyor musunuz? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 

Hayır efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
Gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ-

TIRMASI ÖNERGELERİ 
/. _ Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 9 arkadaşının, Azerbaycan'da meydana ge

len son gelişmeler ve darbe teşebbüsü konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/34) 
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. BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde iki adet genel görüşme önergesi vardır; 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Azerbaycan'da meydana gelen son gelişmeler ve darbe teşebbüsü ile ilgili olarak Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 100 ve" 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasriçin gere
ğini arz ve talep ederiz. 

GEREKÇE: 
"' Bilindiği gibi, Azerbaycan'da son günlerde önemli gelişme ve değişmeler meydana gelmiş
tir. Ülkede meşru seçimlerle işbaşına gelen Cumhurbaşkanı Elçibey Baku'yu terk ederek Nah-
civan'a gitmek zorunda bırakılmış ve Gence'de isyan eden bir grup ve ba$ı, ülkede yönetime 
el koyduklarını, bütün yetki ve sorumlulukları ellerine aldıklarını açıklamışlardır. Olay doğru
dan doğruya meşru yönetimi, BM ve AGÎK'e üye olan demokratik bir ülkeye ve demokratik 
düzenin bizzat kendisine karşı girişilmiş bir darbe niteliğindedir. 

Ermeni saldırılarının artarak devam ettiği bölgedeki istikrarsızlığın çok daha büyük bu
nalımlar doğurmasının muhtemel bulunduğu bugünkü ortamda, Azerbaycan'da meydana ge
len gelişmeler sadece bu ülke bakımından sonuçlar doğuracak olaylar niteliğinde değildir. Bu 
gelişmeler, tüm bölgeyi ve özellikle de Türkiye'yi, Türkiye'nin diğer Türk cumhuriyetleriyle 
ilişkilerini, geleceğini, güvenliğini, Azerbaycan'la dostluk ve kardeşlik esasına dayalı tüm mü
nasebetlerini, millî menfaatlarını yakından ilgilendirir. Bu nedenle, Azerbaycan'daki son geliş
melerin, TBMM'nde enine boyuna, bütün detaylarıyla görüşülerek oradaki son durumun tes
pit edilmesinde, tarihî ve millî menfaatlarımız doğrultusunda gereken değerlendirmelerin ya
pılmasında büyük fayda ve zaruret olduğu kanaatindeyiz; 

Bu nedenle, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca acilen bir 
genel görüşme açılması için gereğini arz ederiz. 

Recep Kırış 
| Kahramanmaraş 

Ahmet özdemir 
Tokat 

Hüsnü Doğan 
İstanbul 

Mehmet Çevik 
Ankara-

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. , .. 
önerge, gündemde yerini alacak, genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngörüş-

me, sırasında yapılacaktır. 

2, —Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu ve 45 arkadaşının Azerbaycan'da 
meydana gelen son gelişmeler karşısında Hükümetin izlediği dış politika konusunda genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/35) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi daha vardır, okutuyorum : 
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Muhsin Yazıcıoğlu 
Sivas 

Esat Bütün 
Kahramanmaraş 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Eyüp Aşık 
Trabzon 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Dost ve kardeş Azerbaycan'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Eİçibey'e karşı organize 
edilen darbe girişimi ve ülkede yaşanan iç kargaşa, millet olarak hepimizi derinden üzmüştür. 

Ebulfeyz Elçibey, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bağımsızlığına kavuşan Türk cum
huriyetlerinde demokratik seçimle iktidara gelmiş ve Bağımsız Devletler Topluluğuna üye ol
mayan tek liderdir. , 

Her dönemde Türk kimliğinin yılmaz bir savunucusu olan ve Türkiye'yi ikinci bir vatan 
olarak gören Elçibey'i ve Azerbaycan Türklerini, Ermenistan'ın saldınlan karşısında yalnız ve 
çaresiz bırakan bugünkü Hükümetin uyguladığı dış politikayı kabul etmek mümkün değildir. 

"Azerbaycan konusunda dünyadan ayrı hareket edemeyiz" diyerek, Türkiye'yi, Ermenis
tan destekçisi ülkelerin yanına sürükleyen yöneticilerin ilgisizliği ve basiretsizliği, Azerbaycan'ı 
Rusya'nın, İran'ın, Ermenistan'ın ve diğer bazı güçlerin kıskacına düşürmüştür. 

Dış politikasını gönülleri hoş tutacak sloganlar üzerine yürüten bu Hükümet, Azerbay
can'daki vahim gelişmeleri, "Azerbaycan'ın iç işleridir, tarafsız olmak durumundayız" şeklin
de yorumlayamaz. 

Dost ve kardeş Azerbaycan'ın içinde bulunduğu iç kargaşanın ve kaosun bir an Önce sona 
erdirilmesini temin etmek bakımından, Hükümetçe yürütülen dış politikanın, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi nezdinde her yönüyle müzakere edilmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi amacıy
la, Anayasanın 98, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri gereğince bir genel görüşme açılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Abbas tnceayan 
Bolu 

Sabri öztürk 
İstanbul 

Hasan Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

Yavuz Köymen 
Giresun 

Işın Çelebi 
İzmir 

Refik Arslan 
Kastamonu 
Bahri Kibar 

Ordu 
Ülkü Güney 

Bayburt 
Şükrü Yürür 

Ordu 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Yusuf Namoğlu 
İstanbul 

Avni Akyol 
Bolu 

Fahrettin Kurt 
Trabzon 

Feyzi tşbaşaran 
İstanbul 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Nabi Poyraz 
Ordu 

İsmet Kaya Erdem 
İzmir 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 
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Burhan Kara 
Giresun 

Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Çorum 

Mustafa Parlak 
Rize 

Emin Kul 
İstanbul 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Mehmet Cavit Kavak 
İstanbul 

Faruk Saydam 
Manisa 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Ali Er 
İçel 

Şadan Tuzcu 
İstanbul 

İsmail Sancak 
İstanbul 

Mehmet Çevik 
Ankara 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

Hamdi Eriş 
Ankara 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

Cem Kozlu 
İstanbul 

İmren Aykut 
İstanbul 

Rasim Zaimoğlu 
Giresun 

Mustafa Balalar 
Eskişehir 

Gürol Soylu 
İstanbul 

Temel Gündoğdu 
İstanbul 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Kadir Razaman Coşkun 
İstanbul 

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

rüşme, sırasında yapılacaktır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — ingiltere'de, Avrupa Konseyi ve Essex Üniversitesinin işbirliğiyle düzenlenecek olan 
seminere, TBMM'yi temsilen bir milletvekilinin katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/990) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bil
gilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
8-10 Temmuz 1993 tarihleri arasında İngiltere'de Avrupa Konseyi ve Essex Üniversitesi ile 

"Demokrasilerde Hayal Kırıklığı; Siyasî Partiler, Avrupa'daki Demokratik Kurumlarda Katı
lım ve Katılımsızlık" konulu bir seminere Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen bir üyenin 
icabet etmesi TBMM Genel Kurulunun 15.6.1993 tarihli 112 nci Birleşiminde tasvip edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi uyarınca siyasî parti grubunca ismi bildirilen Ankara Milletvekili S. 
Kemal Mimaroğlu, TBMM'yi temsilen ilgili seminere katılacaktır. 

Genel Kurulun bilgilerine sunulur, . 
Yılmaz Hocaoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Vekili 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
• ' • » 

2.— Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, (6/647) numaralı sözlü sorusunu geri aldı
ğına ilişkin önergesi (4/175) 

BAŞKAN — Bazı sözlü sorulann geri alınmasına dair önergeler vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 265 inci sırasında yer alan (6/647) esas numaralı 
sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mehmet Rauf Ertekin 

Kütahya 

. 3 . — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, (6/817) numaralı sözlü sorusunu geri 
aldığına ilişkin önergesi (4/176) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 269 uncu sırasında yer alan (6/817) esas numaralı 
sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Halil İbrahim özsoy 

Afyon 

4. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, (6/837) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/177) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 310 uncu sırasında yer alan (6/837) esas numaralı 

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

Şevket Kazan 
Kocaeli 

5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, (6/810) numaralı sözlü sorusunu geri 
aldığına ilişkin önergesi (4/178) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 397 nci sırasında yer alan (6/810) esas numaralı sözlü 

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

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

BAŞKAN — Soru önergeleri geri verilmiştir. 
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• • ' . . " - • ' • . V I . — Ö N E R İ L E R , 

A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlar ile Teşkilat Kanun

larında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının (1/502) (S. Sayısı: 340) görüş
me gün ve çalışma süresi ile o birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin DYP Grubu 
önerisi 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş 
bir önerisi vardır; şimdi, bu öneriyi okutup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 23.6.1993 Çarşamba günü yaptığı toplantıda siyasî parti grupları ara
sında oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin İçtüzüğün 19 uncu mad
desi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Güneş Müftüoğlu 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili 

öneri : 
23 Haziran 1993 Çarşamba günkü birleşimde, gündemin 9 uncu sırasında yer alan 340 

sıra sayılı, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlar ile Teşkilat Ka
nunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının görüşülmesinin bitimine ka
dar çalışma süresinin uzatılması ve sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş 
ve huzurunuzda okunmuş bulunan önerisi üzerinde müzakere açıyorum. 

İsteyen olursa, iki lehte ve iki de aleyhte söz verilecektir. 
Şu ana kadar, aleyhte, Sayın Uluç Gürkan ve Sayın Ülkü Güney söz istemişlerdir. 
önerinin lehinde söz isteyen?.. Bulunmamaktadır. 
Aleyhinde görüşmek üzere, Sayın Uluç Gürkan, buyurun. 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gündem değişikli
ği yaparak öne alınması istenen tasarıyla, aslında Hükümete bir yetki verilmek isteniyor. Şim
di, bunu şu an görüşmemizde birkaç bakımdan büyük sakıncalar olduğuna dikkatinizi çek
mek istiyorum. 

Birincisi: Hükümete, memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında bazı kanunlar ile teş
kilat kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin kanun hükmünde kararname çıkarma yetki
sinin verilmesi isteniyor. Hangi hükümete vereceğiz bu yetkiyi? Mevcut Hükümet bir iki gün 
sonra yenisiyle yenilenecek. Bu Parlamentonun, hangi hükümete yetki vereceğini bilmek, her
halde hakkıdır. Bu, yeni hükümette görev alacak siyasî partilerin gruplarına mensup milletve
killeri için de, parlamenter olmalarının sorumluluğudur. "Aynı partiler, benzeri hükümet" an
layışıyla, "bugün bu yetki tasarısını elden çıkaralım, yeni hükümetin önüne hazır gelsin" de
mek, sanıyorum, parlamenter olmanın sorumluluğuyla, ciddiyetiyle fazlaca bağdaşan bir du
rum değil. O bakımdan, bu konuyu, arkadaşlarımızın, parlamenter olmanın sorumluluğuna, 
parlamenter olmanın vicdanî gereğine bırakmak istiyorum. 

— 112 — 



TJLM.M. B : 116 23 , 6 . 1993 O : 1 

Onun dışında, belki dikkat edilmeyen, Üzerinde dikkatle durulmamış olan bu yetki kanu
nu tasarısıyla ilgili bazı özellikler var. "Memurların malî, sosyal ve diğer haklarında iyileştir
meler yapmayı öngörüyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlarına ilişkin olarak da, 
bu bağlamda, daha etkin çalışmalarına dönük bazı düzenlemeler yapmak istiyoruz" deniliyor. 

Değerli milletvekilleri, olay sadece bundan da ibaret değil. Bakın, tasarının 1 inci madde
sinde, yetki kapsamıyla, yetkinin amacıyla ilgili -sanıyorum çoğu kimse dikkat etmedi, altını 
çizmedi, önemsemedi- şöyle bir hüküm var : "Yürütme organı bünyesindeki kamu kurum ve 
kuruluşlarının kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin konularda düzenlemelerde bulunmak..." Ne 
demek bu?.. Sadece Genelkurmay Başkanlığı hariç tutuluyor burada. 

Bu tasarı görüşülürken Anayasa Komisyonunun bu konuya getirdiği bir açıklık var: "Ma
hallî idareler, Yüksek öğretim Kurulu, üniversiteler (öğretim elemanları dahil), Radyo ve Tele
vizyon Yüksek Kurulu ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda çalışan bütün kamu persone
lini -daha sıralıyor- kapsar" diyor ve şunu ekliyor : "Bu personel Anayasanın 'idare' matlabı-
na dahil maddeleri içinde yer alan özel statülü kamu kuruluştan personeli olup, memurlarla 
ilgili genel hükümler, bu özel statülü kurumlarda çalışan kamu personeline ait özel hükümlere 
aykırı olmadıkça onlar için de geçerlidir." Bu sadece, onlann da malî, sosyal ve diğer haklarıy
la ilgili bir iyileştirmeye mi dönük acaba? Hayır. 

Bakın, ben size, başımıza ne geleceğini söyleyeyim : Benimsersiniz ya da benimsemezsi
niz; ama, bu yetkinin verilmesi halinde, önümüzdeki günlerde bir TRT Genel Müdürü seçimi 
olacak; TRT Genel Müdürünün seçimine ilişkin yasa hükmü Bakanlar Kurulunca değiştirile
bilecek; üniversitelerin öğretim elemanları üzerinde baskı kurma imkânı getirilebilecek -açık 
kapı; bu olabilecek- yani, biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, TRT 'Yasasında, Genel Mü
dürün nasıl seçileceği konusunda değişiklik gerekiyorsa, bu hakkımızı, burada tartışmadan Hü
kümete vermeyi mi düşünüyoruz; bunu mu içimize sindiriyoruz?! Bu konunun, herhalde koa
lisyon protokolü bağlamında da düşünülmüş olması, tarafların belli güvenceleri ve gruplar olarak 
-sadece hükümette yer alacak bakanlar değil, gruplar olarak- fikirlerinin olması gerekir. 

Bir başka olay : Eğer basında okuduğumuz haberler bizi yanıltmıyorsa, özelleştirme ko
nusunda protokolün kendine göre dengeleri var; özelleştirmenin yasayla yapılması öngörülü
yor; ama, bu yetki kanunu tasarısı, özelleştirme konusunu, şu an telaffuz edilmiyor ama, Hü
kümetin yetkisine bırakıyor; Hükümete, özelleştirmenin nasıl yapılacağı konusunda kanun hük
münde kararname çıkarma imkânı veriyor. Nereden çıkardın bunu derseniz, okuyayım : 

"İlkeler 
Madde 3 (c) — 28.5.1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanunun beşinci bölümünde değişiklik ya

pılırken ülke ekonomisine yararlılık, verimlilik ve kârlılık esaslarını göz önünde bulundurur." 
Yani, böyle bir genel anlayışla, Bakanlar Kurulu, özelleştirme Yasasında değişiklik yapma yet
kisini eline alıyor. ' 

Bunu da nasıl kullanacağına ilişkin Komisyon gerekçelerinde açık değinmeler var, daha 
doğrusu, Komisyon gerekçelerinde değil; Hükümet, bu tasarıyı sevk ederken, neyi öngördüğü
nü, genel gerekçeye yazmış. Bu tasarıyı Hükümet sevk ederken, gerekçesinde bakın ne yazmış : 
"3291 sayılı Kanunun beşinci bölümünün uygulanmasında, özelleştirmenin hızlı, etkin bir şe
kilde yürütülebilmesi için bu bölümde değişiklik yapılırken ülke ekonomisine yararlılık, verimlilik 
ve kârlılık esaslarının göz önünde bulundurulması ilkeleri benimsenmektedir" Yani, istenen bu 
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yetkinin bir amacı da, o büyük protokol dengelerine (!) Konu olan özelleştirmenin hızlandırıl
masını güvence altına almak ve bu konudaki yetkiyi Türkiye Büyük Millet Meclisinden alıp 
Bakanlar Kuruluna devretmektir. 

Onun için lütfen, kime, hangi amaçla yetki verme konumundayız; bunu biraz daha dik
katle değerlendirelim, düşünelim ve bu düşünme payına eğer ihtiyaç duyuluyorsa, eğer bazı 
konular sadece hükümet olmak için geçiştirilmiyorsa, şu tasarıyı, gündemdeki normal yerin
de, yani hükümet kurulduktan -önceki hükümetin değil- ve kendi yetki talepleriyle gelmesin
den sonra görüşelim diyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Gürkan, ordu ne oluyor, ordu?.. Onu 
söylemeyi unuttun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
öneri üzerinde, aleyhte, Sayın Ülkü Güney. 
Buyurun Sayın Güney. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bugün bu
rada, Doğru Yol Partisi Grubunun, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler" kısmının 9 uncu sırasında bulunan yetki tasarısının görüşülmesi önerisi üze
rinde müzakere açılmış bulunuyor. 

Biz, bugün saat 14.00'te toplanan Danışma Kurulunda, bu konudaki düşüncelerimizi ifa
de ettik. Yüce Meclise, bu konuda orada ifade ettiğim düşüncelerimi -benden önce konuşan 
Sayin Gürkan'ın konuşmalarını tekrar etmeden- kısaca izah etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, saat 14.00'te Danışma Kurulu toplanıyor; saat 15.OO'te Meclis Ge
nel Kurulu toplanacak ve biz bugün burada önemli bir kanun görüşeceğiz, yani yetki tasarısını 
görüşeceğiz -biraz sonra içeriğine gireceğim- bu kadar önemli bir tasarıyı görüşeceğiz; bunun 
görüşülmesine saat 14.00'te karar veriyoruz yahut bu, gündeme getiriliyor; saat 15.OO'te de Genel 
Kurulda görüşülmeye başlanacak!., 

Değerli arkadaşlarım, düşünebiliyor musunuz; bu konuda, acaba, partiler, partilere men
sup milletvekilleri, fikirlerini burada nasıl ifade edebilecekler; şu kısa süre içerisinde acaba ne 
gibi bir hazırlık yapabileceklerdir; acaba, bu kanuna bir katkıda bulunabilecekler mi veyahut 
da bu kanunla ilgili eleştirilerini gündeme getirebilecekler mi? Bu mümkün değil; çünkü, bu 
tasarı 9 uncu sıradadır... 

KAMER GENÇ (Tunceli)—27.4, 1993'te dağıtılmış. 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Sayın Genç, bu 9 uncu sırada, 1 inci sırada değil vê bu ka

dar önemli bir kanunu görüşeceğiz! Uluslararası bir anlaşmada bile, arkadaşlarımızın hazır
lanması için, hiç olmazsa 24 saatlik bir süre veriyoruz. Bu kadar önemli bir yetki tasarısını, 
sanki sel önünden kütük kaçırırcasına, Yüce Meclisin önüne getiriyoruz ve hemen görüşelim 
diyoruz, bu işi bağlayalım diyoruz. Böyle bir olay olamaz, mümkün değil. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Güney, ona, İstanbul deyimiyle "yan
gından mal kaçırmak" denir. 

ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, bu yetki tasarısına itiraz ettiği
miz ikinci nokta şudur : Bugün bu yetkiyi kime veriyoruz? Bugün bizden bu yetkiyi kim istiyor? 
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Bu yetki Hükümete veriliyor. Devlette devamlılık mutlaka vardır; buna katılıyoruz, buna diye
cek bir şey yok; falcat, bugün veya yarın kurulacak olan yeni hükümet; bilmiyoruz, acaba bu 
yetkiyi mi veya bu yetkiyle birlikte daha başka yetkileri mi veya daha azını mı, daha çoğunu 
mu istiyor?.. Bir veya iki günlük Ömrü kalmış bir Hükümet tarafından, daha önceden hazır
lanmış bir yetki tasarısı, bugün önümüze, hiç hazırlıksızken, acele bir şekilde getiriliyor ve Yü- * 

v ce Meclisten bunun geçirilmesi isteniyor ve yeni kurulacak olan hükümetin de hiçbir fikri ahn-
. madan getiriliyor; bunu izah etmek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, izah ettiğim bu iki önemli husustan sonra, burada oturup da 
laf atan bazı arkadaşlarıma sesleniyorum şimdi : Meclisi, kanun hükmünde İcararnamelerle 
mi idare ettireceğiz artık?! 

AHMET SAYIN (Burdur)'— Yeni mi aklınıza geldi? 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — 18 inci dönemdeki milletvekili arkadaşlarımız bunu çok 

iyi bilirler ve onlar, o zaman bu kürsülerden çok konuşmalar yaptılar!.. 
Arkadaşlar, şimdi sizlere 1 inci maddeyi okuyorum, lütfen dikkat ediniz : 
"Bu Kanunun amacı, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında etkinliği ar

tırmak, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üze
re bunların malî, sosyal ve diğer haklarında iyileştirmeler yapmak; yürütme organı bünyesin
deki kamu kurum ve kuruluşlarının (Genelkurmay Başkanlığı hariç) kuruluş, görev ve yetkile
rine ilişkin konularda düzenlemelerde bulunmak için ivedi ve zorunlu hallere münhasır olmak 
üzere Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermektir." 

Muhterem arkadaşlarım, hani, şu anda halen devam etmekte olan'Koalisyon Hükümeti 
kurulduğu zaman "bu kanun hükmündeki kararnameleri niye getirelim; bunları Mecliste tar
tışalım, bunları kanun halinde çıkaralım" iddialarını yapan ve o gün bu kürsülerde konuşan . 
hatipler, şu anda burada oturan arkadaşlarım, acaba şimdi ne diyecekler?! 

Bu kanunla, Meclise by-pass yapılıyor. Bizim çıkarmamız gereken kanunlar; kanun hük
münde kararnamelerle, Mecliste, üzerinde ciddî bir tartışma yapılmadan, muhalefet partileri 
ciddî bir katkıda bulunmadan, arkadaşlarımız fikirlerini ciddî bir şekilde ifade etmeden, bir 
gün, iki gün gibi kısa bir sürede çıkarılacak. Bunu anlamak mümkün değildir. Bu, sadece bu
gün bizim itiraz ettiğimiz; sadece, bir Anamuhalefet Partisi olarak itiraz etmek için buraya ge
tirmiş olduğumuz bir konu değildir. Bu konu, yalnız bizim konumuz değil; bu konu, Yüce Mec
listeki bütün milletvekili arkadaşlarımızın konusudur ve Yüce Meclisin tümünün konusudur. 

Gelin, bu by-pass'ın bu acelecilikte çıkmasına izin vermeyelim, ret oyu verelim; zamanı 
geldiğinde -herkesin bunu üzerinde konuşabileceği şekilde zaman verelim- eksikleri varsa ta
mamlayalım ve bunu bu şekilde geçirelim. 

Bu duygularla, arkadaşlarımın bize katılmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — öneri üzerinde, lehinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre... 
HASAN KORKMAZCAN" (Denizli) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim?.. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, oylamaya geçmeden önce, bir hu

susu ifade etmek istiyorum : öneri üzerinde konuşmalar yapıldı -önerinin aleyhinde konuşma
lar yapıldı, lehinde konuşan yok- ama, Önerinin oylanmasından önce, kanaatimce, çözümlen
mesi gereken usulî bir husus vardır... (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, müsaade eder misiniz... Anlayamıyorum... 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul)— Bir usulsüzlük yok; devam edelim... 
BAŞKAN — Efendim?.. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Bir usulsüzlük yok; devam edelim efendim. 
BAŞKAN — Buyurun, zatı âliniz yönetin (!) Yer değişelim; ben de rahatlarım, belki siz 

de becerirsiniz!.. ( 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Siz; söylediniz efendim, "lehinde, aleyhinde söz verip 
oylayacağım" dediniz. 

BAŞKAN — Sayın Karakaş, şimdi bir sayın milletvekili,.tabiî olarak, edep dahilinde, usu
lüne uygun ve yerinden kısaca bir şey söylemek istiyor; dinlemeyelim mi yani?! Yani, şu müda
halenizin makul ve mantıkî bir gerekçesi var mı? 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Var gerekçesi; şu anda saat 17.30; bir saatte yapılacak 
bir şeyi ikibuçuk saatte bitiriyorsunuz; bu israf efendim; ikibuçuk saattir Meclisi bloke ediyor
sunuz. Diğer başkanlar bir saatte bitiriyor; ayıp, ayıp!.. 

BAŞKAN — Anlıyorum ; kongre takvimine göre, grup içi gelişmelere göre, zaman zaman 
bazı sayın adaylar canlanıyor, heyecanlanıyor falan; hepsini anlıyorum; ama, beni alet etme
yin!.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bundan daha tabiî bir şey olamaz; bir sayın üye, bağırmıyor, söz kesmiyor, laf atmıyor, 
ceketini ilikliyor, ayağa kalkıyor "Sayın Başkan, bir maruzatım var" diyor; şu kadar bile bizi 
meşgul etmeyecekti; niçin müdahale ediyorsunuz? 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Bir üye değil, çok sayıda üye yaptı bu işi. 
BAŞKAN — İstirham ediyorum... Bakın, ben Meclisi çalıştırmak istiyorum; beni anla

maya çalışın. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Ama, "oylayacağım" diyorsunuz, oylamıyorsunuz... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Cevap verdiniz Sayın Başkan, bırakın; bilmiyor, farkında 

değil!.. 
BAŞKAN — Efendim, niye cevap vermeyeyim? "Yanlış yapıyorsun" diyor; ben de kendi

mi savunuyorum. 
Buyurun Sayın Korkmazcan. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, İçtüzüğün 79 uncu maddesine gö
re, hükümetin çekilmesi halinde, kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülemeyeceği yüksek ma
lumlarınızdır. 

Bu konunun çözümlenmesi bakımından, Meclis Başkanlığı, Hükümetten, yani geçici Hü
kümetten, konunun aydınlatılması Ve geçici Hükümetin görevde kaldığı süre içinde Meclis ça-

• lışmalannda hangi kanun önerilerinin ele alınacağının belirlenmesi için sualde bulundu. Bu
nun cevabı da geçtiğimiz günlerde geldi; zannediyorum, burada konuşuldu. 

Hükümet, Meclis Başkanlığının talebi üzerine, 79 uncu maddedeki yetkisini kullandı ve 
mevcut gündemin aynen takip edilmesi şeklinde, Başbakan Vekili Sayın Erdal İnönü'nün im
zasıyla bildirimde bulundu, Şimdi bu durum karşısında, yani Hükümetin İçtüzüğün 79 uncu 
maddesinde tanınmış olan yetkisine dayanarak verdiği bildirim karşısında, Danışma Kurulu
nun bu değişikliği yapabilmesi, bu konuyu ele alabilmesi dahi mümkün değildir; çünkü, İçtü-
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züğün 79 uncu maddesi burada çok kısıtlayıcı bir hüküm getirmiştir. Hükümet de tercihini, 
mevcut gündemdeki sırayla müzakerelerin yapılması şeklinde kullanmıştır. 

Hükümet, ya bu tercihini yeniden değiştirecektir veyahut da Danışma Kurulu kararıyla 
veya herhangi bir grubun önerisiyle bu görüşmeyi yapmak mümkün değildir; İçtüzüğe aylan
dır. Meclisimiz de, bildiğiniz gibi, kendi yaptığı içtüzüğün koyduğu hükümlere göre çalışır; bu 
da Anayasanın hükmüdür. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Bir dakika... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, lehinde konuşacağım. 
BAŞKAN — Bilahara efendim. Ondan evvel, Sayın Korkmazcan'a cevap vermek istiyorum. 
İfade buyurduğunuz 79 uncu madde gereği ve uyarınca yazılmış olan tezkere şu anda bu

rada değil; ama, itimadım var, ilgililere sordum; o yazıya göre, gündemde herhangi bir değişik
lik istenmediği ve mevcut haliyle konuların görüşülmesinin Hükümetçe bildirildiği söylendi. 
O takdirde, zaten basılı gündemde yer alan hususları görüştüğümüze göre, bu uygulamada usule 
aykırı ya da 79 uncu maddeye dayanarak Hükümetten alınan cevaba ters düşen bir durum ol
duğunu zannetmiyorum. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya)'— Sıra değişik. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Bir daha, bir daha... 
BAŞKAN —- "Bir daha" diye bir şey yok arkadaşlar. Yani, iki kafa, iki dürüst yürek, hu

zurda, bir konuyu arıyor ve tartışıyor. Yani, ben padişah mıyım (!) söyleyeyim veya sen benim 
amirim misin (!), keselim?! İyi niyetle bir şeyi arıyoruz. Bunu niye böyle bu kadar?.. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Burada konuşuldu bu konu Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Evet... 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Bu konu burada da, Danışma Kurulunda da kokuşul

du; iki kez konuşuldu. 
BAŞKAN — Şimdi, Sayın Karakaş, Danışma Kurulunda konuşuldu... 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Burada da konuşuldu. 
BAŞKAN — Efendim, ne zaman konuşuldu? 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Geçert birleşimde konuşuldu. 
BAŞKAN —• Geçtiğiniz birleşimde bendeniz, burada bu konuyu konuşturan, bu konuda 

görüş beyan eden, bu konuda Başkan olarak tavrını ifade etmiş bulunan kişi miyim? 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Hayır, değilsiniz; ama, Meclis kararı var; onu söyle
mek istiyorum. 

BAŞKAN — O halde, izin verin de, sorumlu, yükümlü kişi olarak konuşayım efendim. 
Yani, bundan daha doğal ne olabilir? 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Takip edin efendim; Meclis karar aldı. 
BAŞKAN — Üye bir görüş koydu; görüşü reddeden bir kanaat ifade ettim; itirazı var; 

söz vermeyeyim mi? (SHP sıralarından '"oylamaya geçin" sesleri) 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Tamam, bitti... 
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BAŞKAN — Buyurun. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, 79 uncu maddenin hükmü açık. 

Geçici Bakanlar Kurulunun görev yaptığı süre içinde Genel Kuruldaki ve komisyonlardaki her 
türlü kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi ertelenir. Kural budur. Bir tek şey yapılabilir : 
içtüzük hükümleri ve Anayasa değişiklikleri görüşülebilir. Kural bu. Kuralın istisnası ise, Hü
kümet tarafından görüşülmesinde zaruret duyulan, zorunluluk duyulan ve bir yazıyla resmen 
Meclis Başkanlığına bildirilen hususlar görüşülebilir. 

Hükümet ne yapmış?.. "Mevcut gündemdeki sırayla kanun tasarı ve teklifleri görüşülsün" 
demiş. 

Değerli milletvekilleri, mevcut gündemdeki tasarı ve tekliflerin sırasını değiştirme yetkisi, 
ne Genel Kurulda ne de Danışma Kurulunda vardır; İçtüzük hükmüdür, tçtüzüğün 79 uncu 
maddesini değiştirirsiniz, ondan sonra bu h'ükmün dışına çıkabilirsiniz; o ayrı... 

Burası dernek kongresi değil. Türkiye Büyük Millet Meclisinde, "Meclis Genel Kurulu her 
şeye hâkimdir" gibi, bazı arkadaşlarımızın yanlış düşünceleri var. içtüzük çerçevesinde, Genel 
Kurul her şeye hâkimdir. 

BAŞKAN— Doğrudur. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Kaldı ki, hatırladığım kadarıyla, Sayın inönü'

nün Başbakan Vekili sıfatıyla Meclise gönderdiği yazı üzerine bugün, artık Danışma Kurulu
nun gündemde herhangi bir sıra değişikliği yapamayacağı, herhangi bir toplantıya zarurî ola
rak gelebilecek bazı kanun tasarı ve tekliflerinin de görüşülemeyeceği hususu ifade edildi; her
hangi bir itiraz da vaki olmadı. Tutanaklar incelenirse, bu da ortaya çıkacaktır. (ANAP ve RP 
sıralarından alkışlar, SHP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, bu itirazı ben yaptım Grup Başkanve-
kili olarak; zabıtlara geçti. O zaman Meclise riyaset eden Başkan Sayın Hatiboglu idi. Ben 
bunu defeatle zabıtlara geçirdim, "artık bundan sonra, Danışma Kurulu kararıyla dahi bir de
ğişiklik yapılamayacaktır" dedim; Başkanlık Divanı bunu tasdik etti ve aksine hiçbir görüş 
de bildirilmedi. Bu hususu en azından, tahkik için birleşime ara vermenizi talep ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, onu ben düşündüm... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Müftüoğlu. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Efendim, daha dün, Anayasanın 133 üncü mad

desiyle ilgili değişikliği, Danışma Kurulu kararıyla beraberce getirdik. Yani, şimdi... (ANAP 
sıralarından "Anayasa görüşülür" sesleri) 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Anayasa ve içtüzük görüşülür. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, teker teker konuşalım, yanlışlık olmasın. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Efendim, Danışma Kurulu kararıyla ilgilidir. Ev

velki haftalarda da bu uygulamayı yaptık. Şimdi ne oldu da arkadaşlarımız itiraz ediyorlar? 

BAŞKAN —- Sayın Müftüoğlu, "Anayasa ve içtüzük değişikliği konulan hariç, kanun ta
sarı ve teklifleriyle diğer işler görüşülemez" iddiası var. 

Dünkü görüşmeler, bendenizin de katıldığım ve şu anda da uygulamasını hatırladığım Ana
yasa değişikliği görüşmeleri olduğu için, o itiraz cümlesinden saymadım. 
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O bakımdan, hem daha önce verildiği söylenen ve şu anda istediğimde "getirelim efendim" 
dedikleri tezkereyi incelemek ve hem de, daha önceki birleşimde yapılan, Sayın Karakaş'ın işa
ret buyurduğu o tartışmalar ne idi, Genel Kurul nasıl bir değerlendirmeyi, bir yorumu benim
sedi, bunu anlamak için, birleşime İS dakika ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 17.33 

o 
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' İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 18.02 

BAŞKAN — Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 116 ncı Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum, 

VI. — ÖNERİLER (Devam) 

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 
1. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlar ile Teşkilat Kanun

larında Değişiktik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının (1/502) (S. Sayısı: 340) görüş
me gün ve çalışma süresi ile o birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine ilişkin DYP Grubu 
önerisi (Devam) ' , • 

BAŞKAN — Görüşmelere, bıraktığımız yerden devam ediyoruz. 
Buyurun Sayın Müftüoğlu. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarımızın yetki 

kanununun içeriği konusunda bir tereddütü var. Bu yetki kanunuyla Hükümetimiz yeni ba
kanlık kurmayacak. Bu yetki kanunu yeni bakanlık kurma yetkisi vermiyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Korkmazcan,' 'Hükümetin çekilmiş olması sebebiyle, gündemde bulunan kanun tasarı 

ve tekliflerinin, İçtüzüğün 79 üncü maddesi gereği, Bakanlar Kurulunca yazılı olarak yeni bir 
istemde bulunulmadıkça görüşülemeyeceğini ve Bakanlar Kurulunun bu konudaki görüşünün 
yazılı olarak bulunması gerektiğini, aksi takdirde, gündemdeki konuların, Anayasa ve İçtüzük 
değişiklikleri hariç, görüşülmesi imkânının bulunmadığını, bu nedenle, yapmakta bulunduğu
muz görüşmelerin ve hitamındaki oylamanın yapılamayacağını" ifade ettiniz. 

Bendeniz, bu konunun daha önce tartışılmış olduğu birleşimde riyaset mevkiinde olmadı
ğım için, gerekli incelemeyi yapmak üzere ara vermek ihtiyacı duydum ve konuyu inceledim. 

Hükümet, 20.5.1993 tarihli yazıyla, Meclis komisyonlarında ve Genel Kurulda görüşül
mesi ertelenmiş bulunan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesine devam olunması görüşü
nü, kararını yazılı olarak bildirmiş. Bunun üzerine, 21 Mayıs 1993 tarihinde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı, yine, Başbakanlığa hitaben, Danışma Kurulunda yapılan görüşme
ler üzerine, Bakanlar Kurulunca, Genel Kurul gündeminde bulunan konulardan görüşülmesi 
uygun görülenlerin bir liste halinde bildirilmesini, İçtüzüğün 79 uncu maddesine atfen istemiş. 

Yine Hükümet, 25.5.1993 tarihinde cevabî bir yazıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına, komisyonlarda ve Genel Kurulda bulunan kanun tasarı ve tekliflerinin, önceki yazı
da da belirtildiği gibi, bir ayrım gözetilmeden, bir değişiklik yapılmadan, tümünün, bulundu
ğu haliyle görüşülmesine devam edilmesinin Bakanlar Kurulunca uygun görüldüğünü bildirmiş. 

Demek ki, İçtüzüğümüzün 79 uncu maddesinin şartı, gereği yerine getirilmiş. Bu husus, 
geçmiş birleşimlerde burada görüşüldüğünde, gerek zatı âlinizin, gerek Sayın Kalemli'nin bazı 

— 120 — 



TJLM.M. B : 116 23 . 6 . 1993 0 : 2 

itirazlarınız olmuş; ancak, bu itirazlar karşısında, birleşimi yöneten Başkan, uygulamasının 
usule uygunluğunu, uygulamayı değiştirmesini gerektirecek bir durum görmediğini; ama, "za
bıtlarda yer alması bakımından, beyanlarınızı zabıtlara geçirdiğini, uygulamasına devam 
edeceğini" söylemiş ve bu görüşmeler muvacehesinde çalışmalara devam edilmiş. 

Bugün huzurunuza getirilen, İçtüzüğün 19 uncu maddesine dayalı Doğru Yol Partisi Gru
bu önerisi, gündemi değiştirmiyor, gündemde bulunmayan bir tasarı ya da teklifin görüşülme
sini istemiyor, gündemde sıralama değişikliği de istemiyor. Okuyorum : 

"öner i : 
23 Haziran 1993 Çarşamba günkü Birleşiminde, gündemin 9 uncu sırasında yer alan 340 

sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlar tle Teşkilat Kanun
larında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının görüşülmesinin bitimine kadar 
çalışma süresinin uzatılması ve sözlü soruların görüşülmemesi önerilmiştir" diyor. 

Bildiğiniz gibi, İçtüzüğümüzün 55 inci maddesi, Genel Kurulun çalışma sürelerinin, gere
ğinde, uygun görüldüğünde uzatılabilmesi hakkını, imkânını, yetkisini tanımış bulunmakta
dır. Şimdi, 19 uncu maddeye göre huzurunuza getirilen öneriyi usule uygun biçimde tartışma
ya açtım; iki aleyhte söz verdim. Aleyhinde konuşan iki değerli grup başkanvekili, zatı âlinizin 
ifade buyurduğu açıdan ve bîr usule aykırılık gerekçesiyle, bu oylamanın yapılamayacağını, 
bu görüşmelerin devam ettirilemeyeceğini söylemediler. Dolayısıyla, müteakip iki lehte konuş
ma için talep ve müracaat olup olmadığım sordum; bulunmadığını gördüm ve... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Var efendim. 
BAŞKAN — Ne var?.. Bade harabül Basra! Her şeyin sırası var, zamanı var... Efendim, 

Başkan, dönüp dönüp, ondan sonra, "daha var mı, yok mu Allah aşkına?!." demez. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Zabıtlara bakın, öyle değil; bakmadan nasıl öyle 

dersiniz? 
BAŞKAN — Ben baktım Sayın Özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Söz hakkımı niçin vermiyor sunuz? 
BAŞKAN — Niçin vermeyeyim; siz söyleyin, niçin vermeyeyim? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Bu kadar konuşuyorsunuz da, biz burada lehte 

konuşacağız dediğimiz halde ve İçtüzüğe de uygun olduğu halde niçin kesiyorsunuz? 
BAŞKAN — Şimdi ... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Böyle bir yetki kanunu meselesinde KİT'de Ba

kanlar Kuruluna yetki verileceği halde, bunu niçin yapıyorsunuz, anlamak mümkün değil. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Özal, bugüne kadar... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Vazgeçtim efendim, çıkıyorum. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Şimdi, buna söz talebi demezler; buna... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Kendi kendinize konuşun... 
BAŞKAN — Canım, şimdi, ben bu görevi beş yıldır yapıyorum, beş yıl boyunca başka 

sıralardan da başkaları, Sayın özal gibi, beni böyle çok karşıladı, suçladı, itham etti, salonu 
terk etti; bu işin kaderi bu...-
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CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Şimdi bir dakika efendim; "Sayın Başkan" yok, Sayın Başkan konuşuyor 

daha, bitmedi!.. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Akşama kadar sizimi dinleyeceğiz?!. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun canım; burada usulî bir itiraza, Meclis çalışmalarına ara 

verip, inceleme yaptıktan sonra, vardığımız bir kanaati, kararımızı izah ederek açıklarken, böyle 
her canı isteyenin, önce ortaya çıkıp, sonra da dışarı çıkmasına milletvekili çalışması denmez! 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, bitti mi?.. 
BAŞKAN — Bitmedi efendim. 
Efendim sadece... , 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Söz verdiniz, zabıtlara bakabilirsiniz. 
BAŞKAN — Efendim, kime söz verdim? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN—Dışarıda mı aklınıza geldi?!. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Dışarıda sizin devam ettiğinizi duydum. 
BAŞKAN —Evet? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Hakkımda konuştuğunuzu duydum, tutumunuz 

hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi, Sayın özaPın buna hakkı olduğuna dair Sayın Dinçerler 

de irşat buyurdular (!); evet, evet, tabiî... 
Şimdi, değerli arkadaşlarım, bakın, benim hem şahıslarınıza duyduğum saygı hem sıfat

larınıza duyduğum saygı, şu toleransı makul kılıyor; ama siz de aynı mükellefiyet içinde oldu
ğunuzu hatırlayın, meseleyi ciddiyetle bir yere bağlayalım. Onun için herkes bir otursun lütfen... 

Sayın Ayhan, lütfen oturun. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Bir dakika efendim... 
BAŞKAN — Sayın Ayhan, lütfen oturun efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — "Söz vereceğim" dediniz efendim. 
BAŞKAN — Size söz vermiyorum efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, "söz vereceğim" dediniz, Sayın Korkmaz-

can konuşurken. Zabıtlara bakın isterseniz efendim? 
BAŞKAN — Oturur musunuz efendim, lütfen..'. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Korkmazcan'ın, uygulamanın usul açısından sürdürülemeye-

ceği noktasındaki görüşlerine, uygulamayı sürdürmekte bir usulsüzlük görmediğimi; bu kana
atimin nedenlerini, İçtüzük hükümleriyle, konuyu oluşturan yazılı belgelerle ve tutanaklarda 
yer alan geçmişteki tartışmalarla açıkladıktan ve pekiştirdikten sonra, çalışmalara devam ede
ceğiz; ama, izin verirseniz, bu maruzatımı tamamlayayım. 

Sayın Korkmazcan; İçtüzüğümüzün 55 inci maddesi, bildiğiniz gibi, Genel Kurulun çalış
ma süresini, gerekli ve uygun gördüğü hallerde uzatabilmesi imkânını tanımaktadır. Şimdi oku
duğum öneride sıra değişikliği söz konusu değildir. 
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Esasen, hatırlayacak olursak, gündemde yer alan konular da "Gündemin Kanun İhsan 
ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmına geçiyoruz" dedikten sonra, sırasıy
la, "Yarım kalan işlerden başlıyoruz" diyerek devam ediyor ve "bir, iki, üç, dört" diye, basılı 
gündemde yer alan tasarı ve teklifleri görüşmeye teşebbüs ediyorduk; ama şart olarak, komis
yonun bulunup bulunmadığını, hükümetin bulunup bulunmadığını soruyorduk; eğer komis
yon yoksa, "ertelenmiştir" diyerek müteakip maddeye geçiyorduk. 

Bugün, getirilmiş bulunan bu öneride, basılı gündemde yer alan tasarı ve teklifler, sırasıy
la ele alınacak, komisyon ve hükümet aranacak; komisyonun bulunmadığı sıradaki madde, 
tabiatıyla ertelenecek ve bu şekilde sıra teselsül ettikten sonra... (DYP sıralarından gürültüler) 

HASAN NAMAL (Antalya) — Anladık Sayın Başkan, anladık. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, biraz ciddiyet, biraz nezaket, biraz saygı istiyorum. 

O, o devletlu (!) zâtın nihayet anlayabildiğini söylemesi benim için bir mana ifade etmez. O, 
ister anlasın, ister anlamasın; ama ben, zabıtlar huzurunda, kamuoyu önü huzurunda emsal 
teşkil eden kararlarım açısından tasarrufumu anlatmaya borçluyum, mecburum. Bunu-da din
lerseniz dinlersiniz, dinlemeyen arkadaşım... (DYP sıralarından gürültüler) 

KADÎR BOZKURT (Sinop) — Yarım saat oldu Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN — Eğer siz, bilinçli, zamanını harcamak istemeyen ve bu konuyu bir sonuca 

bağlamak için Meclisi çalıştıracak kadar bu işin idrakinde bir üye iseniz, şu konuşmalara yol 
açmazsınız. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, beni tanıyorsunuz; sabaha kadar da sürse, diyeceğimi derim; çün
kü, ezbere konuşmam. Görevim var, tamamlayacağım. 

Sayın Korkmazcan, arz ettiğim gerekçelerle, 79 uncu maddede, çekilmiş bulunan hükü
metin, görüşülmesi istediği konuları bildirmesi gereği yerine getirilmiş. "İçtüzüğün, Danışma 
Kurulunda mutabakat sağlanamaması halinde bir grubun 19 uncu maddeye dayanarak öneri 
getirmesi hakkı vardır" denilmiş; Doğru Yol Partisi Grubu bu hakkını kullanıyor. 

, 55 inci madde, çalışma süresinin uzatılması imkânını Genel Kurula tanımış; öneride bu 
yer alıyor. 

Binaenaleyh, Başkanlık olarak arz ettiğim gerekçeler nedeniyle, uygulamada bir usulsüz
lük bulunmadığına, öneri üzerindeki konuşmalar tamamlandıktan sonra önerinin oylanması
na ve oylama sonucuna göre de çalışmaların sürdürülmesine karar verilmiştir. Bu husustaki 
kanaatimi usule uygun bulduğumu arz etmiş oluyorum. 

Teşekkür ederim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, bir hususu ifade etmek istiyorum, 

müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun. (DYP ve SHP sıralarından "olmaz" sesleri, gürültüler) 
Efendim olur. 
Buyurun Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, aslında benim ilk itirazda bulun

duğum zaman, bir usul müzakeresi açmış olsaydınız, mesele çok daha kısa süre içerisinde ay
dınlığa kavuşacaktı; ama, buna, hem zatı âlinizin meseleyi süratle çözümleme arzusu hem de 
arkadaşlarımızın itirazları imkân vermedi ve mesele, çok daha uzadı. 
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Şimdi, ifade buyurduğunuz usul çerçevesinde, sıra değişikliği olamayacağı, Danışma Ku
ruluna herhangi bir grubun şu kanunları değH de, filanca kanunu, gündemin alt sıralarındaki 
kanunu götürelim diye bir teklifte bulunmasının usulsüz olduğu bir kere daha açığa çıkmış 
oldu, tutanaklara da geçmiş oldu. Benim, zaten itirazım; Doğru Yol Partisi Grubunun, Danış
ma Kurulunu toplantıya çağırarak, Meclis gündemini değiştirebileceğini zannetmesi, bu zan 
ile, Meclisi, beklemediği sırada, beklenmedik kanunlarla karşı karşıya bırakabileceği gibi yan
lış bir yola girmesini açığa çıkarmaktır; o da tescil edilmiştir. Ancak, açıklamalarınızda katıl
madığım husus, önerge, sadece süre uzatımıyla ilgili değildir. Onun dışında, dün, bugün, sözlü 
soruların görüşüleceği şeklinde zatı âliniz tarafından Meclis oturumu kapatılırken ifade edil
miş olan gündeme de müdahale teşkil etmektedir. Bu kısmı dikkate alınmamak kaydıyla; yani 
kanunun görüşülmesinden sonra, gene mutat gündemimizin tatbik edilebilmesine imkân tanı
manız halinde bir ihtilafımız kalmıyor. 

- Arz ederim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan. 

, Buyurun Sayın Hacaloğlu. 
ALGAN HACALOĞLU (istanbul) — Sayın Başkan, bugün, gündemimizin 9 uncu sırası

na kadar olan yasa tasarılarını burada görüşebilmek için verilmiş bulunan önerge üzerinde, 
belirttiğiniz mütalaa çerçevesinde, eğer, burada komisyonda ve Hükümet yerinde bulunursa, 
bu 9 maddenin de sırasıyla görüşülmesi ve bu görüşmeler bitinceye kadar da Meclisin çalışma
ya devam etmesi hükmünü belirttiniz. 

Şimdi, bu gündemin birinci maddesinde, bildiğiniz gibi, Mecliste 20 gün tartıştığımız; an
cak, yarım kalan bir yasa tasarısı vardır. Şu anda Sayın Çiller'e ve bakanlığa vekâlet eden Sa
yın Bakanımız, bakanlara ayrılan sırada oturmakta ve yine birinci maddenin görüşülmesi için 
gerekli olan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri de burada, Dolayısıyla, siz sırasıyla başladığınız 
zaman, ilk önce birinci madde okunacağına göre, birinci maddeyi görüşeceğiz demektir. Dola
yısıyla, 20 günde sonuçladıramadığımız Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığıyla ilgili yasa tasa
rısını bugün burada, süre bitinceye kadar görüşme durumunda olacağız. 

Yine merak ediyoruz; acaba, sayın Doğru Yol Partisi Grup başkanvekillerinin bu önergeyi 
verirken düşündüğü, hedef aldığı sonuç bu muydu? Yani, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Yasa Tasarısını görüşmek amacıyla mı bu önergeyi vermişlerdi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre, Doğru Yol Partisi Grubunca ve

rilmiş bulunan öneri üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
CEVAT AYHAN (Sakarya).— Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 
Sayın'Başkan, Sayın Korkmazcan konuşurken, ben de söz istedim, siz de oradan;dediniz 

ki, "sırası gelince söz vereceğim." Bu, zabıtlarda da var. "sırası gelince söz vereceğim" dediniz 
ve Sayın Korkmazcan'ın mütalaası üzerinde mütalaanızı bildirmeye devam ettiniz. 

Şimdi, arkadaşımız da lehte söz istedi ve siz lehte söz vermediniz. Bunu nasıl değerlendiri
yorsunuz? 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Söyleyeyim efendim. 
Sizde de biraz tehirli bir değerlendirme ve beyan vaki!.. O buyurduğunuz tablo, Başkan 

olarak, aleyhindeki konuşmalar bittikten sonra, lehinde söz isteyen olup olmadığını, herkesin 
duyabileceği, anlayabileceği ve cevap verebileceği makul süre içinde müteaddit defa sorduğum, 
karşılığında da sükût içinde bakışlardan başka bir talep ve müracaat bulamadığım tablonun 
çok sonrasında Sayın özal buralara geldi, o söylediğinizi söyledi, ben de o yüzden, "Bade ha-
rabül Basra" dedim. • 

Arz ederim. 
Değerli arkadaşlarım, çalışmalara devam ediyoruz. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, gerçeklere uymayan bu beyanınız 

ve tutumunuz hakkında konuşmak istiyorum. Zabıtlara bakınız. 
BAŞKAN — Şimdi, gündemin ' 'Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di

ğer İşler" kısmına, geçiyoruz : 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

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

BAŞKAN — önce, sırasıyla, yarım kalan işlerden başlıyoruz. Basılı gündemin 1 inci sıra-. 
sında yer alan, "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 
3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçi
ci Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri 
Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmesine başlıyoruz. 

, Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, bu işi bu şekilde idare ederek ya

pamazsınız. 
Sayın Başkan, bu şekilde bu işi zorla yapamazsınız. Burada bir milletvekilini, konuşur

ken, zorla, Meclisten kovamazsınız.-
Sayın Başkan, tekrar ifade ediyorum; zabıtlara da bakınız. Bu şekilde Meclisi idare ede

mezsiniz. 

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) 

BAŞKAN — Yarım kalan işlerin ikinci sırasında olup, basılı metnin "Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 49 uncu sırasında yer alan Bütçe Kanunda 
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Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan . 
ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, bunları okumayın, 9 uncu mad

deye geçin bitsin; bizi dinlemiyorsunuz. . . - " ' . 

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

BAŞKAN — Basılı gündemin 55 inci sırasında yer alan Belediye Kanununa Bir Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüş
mesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. (RP ve ANAP sıralarından, "burada" sesleri) 
Değerli arkadaşlarım, bu sandalyelere, "Komisyon burada" diye oturan Sayın Abdullah 

Gül'e, Sayın Zeki Ergezen'e ve Sayın Selçuk Maruflu'ya soruyorum : Aranızda, Komisyonda 
"Kâtip," Komisyonda "Sözcü", Komisyonda "Başkanvekili", Komisyonda "Başkan" sıfatı 
taşıyan var mı? 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Yok. 
BAŞKAN — Yoksa, sîzi şöyle rica ediyorum. (Gülüşmeler) 
Şimdi, demek ki, Komisyon yok. 
Ertelenmiştir. 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, Bütçe Komisyonu biraz sonra, "varım" 

derse, kabul edecek misiniz? ' 
BAŞKAN — Efendim, "varım" dediği zaman, cismi canıyla varlığı değil, İçtüzük ahkâ

mına göre varlığı varsa ne geçerli ise, tabiî ki var olacak; ama yoksa, yok olacak. 
Şimdi, değerli arkadaşlarım, biz bu bağın baharını da yaşadık, hazanını da yaşadık! Bu 

defa işler böyle gidiyor. Müsaade edin çalışalım. 

4. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tbsarısı ve Ana
yasa ve Plan Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 21 inci sırasında yer alan, İnsan Hakları Bakanlığının Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
larının görüşmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

5. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanım Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı: 134) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 22 nci sırasında yer alan, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'
in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporunun görüşmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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6. — Bazı Kanun veKanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı: 221 ve 22Ve 1 inci Ek) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 13 üncü sırasında yer alan, Bazı Kanun ve Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Rapo
runun görüşmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
7. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Er
zurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/488, 2/536) (S. Sayısı : 283) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 14 üncü sırasında yer alan, Doğu Anadolu Projesi Bölge 
Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Mil
letvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Ma
hiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. (RP ve ANAP sıralarından "komisyon burada" sesleri, gürültüler) 
Ertelenmiştir. 

8. —Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bur
sa Milletvekili TUrhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İstanbul Mil
letvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Anayasa Komisyonunun İçtüzüğün 
89 uncu maddesine göre Komisyona geri alma tezkeresi ve Raporu (2/542) (S. Sayısı: 306'ya 
1 inci Ek) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 10 uncu sırasında yer alan, Doğru Yol Partisi Grup Başkan
vekilleri Adana Milletvekilli Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyalde
mokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 179 arkadaşı
nın 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ile Anayasa Komisyonunun İçtüzüğün 89 uncu Maddesine Göre Komisyona Ge
ri Alma Tezkeresi ve Raporunun görüşmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

9. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 2 nci sırasında yer alan, Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. , 
Ertelenmiştir. 
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10. — 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 — Basılı gündemin 3 üncü sırasında yer alan, Türkiye Radyo-Televizyon Gelir
leri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporunun görüşmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. • • 
Ertelenmiştir. , 

11. — 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 ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) 

BAŞKAN — Gündemin 4 üncü sırasında yer alan, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Ku
rulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararna
menin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporunun görüşmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

12. — Tlmzm 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 Tlmzm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ite Millî Eğitim, Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Tlmzm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 
î/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 5 inci sırasında yer alan, Turizm Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm, Ana
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

13. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet 
ve Pim ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 6 ncı sırasında yer alan, ödünç Para Verme tşleri Hakkında 
90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları üze
rindeki görüşmelere geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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14. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Tarım, Orman veKöyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı: 193) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 7 nci sırasında yer alan, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmesine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

15. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa 
Ofisi Kanununun Bazı.Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve TUrizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) 
(S. Sayısı: 322) - . 

BAŞKAN — Basılı gündemin 8 inci sırasında yer alan, Arsa Ofisi Kanununun Bazı Mad
deleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 

. Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporlarının görüşmesine geçiyoruz. / 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. . 

16. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunları ile Teşkilat Ka
nunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/502) (S. Sayısı : 340) (1) 

BAŞKAN — Basılı gündemin 9 uncu sırasında yer alan Memurlar ve Diğer Kamu Görev
lileri Hakkındaki Bazı Kanunlar ile Teşkilat Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki 
Kanunu Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmesine geçiyo
ruz. [ANAP, RP, CHP sıralarından alkışlar (!)] 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almış bulunmaktadırlar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Komisyon raporu

nun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edil
memiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, şu ana kadar söz istemiş bulunan sayın üyeleri arz ediyorum.: 
Anavatan Partisi Grubu adına; Sayın Mehmet Keçeciler. 
Şahısları adına; Sayın Hasan Ko.rkmazcan, Sayın Selçuk Maruflu, Sayın Yusuf Bozkurt 

özal, Sayın Mustafa Ünaldı. 
Refah Partisi Grubu adına; Sayın Ali Oğuz. < 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına; Sayın Coşkun Gökalp. 
Sosyal demokrat Halkçı Parti Grubu adına; Sayın Kamer Genç. 

(1) 340 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğün 73 ve 82 nci maddelerine göre, grupları, adına birer üye
ye, Komisyona ve Hükümete 20'şer dakika, şahısları adına iki üyeye 10'ar dakika söz verilecektir. 

Şimdi, Anavatan Partisi Grubu adına, ilk konuşmayı yapmak üzere, Sayın Mehmet Keçe
ciler 'i kürsüye davet ediyorurm 

Buyurun Sayın Keçeciler. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, Yüce Mec

lisin değerli üyeleri; Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlar ile Teşki
lat Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı üzerinde Anavatan Parti
sinin görüş ve düşüncelerini arz ve ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, 
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimin başında, yetki kanununa dayanarak, yürütme organı
nın, kanun hükmünde kararnameler çıkarmasını modern idare prensiplerine uygun bir mües
sese olarak gördüğümüzü ve iktidarımız döneminde de, bizim, bu müesseseyi kullandığımızı 
ifade etmek istiyorum. Yani, bundan sonra ifade edeceğimiz sözlerimiz, sakın ola ki, bizim, 
kanun hükmünde kararname çıkarmaya ve yetki kullanmaya karşı olduğumuz manasına de-
ğerlendirilmemelidir. Ancak, biz, şu anda huzurumuzda bulunan tasarıya, arz ve ifade edece
ğim sebeplerle muhalifiz. 

Birinci olarak, Meclisin çalışma usulü açısından muhalifiz. Biraz evvel burada, gerçekten 
hepimizin üzerinde dikkatlice düşünmesi icap eden ve üzülmesi gereken sahneler yaşanmıştır. 
Sayın Başkan, gündemde bulunan 14 kanun tasarı veya teklifinin görüşülmesi için komisyonu 
arıyor -bunlar arasında Plan ve Bütçe Komisyonu da var- komisyon yok, hükümet yok; ancak 
9 uncu sıraya gelince, İçtüzüğe karşı bir hileyle, 9 uncu sıradaki tasarının görüşülmesi için, ko
misyon da, hükümet de meydana çıkıyor. 

Belki prosedür ve hukuk itibariyle yaptığınız doğru; ama haklı değilsiniz. Bu tür bir çalış
ma, Yüce Meclise yakışan bir çalışma tarzı değildir. Beyler, burası demokrasimizin mihenk ta
şıdır, makamdır, merkezidir ve Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisinden daha büyük bir 
organ yoktur. Bu organda çalışma usullerini yürütürken, tanzim ederken, lütfen, İçtüzüğün 
size verdiği yetkileri, hakları suiistimal ederek kullanmamaya gayret ediniz. 

Bakınız önümüzde bir gündem var... Bu gündemde, aşağı yukarı 14 tane kanun tasarısı 
ve teklifinin kimisinden üç madde, kimisinden beş madde görüşüp bırakmışız ve şimdi bugün 
yeni bir kanun tasarısını ele alıyoruz ve görüşüyoruz. Saat 14.00'te gruplara haber veriliyor, 
deniliyor İd, "Yetki Kanun Tasarısını görüşeceğiz." 

Beylery bu çıkaracağımız kanun, Türkiye'de uygulanacak ve herkes için geçerli olacak; bu 
kanunun yanlış çıkmaması lazım. Bu kanunda olabilecek aksaklıkları, bizim muhalefet olarak 
tespit etmemiz lazım, bu tasarı üzerinde hazırlık yapmamız gerekir. Biz, saat 15.00'te Meclise 
geldiğimiz zaman böyle bir konuyla karşı karşıya kaldığımızı ancak anlayabiliyoruz. Komisyo
nun hangi kanun tasarı veya teklifinin görüşülmesine çıkacağı belli değil; gündemde 250 tane 
kanun tasarısı var, 250'sine birden hazırlıklı gel! Bu, mümkün değil. 

Yeni bir d&neme geçiyoruz. Bizim size tavsiyemiz, bu geçiş döneminde bir daha Meclis 
gündemini bu şekilde tıkayacak davranışlardan İktidar olarak kaçınınız. Bu» sizin 19-20 aylık 
Meclis çalışma eserinizdir ve bu eser iyi bir eser değildir, iyi bir düzen değildir. Bunu, açık 
ve net olarak huzurlarınızda ifade ediyor ve zabıtlara geçiriyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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Biz, bu tasarıya, zamanlaması açısından da karşıyız, muhalifiz. "Yetki hükümete verilir" 
diyor Anayasamız. Hangi hükümete vereceğiz? Mevcut Hükümet, geçici bir hükümettir. Baş
bakanın Cumhurbaşkanı seçilmesi sebebiyle istifa etmiş ve rutin işleri yürütmekle sorumlu bir 
hükümet söz konusudur, yeni hükümet henüz kurulmamıştır. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Devlette devamlılık vardır. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Efendim, bunu devlette devamlılıkla izah edemez

siniz, açıklayamazsınız. Bunu, eğer Sayın Demirel Başbakanken geçirmiş olsaydınız, diyece
ğim bir şey yoktu. Sayın Tansu Çiller Hükümeti de bunu kullanırdı veya bir başka hükümet 
de bunu kullanırdı; ama, zamanlama itibariyle Türkiye'de iki gün sonra hükümetin değişeceği 
bir sırada... Biraz sonra bir sayın bakan çıkacak, burada bu tasarıyı savunacak. O bakanın, 
iki gün sonra bakan olup olmayacağı belli değil! Geçici bir hükümet, ancak rutin işleri yapabi
lir, ancak bu işlerle meşgul olabilir. Şimdi, bir yıllık yetki istiyor. (DYP sıralarından 
"Değişmeyecek" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, yerinizden müdahale etmeyin. Sizin değerli sözcüleriniz söz ala
cak, cevabını verecek. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Bu konuda yeni kurulacak hükümetin görüşü belli 
değil; belki bu yetkiyi az bulacak, dar bulacak, daha genişletmek isteyecek; belki fazla bula
cak, daraltmak isteyecek. 

Kanun tasarısının çıkmasındaki yaptığınız zamanlama, bugün bize şunu hatırlatmakta
dır : Koalisyon hükümetleri nasıl kurulur aziz ve değerli milletvekilleri? Devlet mevcuttur ve 
mevcut devlete göre, siyasî partiler otururlar, belli anlaşmalar yaparlar. Ama, "benim yetkim 
yok, bir yetki çıkarayım; devleti koalisyon pazarlığına göre yeniden düzenleyeyim ve o pazar
lıkta sıkıştığım noktalarda yetkimi kullanayım, yeni bakanlıklar ihdas edeyim veya bakanlıkla
rı böleyim, yeni birtakım imkânlar elde edeyim, ona göre koalisyon hükümetini kurayım.." 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Bakanlık kurmayla ilgisi yok. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Bakın, ben size söylüyorum : Başlangıçta yanlış 

yaparsanız Sayın Çiller; bu yetkiyi almakla çok büyük siyasî hata edersiniz. Çünkü, eğer siz, 
hükümetinizi, devleti değiştirerek kurarsanız, bu hükümetiniz, sizi, Türkiye'nin meselelerini 
çözecek bir hükümet olmaktan uzaklaştırır. 

Şahıslar için devletten fedakârlık yapılamaz. Eğer siz, filanca şahsı bakan yapacağım ve
ya bakan statüsüne getireceğim, ona birtakım yetkiler aktaracağım diye yetki istiyorsanız, bu 
fevkalade yanlıştır. Biz buna bu açıdan muhalifiz. 

Sizin zamanlamanız, bize, bu yetki kanununu Türkiye Hükümetinin ihtiyacı olduğu için 
değil de, sanki koalisyon pazarlığında birtakım zorluklar var, onları gidermek maksadıyla çı-
karıyormuşsunuz intibaı vermektedir ki, bunu kamuoyundan gizleyemezsiniz. Türkiye, demok
rasiyle idare edilen bir ülkedir; niyetleriniz er veya geç açığa çıkacaktır. Bu bakımdan, zaman
lama açısından bu tasarıya karşıyız. 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Yanlış anlamışsın. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Yetki kanunu önemli bir kanundur, Meclisin yet

kisini istiyorsanız. Biz, bu yetkiye karşı olmadığımızı, prensip itibariyle ifade ettik. Ama, bu 
yetkiyi alırken ve verirken Anayasamız birtakım şartlar koymuş. Bir kere, bu, daimî bir iş de
ğil, istisnaî bir iş; acil ve ivedi hallerde kullanılması gereken bir iş. 
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Meclis, bu yetkiyi devrederken, çok dikkatli devretmek zorundadır; hangi hükümete dev
rettiğini bilmek zorundadır. Daha Bakanlar Kurulu üyelerini bilmediğimiz, kimin bakan ola
cağını bilmediğimiz bir hükümete bizden yetki istiyorsunuz!-

AHMET SAYIN (Burdur) — Kişildre göre kanun çıkarmıyoruz ki! 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — iyi ama, şimdi önümüze getirdiğiniz tasarının man

tığı şu : "Siz Sayın Başbakana güvenin, gerisini merak etmeyin." Böyle diyorsunuz. Yani, yet
kiyi böyle devrediyorsunuz. 

Yetkilerinizi kullanırken,' devrederken çok dikkatli olun; kıskanç olun. Bakın, bunda kıs
kanç olmak mecburiyeti vardır, aksi takdirde, kurulup kurulmayacağı belli olmayan, güveno
yu alıp almayacağı belli olmayan bir hükümete, bizden yetki istiyorsunuz. Buna hakkınız var 
mı? Biz, elbette ki, muhalefet partisi olarak buna karşı çıkacağız, bu tasarının yanlış olduğunu 
size anlatacağız. Bu tasarı, bu açıdan da eksiktir. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Siz boş kâğıda imza attınız, boş kararnamelere imza attınız. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu kanun tasarısı teknik 

açıdan da eksiktir. Niye eksiktir? Bakın Anayasanın 91 inci maddesi diyor ki; "Yetki kanunla
rının amaç, kapsam ve ilkelerinin açık ve net bir biçimde belirtilmesi esastır." Demek ki, kap
samı, amacı ve ilkeleri açık ve net olarak belli olacak. 

Daha kanun tasarısının adında, başlangıcında ne diyor? "Memurlar ve Diğer Kamu Gö
revlileri Hakkındaki Bazı Kanunlar ile..." 

Türkiye Cumhuriyeti kanunları gizli, bilinmiyor ve bu yetkiyle hangi kanunlarda değişik
lik yapacağınızı bilmiyorsunuz, "bazı kanunlarda" deyip, bütün kanunlarda değişiklik yapma 
yetkisi alıyorsunuz, genel bir yetki alıyorsunuz! Hangi kanunu değiştireceğiniz, neresini değiş
tireceğiz, nasıl değiştireceğiniz, tasarınızda açık ve net olarak belli değil. 

İki tane ana umde var. Birincisi: "Personel rejimiyle ilgili değişiklikler yapacağız" diyor
sunuz. Personelin, devlet memurunun maaşlarının, malî haklarının, sosyal haklarının iyileşti
rilmesi konusundaki icraatlarınızda sonuna kadar size destek olacağız, yanınızdayız; çünkü, 
devlet memuru çok sıkıntıdadır, büyük problemlerle karşı karşıyadır ve her türlü beyanınıza-
rağmen, devlet memurlarına verdiğiniz ücret artışları, enflasyonun gerisindedir. O halde, eğer 
devlet memurlarına bir iyileştirme getirecekseniz, hay hay, biz buna taraftarız; ama, getirdiği
niz tasarının 1 inci maddesinde birtakım muğlaklıklar var; bunu daha açık yazabilirdiniz. Meclis 
çalışanları bundan istifade edecek mi, belli değil; Cumhurbaşkanlığı çalışanları bundan istifa
de edecek mi, belli değil; mahallî yönetimlerde çalışanlar bundan istifade edecek mi, tefsire tabiî. 

Eğer bizim bu konuşmamıza Sayın Bakan çıkıp buradan cevap verirse, o cevapla, belki 
tefsirle uygulanacak; ama, Maliye hiç öyle tefsirle filan uygulamaz, açık ve net olarak kanun
da görmek ister. Siz yetkilerinizi kullanırken, eğer bu saydığım müesseseleri veya benzer mües
seseleri düşünmezseniz, kanunu eksik çıkarırsınız; devlet memurlarının bir kısmına ücret iyi
leştirmesi yaparken veya sosyal haklarını iyileştirirken, diğer kısmını ihmal edersiniz ki, bu da 
büyük ölçüde haksızlık olur, adaletsizlik olur ve eşitlik prensiplerine aykırı bir har'efet olur. 

0u tasarının ikinci ana noktası olarak, "teşkilat kanunlarını değiştireceğiz" diyorsunuz. 
Basına intikal ettiği kadarıyla, önemli saydığımız ve Türkiye'de okunan basın organların

dan bazılarının bugünkü nüshalarında çıktığı kadarıyla, diyorsunuz ki, -biraz evvel Doğru Yol 
Partisi Grubu Başkanvekili burada bir açıklama yaptı; "biz bu yetki kanunu tasarısıyla yeni 
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bakanlık kurmayacağız" dedi; ama, tasarının içinde o yetkiyi veriyorsunuz, ayrıca bölme yet
kisini veriyorsunuz-' 'Maliye ve Gümrük Bakanlığını ikiye ayıracağız. Gümrük ve Tekel Doğru 
Yol Partili bir Devlet Bakanına bağlanacak. Toprak ve su hizmetlerini Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünden ayıracağız; o da yine bir Devlet Bakanına bağlanacak, Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı da orada duracak." Bakın, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olacak, Köy Hizmetleri orada 
duracak, köydeki toprak ve su faaliyetlerini yürüten kuruluş Devlet Bakanlığına, Başbakanlı
ğa bağlanacak... 

Değerli arkadaşlarım, bu, teşkilatlanma açısından fevkalade yanlıştır. Zaten, Tarım ve Kö
yişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısını, sizin iktidarınız buraya 
getirdi, komisyonlardan geçirdi, şu anda Genel Kurulun gündeminde... Genel Kurul günde
minde olan bu tasarıda, Toprak - Su teşkilatını siz komisyonda çoğunluğunuzla ihdas ettiniz. 
O tasarı gündemde duruyor; o tasarı görüşüleceği zaman "komisyon burada yok" diyorsunuz 
ve yetki kanunu tasarısını görüşmeye başlıyorsunuz. Bu yetki kanunu tasarısıyla da, yeni çı-

. kardığınız veya çıkarmaya çalıştığınız maddeleri değiştiriyorsunuz, devlet teşkilatını baştan aşağı 
yeniden tanzim edeceğinizi iddia ediyorsunuz... 

Bir ülkenin devlet teşkilatlarını, elbette ki, günün gelişen ve değişen şartlarına göre hükü
metlerin düzenleme hakkı vardır; biz bunu makul karşılıyoruz; ama, bunu bu kadar sıklıkla 
yapamazsınız, buna hakkınız yok. Öyle, altı ayda bir karar değiştirerek, devlet teşkilatı hak
kındaki görüşlerinizi değiştirerek bir yere varmanız mümkün değil. Kaldı ki, siz, bizim parti
mizin ortaya attığı ve hemen hemen Meclisteki partilerin büyük bir kısmı tarafından da kabul 
edildiğini gördüğümüz, müşahade ettiğimiz, devletin küçültülmesi tezinden yanaşınız; yani, 
bürokrasinin azaltılması, devletin küçültülmesi tezinden yanaşınız. Yetki kanunu alıyorsunuz, 
"teşkilatlan yeniden organize edeceğiz" diyorsunuz, gazetelere de -protokolünüzle birlikte- "yeni 
bakanlıklar ihdas edeceğiz" diyorsunuz. 

Yeni bakanlıklar ihdas ederek, devleti nasıl küçülteceksiniz?! Bakanlıktan bölüp parçala
yarak, koordinasyonu nasıl sağlayacaksınız? İnsanları bir arada nasıl yöneteceksiniz? 

Bu anlayışla devleti küçültemezsiniz, amipler gibi yeni teşkilatlar kurarak, çoğaltarak, devleti 
bir yere götürmeniz mümkün deği. Bürokrasiye teslim olursunuz ve bu teslimiyet sizi fevkala
de sıkıntıya sokar. Biz, buna muhalefet olarak sevinmeyiz. Biz," gerçekten bu memleketin geliş
mesini, ilerlemesini, büyümesini herkesten çok isteriz; eğer bu sizin elinizde olursa, sizi de al
kışlarız, bunda hiç tereddüt etmeyiz; ama gelin, bizim buradaki ifadelerimize kulak verin. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sizin icraatınızı da gördük! 
MUSTAFA PARLAK (Rize) — Sizi de 19 aydır görüyoruz işte... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Bir diğer nokta şudur : Bu kararnamenin altında 

Sayın Süleyman Demirel'in imzası vardır. 
Sayın Demirel Yüce Heyetinizin oylarını alarak Cumhurbaşkanı olmuştur ve milletvekilli

ğinden istifa ederek ayrılmıştır, artık siyaset dışındadır, 
Şimdi siz, bu tasarıyı yenilemeden, aynen kullanma durumunda kalıyorsunuz. Diyeceksi

niz ki, "Doğru Yol Partisinin devamıdır, biz aynı iktidarın devamıyız." O halde, sizin daha 
evvel yaptığınız idarî düzenlemeler var; o düzenlemelere sadık kalın. Şimdi o düzenlemeleri 
sil baştan yapıyorsunuz ve onların eksik olduğunu, hatalı olduğunu savunuyorsunuz, söylü
yorsunuz ve bir taraftan da diyorsunuz ki, "biz, yepyeni bir anlayışla işbaşına geleceğiz." 
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Böyle bir anlayış yeni değildir, bakanlıkların çoğaltılması anlayışı yeni değildir. Bu mem
lekette bir tarihlerde bakanlık sayısı 35'e kadar çıktı. Bunun fayda vermediği açık ve'net olarak 
görülmüştür. 

Bu memlekette, eğer yapabilirseniz, devleti küçültmek yolunda adımlar atınız, tedbirler 
getiriniz; ama, buna muhalif, bu anlayışa aykırı, bu düşünceye ters icraatların sizi bir yere gö
türeceği yok, bu icraatlarla bir yere varamazsınız. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi şöyle tamamlamak istiyorum. . 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Keçeciler, 2 dakika veriyorum. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bakınız, burada kamuoyuna verdiğiniz mesajlara aykırı hükümler de var. Diyorsunuz ki, 

"Bu özelleştirme işi önemlidir, biz bu işi kanunla yapacağız." Basına böyle demeçler veriyor
sunuz; ama yetki kanununa koyuyorsunuz, diyorsunuz ki, "biz bu yetki kanunuyla özelleştir
meyi de yapabiliriz." 

Buradaki beyanınız kurtarmaz. Bakın, genel gerekçede hüküm var : "Kamu İktisadî Te
şebbüsleri veya bunlardan özelleştirilmesine karar verilenlerin menkul kendi adına kayıtlı veya 
kullanımındaki gayrimenkul ile, personeli hakkında düzenleme yapılarak özelleştirmenin hız
landırılması mümkün kılınmaktadır." 

' Şimdi tasarının metninde hiç bir hüküm yok; gerekçede böyle bir ifade var. Nereye kadar 
yapacaksınız, nasıl yapacaksınız, hangi usule göre yapacaksınız; amacı, kapsamı, sınırları, il
keleri nedir; bunların hiçbiri tasarıda yok; ama, siz bunu Yetki Kanunu Tasarısı diye önümüze 
getiriyorsunuz ve bizden, yetkimizi size devretmemizi istiyorsunuz! 

İktidar olarak buna hakkınız yok; kendi milletvekillerinize karşı da hakkınız yok. Çünkü, 
hangi yetkiyi, hangi sınırlar içerisinde, hangi ölçüde kullanacağınızı belirtmek zorundasınız. 

Tasarınız, teknik bakımdan yanlıştır, siyasî bakımdan yanlıştır, hukukî bakımdan yanlış
tır, hakkaniyet ölçülerine uygun olmayan bir tarzda Yüce Meclisin huzuruna gelmiştir. Bu iti
barla, tasarıya muhalifiz, aleyhte oy vereceğiz. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Ali Oğuz; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) — Değerli Başkanım, muhterem arkadaşla

rım; bir mühim yetki kanununun müzakeresi münasebetiyle huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 
Bu, "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlar ile Teşkilat Ka

nunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları" diye tarif ettiğimiz 340 sıra sayılı tasarıdır. Bu tasarının görüşülme
siyle ilgili uzun usul münakaşaları yaptık. Huzurlarınızda, bu usul münakaşalarına sebebiyet 
verilmesinden dolayı bir sitemde bulunmayacağım; yalnız, daha yeni hükümet besmele çekip 
vazifesine başlamadan, mevcut Hükümetin gitmesine de birkaç dakika kalmış bulunan bir za
manda, iktidarın, muhalefetle bir uyum içinde olmaktan daha çok, münakaşa ve hatta incit
me noktasına varacak usul münakaşalarıyla buraya gelmenin bir fayda temin etmeyeceğini ve 
hayırlara da vesile olmayacağını ifade ederim. 
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Muhterem arkadaşlarım, getirdiğiniz Yetki Kanunu Tasarısında, özellikle Anayasanın 91 
inci maddesinde gösterilen esaslar dairesinde bir tanzim yapılmış olduğu görülüyor. Herşey-
den evvel, bu tanzimde, önce bir amaç belirlenmiş ve bu amaç doğrultusunda, "kamu görevli
lerinin çalışmalarında etkinliğin artırılması hedef alınıyor'* denmiş. Etkinlik artırılacak; niye? 
Bugüne kadar mevcut mevzuatımızda bu etkinliği artıracak hükümler hiç yok muydu? Yetmiş 
yıllık mevzuatı etkinlikten yoksun mu sayıyorsunuz; bunu anlamak mümkün değildir. 

' 'Kamu hizmetlerinin düzenli, süratli yapılmasını sağlamak ve verimini artırmak...'' deni
yor; demek ki bu da yokmuş, minel garaib... Yani hiçbir şey yokmuş, her şeyi sanki yeniden 
düzenliyorsunuz! Bunu da anlamak mümkün değildir. 

"...bunların malî, sosyal ve diğer haklarında iyileştirmeler yapmak ve teşkilat kanunların
da değişiklik yapmak, yeni bakanlık kurmak ve bağlı ve ilgili kuruluşları kurmak..." Bütün 
bunlar hakkında yetki istiyorsunuz. 

Sonra kapsamına geçiyorsunuz, memurların ve diğer kamu görevlilerinin malî, sosyal ve 
diğer haklarıyla ilgili mevzuatı iyileştireceğinizi ifade ediyorsunuz. Teşkilatlanmayla ilgili hiz
metlerin bakanlıklar arasında bölüşülmesini temin, yeni bakanlıkların kurulmasını sağlamak, 
bağli ve ilgili kuruluşları kurmak, mevcut kurum ve kuruluşları birleştirmek ve gerektiğinde 
kaldırmak ve bu kuruluşların görev ve yetkilerine ait esasları, teşkilat ve kadrolarının düzen
lenmesine ilişkin hükümlerde değişiklikler yapmayı ve yeni düzenlemeler getirmeyi hedef alı
yorsunuz. 

İlkeler yönünden de Anayasa Mahkemesinin kararlan saklı kalmak kaydıyla ivedi ve zo
runlu hallere münhasır olmak kaydıyla bu düzenlemelerin yapılmasını getiriyorsunuz; kamu 
hizmetlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda, yeterli ve adil ücret esası ge
tireceğinizi ifade ediyorsunuz. İş bölümü ve koordinasyonun sağlanacağını ifade ediyorsunuz; 
görev karmaşasının önlenmesini getireceğinizi ifade ediyorsunuz; bir hizmetin tek kuruluş ve
ya birimler tarafından yürütülmesinin teminini hedef aldığınızı ifade ediyorsunuz; kaynak kul
lanımında israfın önlenmesini hedefliyor; özelleştirmenin, hızlı, etkin bir şekilde yürütülmesi
nin de bu kanun hükmünde kararnameyle temin edileceğini beyan ediyorsunuz. 

Ülke ekonomisine yararlılık, verimlilik ve kârlılık esaslarının göz önünde bulundurulması 
ilkelerinin benimsendiğini ifade ediyorsunuz ve bir sene içerisinde bunları yapacağınızı ve bir 
değil, birkaç kararnameyle de bunu halledeceğinizi beyan ediyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu kadar yeniliği saydıktan sonra, insanın aklına şu geli
yor : Acaba bugüne kadar mevcut mevzuatımızda bunlar yok muydu? Bunlar mutlaka vardı;. 
ama, bu kadar yetkiyi bir anda topladığınız zaman inandırıcı olmanız mümkün değil muhte
rem arkadaşlar; çünkü bunların hepsini, bir anda, bir araya toplamak, her şeyden evvel bir 
maksadın, inandırıcı olmayan bir art niyetin mevcudiyetini ifade eder. 

8 inci sıraya kadar birçok kanun tasarısı varken ve bunların bir an evvel görüşülmesi, el
den geçirilmesi gerekirken, 9 uncu sıradaki, bu kadar yetkiyle mücehhez bir kanun tasarısını 
alelacele geçirmek şeklindeki gayretinizi anlamak mümkün değil ve burada bir samimiyet ese
rini görmek de mümkün değil. 

Onun için ben diyorum ki, bu sıra atlamalardaki ve bu kanun tasarısını getirmekteki gay
retiniz, sel önünden kütük kapmak ya da yangından mal kaçırmak gibi oluyor; bu şekilde bir 
tasarıyı getirmek hususunda gayret gösterirsiniz; ama, inandırıcı olamazsınız. Çünkü, bir ihti
yacın ve bir zaruretin neticesi olarak huzurlarınıza gelmiş bir tasarı değildir bu. Ne kadar 
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esbabı mucibesini, inandırıcı sebeplerini kendi ölçülerinize göre ifade ederseniz edin, bizi inan
dırmanız mümkün değil. Hikâye malum, adamın birisi oruç yiyormuş da sormuşlar, "Yahu 
niye yiyorsun orucu, utanmıyor musun?" Adam demiş ki, " Oruç yeyişimizin altmış tane se
bebi var." Sual soran demiş ki, "Bir oruç yemeye altmış sebep uydurduğuna göre, hiç bunları 
yukarıdan aşağıya saymayın, birisiyle belki bizi kandırırsınız." Sizin durumunuz buna benzi
yor sevgili arkadaşlarım; buna lüzum yok. (RP sıralarından alkışlar) 

Bakın, getirdiğiniz kanun tasarıları beğenilmiyor. Dün de öyle bir uyumsuzluğun içine gir
diniz. Ne oldu?.. Pazartesi günü sabahı saat 10.00'da toplandık, "Gelin bu kanunu çarşamba 
günü sabahı görüşelim, öğleden sonra çıkaralım" dedik; ama acele ettiniz, mevcut konuşma
nızı birkaç saat içerisinde değiştirdiniz ve burada da büyük bir hava içerisinde bu işi halledece
ğinizi umdunuz; ama, umduğunuz olmadı. (RP sıralarından alkışlar) 

Ben size derim ki, ne yapıp yapıp muhalefetle iyi bir diyalog içerisinde olun; eğer böyle 
olursanız, memleketin hayrına olan mevzuatı burada işbirliği içinde, elbirliği içinde, gönül bir
liği içerisinde, bir sevgi yumağı olarak ortaya koyarız ve bunları halledersiniz. Aksi halde "zor
layarak geçiririz, biz dediğimizi yaparız" iddiasında olursanız, birkaçında belki muvaffak olur
sunuz; ama, size hayırlı bir netice getirmez. Çünkü sizin "ak" dediğinize muhalefet "kara" 
muhalefetin "kara" dediğine siz "ak" derseniz, bu, sadece yarışma olur, başka da bir şey ol
maz, memleketin hayrına da bir netice ortaya koyamazsınız sevgili arkadaşlarım. 

Onun için diyorum ki, ihtiyaç yok, zaruret yok... Yetkileri bu kadar toplayan yetkililer, 
felah bulmamıştır. Biraz tarihi araştırın; zaman zaman söylüyorum, "bütün yetkiler bendedir, 
devlet benim" diyenlerin akıbeti çok feci olmuştur. Gelin bu yetkileri bir araya toplayarak "hepsi 
bende toplansın, Meclisin yetkilerine de el koyayım, ambargo koyayım hepsini ben halledeyim" 
derseniz bir yerde'tıkanırsınız, bunları yürütemezsiniz ve akıbetiniz de hayırlı olmaz. Onun 
için ben diyorum ki, gelin Meclisle uyumlu bir şekilde bunları müzakere ederek hayırlarda bir
leşelim, çünkü, hayırlarda yardımlaşma, bizim inancımızın gereğidir; ama, şerlerde yardımlaş
ma, bizim inancımızın gereği değildir. Biz size güçlük çıkarmayız; ama, gelin, hayırlarda itti
fak edelim. Zorlayarak bir yere varacağınıza ben inanmıyorum; çünkü, iyi niyetli düzenleme
ler daima önünüzü açacaktır; ama, kötü niyetli düzenlemeler, böyle toplu yetki kanunları size 
bir şey kazandırmayacaktır. Onun için, gelin, bu konuda acele etmeyin ve şu kadar kanun ta
sarısı sırada bulunurken, bunu zorlayarak çıkaracağınızı düşünerek bu noktalara girmeyin di
yorum ve giderayak, acele bir şekilde mevcut Hükümetin bunda ısrarlı olmamasını tavsiye 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, özelleştirme konusunda getirdiğiniz hükümler de inandırıcı de
ğil. özelleştirme hususunda, ne pahasına olursa olsun, memlekete neye mal olursa olsun, hızlı 
bir şekilde bunu neticelendirme gayretleriniz var. Çimento fabrikalarındaki daha evvelki bir 
satış, 3 fabrikanın 105 milyon dolara satılması hadisesi bir yaradır ve bu ülkenin büyük bir 
kaybıdır. Onun akabinde, Edirne Çimento Fabrikasının 150 milyon dolara mal olması hadisesi 
de bir ayıptır; bu, icranın unutulmaz bir ayıbıdır. Memleketin kâr eden müesseselerini haraç 
mezat satmak size sadece bir kara leke getirir, başka bir şey getirmez; yarın mahcubiyet getirir, 
hatta, bunların hesabını da sorarlar. Çünkü, KİT'ler bu memleketin ekonomisinin temel di
rekleridir. Bu memleketin alınterine, gözyaşına ve tasarruflarına mal olan bu müesseseleri bu
güne kadar zarar eden, ağır borç yüklerinin altına girmiş müesseseler haline getirdiyseniz, bu, 
bunu yapanların ayıbıdır, kusurudur; ama, bunların satışının gerekçesi değildir. Bunlarda ace
le ederek, memleketin servetini, ne pahasına olursa olsun, hem de kazanç temin eden, kâr eden 

— 136 — 



T.B.M.M. B : 116 23 . 6 . 1993 O : 2 

müesseseleri alelacele satmaya kalkışırsanız, hele hele böyle yetki kanunlarıyla bu işte acele 
de ederseniz -acele işe şeytan karışır- hatalı işler yaparsınız ve hakkınızda yarın Yüce Divanın 
yolu açılır. Nitekim, iki arkadaşımızı üzüntülerle buradan Yüce Divana sevk etmek kimseye 
şevk, neşe ve sevinç vermemiştir. Sizin hakkınızda da aynı akıbet olur. Gelin, bu yanlışlıkları 
yapmayın diye tavsiye ediyorum ve bu vesileyle, Grubum VÖ şahsım adına Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Coşkun Gökalp, buyurun. 
CHP GRUBU ADINA COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Bazı 

Kanunlar ile Teşkilat Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı hak
kında Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini dile getirmek için huzurunuzdayım. Bu sebeple, 
Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisi en derin saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; benden önce konuşan siyasal partilerin temsilcileri olan 
arkadaşlarım haklı olarak çok konuya değindiler, detaylı olarak konuları Yüce Meclisin huzu
runa getirdiler. Bu tasarının aceleye getirilmesinin anlamı nedir, gereği nedir? Hükümet bu ko
nuda, sanki sel önünden kütük kaparcasına, memleketin tüm işlerini halletmiş, sıra sanki bu
na gelmiş gibi davranıyor. Bu tutumu yadırgıyorum ve kınıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamız devlet erkini şöyle tarif etmektedir : 
"Madde 7. — Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu 

yetki devredilemez." 
"Yürütme yetkisi ve görevi 
Madde 8.— Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından 

Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir." 
"Madde 9. — Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır." 
Anayasamız, kurumların, müesseselerin yetkilerini'bu kadar açık bir şekilde ifade etmiş

ken, Meclisin yetkisini neden yürütmeye bırakalım? Sayın Hükümet bu konuyu Meclise geti
rir, bu konu Mecliste tartışılır, siyasal parti temsilcileri ve bağımsız milletvekilleri bu tasarı hak
kında gruplarının görüşlerini ve kişisel görüşlerini dile getirirler ve neticede bu tasarı kanunla
şır ve Yüce Ulusumuza uygun bir şekilde çıkar; biz de "hayırlı, uğurlu olsun" deriz. 

Her nedense, Hükümeti temsi eden her iki parti, Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti, Hükümet olmadan önce, muhalefetteyken, "bu ülke kararnamelerle yönetilemez" 
diye o zamanki Başbakan Sayın özal'ı ve ANAP Grubunu oldukça rahatsız etmişlerdi. Şimdi 
ne oldu, zaman mı değişti, çağ mı değişti, neden o düşüncelerinizden saptınız?! Bunu, Hükü
meti temsil eden her iki partiye soruyorum. "Hükümet kararnamelerle ülkeyi yönetemez" di
yenler Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Partinin en yetkilileriydi; şimdi ne oldu, 
aradan asırlar mı geçti, dfinya görüşünüz mü değişti?! Lütfen bunu Doğru Yol Partisinin ve 
Sosyaldemokrat Halkçı Partinin temsilcileri, bizden sonra gelsinler, bu kürsüden izah etmeye 
çalışsınlar. 

Değerli arkadaşlarım, üzerinde durulması gereken önemli bir konu da şudur : Genç de
mokrasimiz, tecrübelerle ve geleneklerle gelişir ve rayına oturur. Eğer ülkeyi yönetenler, keyfî 
idareye yönelirlerse, hukuk dışına çıkarlarsa, demokrasiden uzaklaşırız. Demokrasiden ve 
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demokratik rejimden uzaklaşmak, herhalde, her partinin hayrına olmaz. Türk Ulusunun hay
rına olmaz. Üzüntümüz burada büyüktür arkadaşlarım. Genel Kurulda Plan ve Bütçe komis
yonu üyeleri bulunmaktadır; ama basılı gündemin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile ilgili 
tasarı ve onu takip eden konulara gelindiğinde, her nedense, Plan ve Bütçe Komisyonu -Genel 
Kurulda olduğu halde- yok deniyor. Ben bu mantığı anlamıyorum ve kusura bakmayın, ayıplı
yorum, kınıyorum. Böyle anlayış olmaz. 

Plan ve Bütçe Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin en önemli komisyonlarından 
biridir. Plan ve Bütçe Komisyonu, kendi görev alanlarına giren parasal konularda en önemli 
yetkilerle teçhiz edilmiştir, donatılmıştır. Plan ve Bütçe Komisyonuna bütçeyi eksiltme, belli 
noktalarda artırma yetkisi vereceksin; ama bu komisyonun başkan ve üyeleri Genel Kurulda 
oldukları halde "burada yok" dedirteceksin (!).. Olayda sergilenen bu tavrı anlamakta olduk
ça güçlük çekiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; diğer önemli konularda bir tanesi de şudur : Bu Hü
kümet, geçici bir hükümettir. Bu Hükümette, yarın hangi sayın bakan arkadaşlarımızın görev
de kalacağı, hangisinin kalmayacağı belli değildir. Bu bakımdan bu Hükümete, bu Hükümeti 
temsil eden bakanlara bu yetkinin tanınması, şahsım ve Grubum açısından, oldukça endişe 
verici bir durumdur. Bu şekilde buradan bu yetki tasarısı çıkarsa, verilen bu yetkiyi Hüküme
tin, nasıl kullanacağı hususunda endişelerimiz vardır, önümüzdeki hafta yeni bir hükümet ku
rulacaktır. Elbette bu hükümet güvenoyu alacaktır. Bu yetki tasarısı, o hükümete devredilse 
de, o hükümetin üyeleri bu yetkiyi istese, ne olur; sanki, dünya mı batar?! Bu aceleciliğin anla
mı nedir ve gereği nedir? Bunu da hâlâ kavramış değiliz sevgili arkadaşlarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu yetki tasarısı şahsa göre hükümet kurma ve şahsa 
göre yönetim belirleme anlayışını içermektedir. Sayın Başbakan adayı, DYP'nin Genel Başka
nı Sayın Tansu Çiller, herhalde hükümet kurmada o kadar zorlanıyor ki, gündemin 9 uncu 
sırasında bulunan bu metni, bugün buraya getirmeyi kendisine bir görev bilmektedir. Belki di
yet ödüyor. 

Bu bakımdan, burada tekrar Yüce Meclise sesleniyorum : Şahsa göre hükümet kurula
maz, şahsa göre devlet yönetilemez. Devletin kuralları vardır; bu kurallar hepimizindir. Bu ku
rallar, zaman gelecek hepimize lazım olacaktır. Bu kurallar bizim için en önemli kurallardır. 
Bu kuralları sizler içinize sindiremezseniz de, bizler içimize sindiriyoruz ve sindirmeye de de
vam edeceğiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce de burada münakaşasını yaptık; Hükümet, 
13.5.1993 tarih ve 21580 sayılı Resmî Gazetede yayımlayarak, çiftçilerden yüzde 3 oranında -
Stopaj Vergisine ilaveten- Bağ-Kur priminden dolayı bir kesinti yapmayı öngörmektedir. Bu, 
1.7.1993 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Toprağında üretim yapan çiftçimiz, şeker pancarı 
üretsin, nohut üretsin, mercimek üretsin, domates üretsin, buğday üretsin, yani ne üretirse üretsin, 
ürününü ilgili kurum ve kuruluşlara verdiğinde yüzde 4'lük Stopaj Vergisine ilaveten, bir de 
Bağ-Kur priminden dolayı bir kesintiye uğrayacaktır. 

Bu kesinti, resmen bir haraçtır; resmen, zoraki olarak alınan bir vergidir. 
Hükümet, buraya yeni bir vergi reformu tasarısı getirirse, biz de CHP olarak, bir muhale

fet partisi olarak, o zaman elimizi gönül rahatlığıyla kaldırırız, bu yeni vergi reformu kanunu 
tasarısının çıkmasında Hükümet en büyük etken olur, biz de bu konuda Hükümete yardımcı 
olmuş oluruz. (CHP sıralarından alkışlar) 

— 138 — 



T.B.M.M. B : 116 23 .6 .1993 0 : 2 

Hükümet, her nedense, kurulduğu günden bugüne kadar, bir eli yağda, bir eli balda olan 
tasımlara, holdinglere, yanaşamıyor; ama, güçsüz, çaresiz, örgütsüz kesimlerin cebine elini at
mayı bir marifet sayıyor, hüner sayıyor arkadaşlanm! (CHP, RP ve ANAP sıralanndan alkışlar) 

Seçim meydanlarında "benim işçim, benim köylüm, benim emeklim, benim dulum" di
yen zihniyet, bu insanlara neredeyse -tabirimi caiz görün, beni bağışlayın- ihanet eder bir hale 
gelmiştir. Açıkça söylüyorum; bu insanlara, bu kesime ihanet eden bir politika izlemeye yönel
miş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; evet, yeni bir personel rejimi getirin; buna Cumhuri
yet Halk Partisi olarak, biz, gönülden katkı yapacağız. Yeni bir vergi sistemi getirin, az kaza
nandan az, çok kazanandan çok alın; Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve muhalefet olarak, 
her zaman Sayın Hükümetin yanında olacağımızı burada bir kez daha beyan ediyorum, taah
hüt ediyorum; ama, verginin önemi, sosyal devlet anlayışının önemi... (DYP sıralanndan "vergi 
yasası mı görüşülüyor acaba?!" sesleri) 

Evet efendim, bir bakıma vergi yasası görüşülüyor. 
... az kazanandan az alacaksın, çok kazanandan çok alacaksın; ama, malî gücü olmayan 

gruplardan, insanlardan da hiç almayacaksın. İşte, sosyal devlet anlayışının manası ve gayesi 
budur. Diz bunu, o zaman, seçim meydanlarında, SHP'nin adayı olduğumuzda böyle vaat et
tik vatandaşa, böyle oy almıştık; ama, Hükümet olundu ve o sosyal demokrat düşünce, ö iki 
koltuktan, o iki kırık koltuktan olmamak için, bu ilkeyi, bu prensibi her nedense göz ardı etti. 
Daha önceleri, "hayalîcilerden hesap soracağız" diye iktidara geldiler; ama, böyle diyen zihni
yet, bundan dört - beş gün önce, maalesef, kaçakçılann cezalannı affetmekte bir yeis, bir üzüntü 
duymadı. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Herhalde, bundan, Sayın Hükümetin 
her. ilci kanadı da mutluluk duymaktadır!.. 

Değerli arkadaşlarım, burada açıkça söylüyorum : eğer bu Hükümet, mutluluk duyacak-
sa, gurur duyacaksa, küçük çiftçilerin Ziraat Bankasına olan borçlarının affı yönünde bir adım 
atmalıydı. Şimdi soruyorum Hükümete, getirebildiniz mi; bu konuda bir adım atabildiniz mi?.. 
Ama, aynı Hükümet, Sosyal Sigortalar Kurumuna trilyonlarca borcu olan işverenlerin prim 
borcunu affetti, affetmekte de hiçbir zaman sıkıntı duymadı. Yine aynı Hükümet, pişkin bir 
vaziyette, sınırsız bir şekilde, tüm mükelleflerin vergi borcunu affetmekten dolayı sıkıntı duy
madı, üzüntü duymadı. İşte, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bizim içimize sindiremediğimiz 
konulardan en başta geleni budur arkadaşlarım. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Bütçe görüşmesi mi bu, lütfen yani... Toparlayın... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Çok doğru konuşuyor. 
COŞKUN GÖKALP (Devamla) — Sayın Cemal Şahin Bey, ben sizin sınıf arkadaşınızım 

beni bilirsiniz, ben de sizi bilirim... Size saygım, sevgim de çoktur; ama, önemli bir konuyu 
görüşüyoruz. Ben, bu konuyu burada dile getirmeyeceğim de, nerede dile getireceğim? Soru
yorum size Cemal Bey... Elbette ben bu konuyu burada dile getireceğim ve benden sonra da 
kürsüye gelecek olan kıymetli hatip arkadaşlarımız, eğer bir yanlışım varsa, beni tenkit eder, 
hatalarımı, yanlışlarımı söyler. Eğer, hatalı veya yanlış bir beyanda bulunduysam, ben de bu 
hatalı veya yanlış beyanlarımdan dolayı özür diler ve o sözlerimi geri alırım. (CHP sıraların-. 
dan alkışlar) Ben, Hükümetin, burada, Koalisyon Protokolünde yer alan ve Hükümet kurul
madan önceki vaatlerinin yerine getirilmesini istemekteyim. Herhalde, bu da, benim için en 
doğal bir haktır, ödevdir, görevdir. 
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Değerli arkadaşlarım, bugün, bir personel rejimini hâlâ düzeltemedik. Bugün meslekte 
yirmi senesini doldurmuş bir genel müdür -üzülerek belirteyimr ben çaycının, odacının maa
şında bir düzeltme yapılmasın demiyorum; sakın sözlerim yanlış anlaşılmasın ve saptırılmasın-
eğer çaycısından az maaş alıyorsa, bir hâkim eğer odacısından veya kâtibinden az maaş alıyor
sa, Türkiye'de önemli bir sıkıntının olduğu ortaya çıkmalıdır. Bu Hükümet, personel rejimiyle 
ilgili kanunu bugün çıkaracağım, yarın çıkaracağım diye uzatıp durmaktadır. Buyurun, Türki
ye genelindeki tüm memurlarımızı, kamu görevlilerimizi ilgilendiren personel rejimiyle ilgili 
tasarınızı getirin, muhalefet partileri olarak, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak ya
nınızdayız. Bununla bir gurur duyarız. Sizlere her zaman yardımcı olmaya hazırız arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Benim hiçbir parti ile 
. alıp veremediğim yok. Hükümeti temsil eden'Doğru Yol Partisi - SHP ve bu partilerin mensu
bu olan milletvekilleri, bizlerin yakın arkadaşlarımız; dostlarımızdır; ama, amacımız, gaye
miz, bir yanlışlık yapılmamasıdır. Bir yanlışlığa meydan vermeyelim; çırpındığımız, üzerinde 
durduğumuz konu budur. Lütfen bu yanlışlığı yapmayalım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; beni sabırla dinlediniz. Yüce Meclise saygılarımı, sev
gilerimi sunuyorum. (CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN—- Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 
Söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın.Kamer Genç'te. 
Buyurun Sayın Genç. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında bazı kanunlar ile teşkilat kanunlarında değişik
lik yapılmasına dair bir yetki kanunu tasarısı nedeniyle söz almış bulunuyorum. Aslında, ben
den önce konuşan üç muhalefet partisi sözcüsünü dinledim, bu kadar önemli bir yasa tasarısı
na yönelik olarak ciddî bir eleştiri öne süremediler. Bu kadar önemli bir kanun üzerinde konu
şurken, seçim meydanlarında seçmenlere nutuk atar gibi konuşma yaptılar. 

ÎLHAN KAYA (izmir) — Siz yapın o zaman. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Aslında, gönül isterdi ki, bu kadar önemli bir konuyu dile 
getirirken, politikadan ziyade hukukun, Anayasanın, idarenin genel ilkelerini dile getirerek, 
bunda bir sakatlık olup olmadığını belirtsinler. 

Değerli arkadaşlarım, sanki Amerika'yı yeniden keşfetmiş gibi, yeni bir işlem tesis etmişiz 
gibi, yeni bir sistem getirmişiz gibi arkadaşlarımız bizi tenkit ettiler. Bakın, 1979 yılına kadar 
34 tane kanun hükmünde kararname çıkarılmış ve bugüne kadar da 390 tane kanun hükmün
de kararname çıkarılmış ve bunlar, muhtelif zamanlarda Bakanlar Kuruluna verilen yetkilere 
göre çıkarılmıştır. Bugüne kadar 390 tane yetki kanunu çıkarılmış ve hatta ANAP döneminde 
verilen yetkinin süresi bitmeden iki üç sene uzatılmış. 

tşte, önümde 3268 sayılı Yetki Kanunu var; "Memurların ve diğer kamu görevlilerinin ça
lışmalarının müessiriyetini artırmak, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, verimli ve ekonomik 
bir şekilde yürütülmesini temin etmek maksadıyla idarî, malî, sosyal haklarda iyileştirme de 
yapmak üzere aşağıda belirtilen çerçeve dahilinde Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde karar
name çıkarma yetkisi verilmiştir" diyor. Aynı şey. Var mı farklı bir şey? Yani, burada bu kadar 
tenkit etmenin anlamı yok bana göre. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Aynı şeyse niye çıkarıyorsunuz? 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Yalnız, değerli arkadaşlarım, aslında tabiî ki bizim devlet 
yapımız kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı. Kuvvetler ayrılığı ilkesinde de yasama, yürütme ve 
yargının ayrı bir yetkisi ve düzenleme alanı vardır; ama maalesef siz, çeşitli vesilelerle, şurada, 
Türkiye Büyük Millet Meclisini çalıştırmamak için -ama her vesileyle- engelleme yaptınız ve 
biz de çıktık, burada "Arkadaşlar, bu memleketin yönetilebilmesi için kanun çıkması lazım" 
dedik. Siz, her kanuna, bir ilkeye bağlı olmadan, sırf Meclisi çalıştırmamak için, burada en
gelleme yaparsanız, Hükümet de devlet faaliyetlerini yürütmek zorundadır. O zaman ne yap
mak zorunda kaldı; yetki istemek zorunda kaldı. 

Gündemi inceleyin, kaç tane teşkilat kanun tasarısı bekliyor gündemde; peki, bu teşkilat 
kanunları çıkmadan bu bakanlıklar nasıl görev yapacak?.. O halde, bunları siz engellediğinize 
göre.-.. 

ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Genç, gelmiyorsunuz, çalışmıyorsunuz; engelleyen sizsiniz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Eğer bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bazı yetkile
rini Hükümet devralmak istiyorsa, bunun sorumlusu bugünkü muhalefettir. 

ALÎ OĞUZ (istanbul) — Sizsiniz... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Çünkü, muhalefet yapmak demek her şeye gözü kapalı mu
halefet etmek demek değildir. însan Hakları Bakanlığı Teşkilat Kanunu Tasarısı, Turizm Ba
kanlığı Teşkilat Kanunu Tasarısı, Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu Tasarısı geldi; bunları çı
karmamak için saatlerce uğraştınız. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Ortaklarınız gelmedi. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi nasıl çıkacak?.. 

Değerli arkadaşlarım, kaldı ki, mevcut Hükümet... Bakın, ben aslında yetki kanunlarına 
karşıyım, her vesileyle de bunu söyledim. [RP ve CHP sıralarından alkışlar (!)] Yalnız, bu Hü
kümetin yetki istemesinin bir mantığı vardır. Bu bir koalisyon hükümetidir ve bu Koalisyon 
Hükümetini oluşturan iki tane parti vardır; her partinin çok değişik ilkeleri vardır, prçgramla-
rı, ideolojileri ayrıdır. Bu yetkiye istinaden çıkarılacak Bakanlar Kurulu kararnamesi de, geç
mişte olduğu gibi, bir parmakla, bir başla belirlenecek durumda değildir. Yetki kanununa da
yanılarak çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler, bugünkü devlet yapımızda ciddî deği
şiklikler yapabilecek nitelik taşımayacaktır; çünkü iki parti var, bu iki partinin ilkeleri ayrı ve 
bu iki partinin dayandığı taban da ayrı. Bu itibarla, bu iki partinin getireceği kanun hükmün
de kararnamelerin kapsamı, niteliği ve muhtevası, devlet yapısı açısından ciddî tehlikeler teşkil 
etmez. 

Aslında, bugün Meclis çalışmalarını düzenleyen İçtüzüğün gerektirdiği bir durum nede
niyle, Meclis süratle çalışmıyor, kanunlar çıkmıyor. O halde ne yapacaksınız?.. Biliyorsunuz, 
12 Mart'tân sonra kanun gücünde kararname çıkarma yetkisi Anayasaya girdi ve bu anayasal 
yetkiyi Hükümet kullanacaktır. Siz buna sebebiyet vermeseydiniz, bu yetki kullanılmayacaktı. 

Geçmişte, ANAP'lı arkadaşlarımız tarafından, verilen yetkiye istinaden birçok ka
nun hükmünde kararname çıkarıldı; öyle yapıldı ki, devlet yapısı altüst edildi. Mesela, me
murların sicil sisteminde değişiklik yapıldı; değerlendirme kurulları kaldırıldı. Ne oldu; me
murlar, kendi amirlerinin kölesi haline getirildi. Bir memurun dışarıda geçen, herhangi bir bakkal 
dükkânında geçen hizmetini, onun, devlet hizmetine geçmiş gibi değerlendirerek, üç senelik, 
beş senelik kamu hizmeti olan bir insanı tuttunuz müsteşar tayin ettiniz, genel müdür tayin 
ettiniz ve devlet memuriyetindeki ciddiyeti kaldırdınız. Böylece de, devleti, bilgiden, beceriden, 
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tahsilden yoksun birtakım insanlar kanalıyla yönetmeye kalktınız. İşte, bugün, devlet yöneti
minin içine düştüğü sıkıntı buradan kaynaklanmaktadır. 

Ben, aslında fazla konuşmak istemiyorum, iktidar Partisi olarak, tabiî, böyle bir yetki 
kanunu tasarısının gelmesini elbette biz de istemiyoruz; çünkü, asıl olan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin, meseleleri, enine boyuna tartışarak kanunlar haline getirmesidir. Ama, bu Mec
liste, sizin hatalı tutumunuz nedeniyle, gerekçesiz ve mantıksız birtakım davranışlar ve engelle
meler nedeniyle kanun çıkmayınca, Hükümet de mecburdur, Hükümet etmek zorundadır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Zamanlama nasıl, zamanlama?.. 
BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Şahsı adına Sayın Hasan Korkmazcan, buyurun efendim.-(ANAP sıralarından alkışlar) 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

ben, üzerinde konuştuğumuz kanun tasarısıyla ilgili esas görüşlerimi ifade etmeden önce, bu 
kanun tasarısının görüşülmesine vesile olan Hükümetin durumuyla ilgili konuda kişisel görüş
lerimi de ifade etmek istiyorum. Çünkü, grup sözcümüz Sayın Keçeciler'in de ifade ettiği gibi, 
Anavatan Partisi olarak, biz, kanun hükmünde kararname yetkisinin, gerektiği ölçUde, gerek
tiği zamanlarda ve Mecliste enine boyuna tartışıldıktan sonra Hükümetler tarafından kullanıl
masına karşı değiliz. Bugünkü müzakereler de ortaya koymaktadır ki, bu çatı altında zaman 
içinde ilkelerini bir kenara bırakabilen siyasî topluluklar var, partiler var; ama bu, Anavatan 
Partisi değil. Biraz önce muhalefet gruplarından birinin sözcüsü "Anavatan Partisi zamanın
da da, Anayasanın kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisine dayanılarak bazı düzenle
meler yapıldığını" ifade etti. 

Bu konuda zaten ihtilafımız yok. Gerçekten, 1971 Anayasa değişikliğinden bu yana, deği
şik hükümetler zamanında az veya çok kanun hükmünde kararnameler çıkarılmıştır ve çıkarı
lan kanun hükmünde kararnamelerden bazıları, zaman içinde, Meclis tarafından kanunlaştı-
rılmış, bazıları da reddedilmiştir. Anayasal yönden bunun tartışılacak bir yönü yok; ama bu
gün bizden kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi isteyen tasarı, bundan önceki Hükü
met döneminde hazırlanmıştı, Başbakan olarak tasarının altında Sayın Demirel'in imzası bu
lunuyor. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Özal'ın davvardı... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Şimdi, Hükümet boşluğu var: Arkadaşlarımız, 

geçici Hükümetten bahsediyorlar. Aslında, şu anda Türkiye'de, bizim Anayasamızın tarif etti
ği manada hükümet boşalmaları halinde, yeni hükümet kuruluncaya kadar görev yapan Ana
yasaya ve hukuka uygun bir hükümet bulunmamaktadır. Bu hususu daha önce de bir vesileyle 
Meclis kürsüsünden ifade etmiştim. Bugünkü Hükümet, sadece fiilî Hükümet görevi yapan 
yetkisiz bir heyetten ibarettir. 

Sayın Erdal İnönü'nün, Başbakanvekilliğine atanması, Anayasamızın ve hukuk sis
temimizin uygulamalarına terstir. Birinci yanlışlık o zaman yapılmıştır, bunu ifade ettik. Bu 
yanlışlık bir fiilî durum doğurmuştur. Arkasından, Başbakanvekili Erdal İnönü'nün vekâlet 
süresinin uzaması karşısında da uyarılarda bulunduk. Onbeş günlük süre geçtikten sonra, 
bu Hükümetin vekâleten de olsa bir Başbakanlık fonksiyonunu ifa etmesi imkânı kalmamıştır. 
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Bu Anayasa maddelerinin hangi zamanlarda müzakere edilip kabul edildiğini, Anayasa koyu
cunun, o maddeleri tedvin ederken hangi amaçları güttüğü, bilenler tarafından çok açık bir 
şekilde bilinmektedir. 

Şimdi, bizim muhalefetimizi, gereksiz muhalefet, hükümetin işlerini zorlaştıran muhale
fet, hatta, Hükümetin, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi istemesine sebep olan bir 
muhalefet gibi göstermek, insafsızlıktır. 

Biz, bugünkü Hükümet görevi yapan fiilî heyetin bugüne kadar sürdürdüğü çalışmaları, 
herhangi bir huzursuzluğa vesile olacak tarzda dahi ifade etmedik; ama dilerim, bundan sonra 
Anayasamızın açık hükümleri karşısında, Türkiye, fiilen böyle durumlara düşmeye mecbur bı
rakılmaz. Bu çok yanlış bir yoldur. Yanlışlıklardan birisini işte bugün, böyle bir Hükümetin,, 
kanun hükmünde kararname yetkisi istemesiyle yaşıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bir meclis, kendisine millet tarafından tevdi edilmiş olan yasama 
görevini, güvenoyu verdiği bir hükümet tarafından talep edilirse, o hükümete güveni dolayısıy
la verebilir; bunun şartları Anayasada yazılıdır. 91 inci madde, hangi şartlar altında yasama 
yetkisinin devri anlamında değil; ama, bir geçici düzenleme kısmını yürütme organına devre-
debilme şartlarını belirlemiş. Hangi hükümetler için?.. Herhalde, bugünkü gibi, hukukî varlı
ğı tartışmalı olan bir Hükümete yetki verme tarzında değil, kendi içinden çıkmış, güvenoyuna 
mazhar olmuş hükümetlere yetki verme tarzında... 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Dışarıdan mı geldi bu Hükümet?! 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Hadiseye hukukî açıdan bakıyoruz; dışarıdan 

filan gelmedi; ama, bu Hükümetin, millet oyuyla gelmediği gerçek. Eğer meseleyi siyasî tartış
ma noktasına getirecek olursak, bu Hükümetin millet oyuyla gelmediği belli. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Milletin oyuyla gelmediler mi?! 
MEHMET ÇEBt (Samsun) — Bu kadar insafsız olmayın; kimin oyuyla geldi?! 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — însaf ölçüleri içerisinde ifade edeyim. 
Değerli arkadaşlarım, siyasetçiler için kitapları harcıâlem hale gelmiş olan Duverge>'i oku

yunuz... Parlamenter demokrasilerde, daima başbakanlara oy verilir. Geçen asırda filan değil, 
bugünün parlamenter demokrasilerindeki başbakanlara, "seçilmiş kral" adını veren de Du-
vergeVdir. Bugünkü fiilî durumu anlatıyor ve doğrudan doğruya genel oylamada parti liderle
ri vasıtasıyla oy veren kişiler, milletvekillerini seçerlerken, aynı zamanda müstakbel başbakan
larına oy verirler. Nitekim, Sayın Demirel'in ve Sayın Erdal inönü'nün seçim zamanı yaptıkla
rı konuşmaları önünüze getirir koyarsak, bu teoriye aynen katıldıklarını görürsünüz; kendileri 
için, kendi başbakanlıkları için oy istemişlerdir. , 

Biraz önce bir iktidar partisi sözcüsü arkadaşımız, "ANAP döneminde, devlette tecrübesi 
olmayanlar, üç dört yıl bir yerde çalışanlar müsteşar yapıldı, devlet altüst edildi" dedi. 

Şimdi ise, Türkiye'ye bir Başbakan getiriyorsunuz, siyasette hangi tecrübeye sahip ve han
gi seçim kampanyasında, hangi vekâleti alarak gelmiş?.. Ben, bunu anayasal yönden tenkit et
miyorum, arkadaşımızın mantığındaki yanlışlığı ifade ediyorum. Aslında Anayasaya göre, bu
gün seçilen kişi, ertesi gün başbakan olabilir. Bugün Meclis çoğunluk grubunun içinden güve
noyu verilecek kişi, başbakan olur; bunları tartışmıyoruz; ama, Türkiye'de siyasî partilerin hü
kümet oluşlarında, tabana dayalı hükümetlerin kuruluşunda bir seçim vakıasının varlığını da 
hiç kimse inkâr edemez. 
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Şimdi, ister seçime dayalı olsun, ister olmasın, yeni bir hükümet kurulacak; bu hükümet, 
Anayasa çerçevesi içerisinde kurulacak. Bu hükümetin programını, Meclis olarak henüz biz 
bilmiyoruz. Ben, meseleye Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi olarak, Meclisin,yetkileri 
açısından bakıyorum. Yeni hükümetin koalisyon protokolü imzalandı mı, imzalanmadı mı bil
miyoruz; ama, hükümet porgramını, Meclis olarak dinlemedik. x 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, iki dakika daha konuşma süresi veriyorum, 
Buyurun. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — O hükümet programıyla, altında Sayın Demi-

rePin imzası bulunan kanun hükmünde kararname tasarısının ne ölçüde uyuşup uyuşmayaca
ğını dahi bilmiyoruz. Buna rağmen, kurulacak, bizim bilmediğimiz ölçüler içerisindeki prog
ramını açıklayarak, Meclis tarafından güvenoyu ile desteklenip desteklenmeyeceği meçhul bir 
heyete, gayri muayyen bir heyete gözü kapalı olarak yetki devrediyoruz! 

Değerli arkadaşlarım, yetki, vekâlet, mutlaka, yetkiyi alan heyetlerin niyetleri, tavırları 
hakkında fikir sahibi olduktan sonra devredilir, verilir. Bu yetkiler henüz açıklığa kavuşma
dan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun, hükümet hakkındaki değerlendirmeleri 
henüz belli değilken, yetki kanunu tasarısı getirilmesi yanlıştır. Bu yanlışlıkların detaylarını bi
raz sonra, maddeler üzerindeki görüşmelerde ifade edeceğim. 

Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan. 
Tümü üzerinde son konuşmayı yapmak için, Sayın Selçuk Maruflu'yu kürsüye davet 

ediyorum. 
Buyurun Sayın Maruflu. 
SELÇUK MARUFLU (istanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekileri; şahsım adına he

pinize saygılar sunuyorum. 
Bugün saat 14.00'te toplanan Danışma Kurulundan sonra, alelacele alınan bir kararla, 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlar tle Teşkilat Kanunlarında De-, 
ğişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu tasarısını görüşüyoruz. Gerçekten böylesine önemli 
bir yasanın, bize muhalefet olarak gerekli hazırlık fırsatı verilmeden huzurunuza getirilmesini 
bir talihsizlik olarak karşılıyorum. Ancak, bir muhalefet milletvekili olarak, belli görevleri de 
yerine getirmek mecburiyetindeyiz. 

Hemen şunu ifade etmek istiyorum ; Kanun hükmünde kararname çıkarma, Anayasa mad
desi hükmüdür ve bu Anayasa maddesi, gereğinde kullanılabilir. Biz bunu Anavatan Partisi 
olarak, geçmiş dönemlerde zaman zaman kullanmışızdır. Onun için, bu konuda, kanun hük
münde kararname çıkarma yetkisine bir şey söylemek mümkün değildir. 

Ancak, burada ikili bir durum var; bir geçici Hükümet var, bir de işbaşına gelmesi söz 
konusu olan hükümet var. Sayın İnönü'nün başkanlığındaki Hükümet, istifa etmiş, geçici bir 
hükümettir. 

Bizim ve özellikle benim anlamakta güçlük çektiğim konu, biz bu yetkiyi hangi hükümete 
veriyoruz? Eğer, bu yetkiyi gidici hükümete veriyorsak, demek ki, yazık olacak, kullanma fır-" 
satını bulamayacaklardır. Yeni başbakan adayının başkanlığında kurulacak olan hükümete ve
riyorsak, benim orada bazı kişisel -zaten kişisel konuşuyorum- endişelerim var. Biz yeni başbakan 
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adayı arkadaşımızla, Plan ve Bütçe Komisyonunda, bütçe müzakereleri veya ekonomik konu
larda zaman zaman tartışmışızdır. Benim izlediğim kadarıyla -kendisiyle kişisel hiçbir soru
num yoktur- meseleleri (finansman meselelerini, ekonomik meseleleri, kalkınma meselelerini) 
tartışmışızdır. Ben şu ana kadar, kendisinin söylediği hiçbir şeyin doğru çıkmadığı düşünce
sindeyim. 

UDtDEM modelini ele alalım... Bu model, çok afakî, ayağı yere basmaz ve hayalci bir 
model... İçinde anahtarlar var, yeşil kart var... Şimdi bu yeşil karttan ve anahtarlardan şimdi 
bahseden yokl Ne oldu bunlar?.. Ekonomiden o zaman sorumlu olan... 

ALİ OĞUZ — (İstanbul)—Anahtarcı geldi! 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sataşmadan söz doğuyor... 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Evet, çok memnun oldum; Sayın Başbakan adayı ar

kadaşımız teşrif ettiler, ben de onunla ilgili söylüyordum; UDİDEM modelinden bahsediyor
duk, anahtarların ne olduğundan bahsediyorduk...Ayrıca kendisinin Plan ve Bütçe Komisyo
nunda ifadesi var; "yıl sonunda döviz kuru 6 332 lira olacak" dedi, biliyorsunuz 10 bin liraya 
yaklaştı, 

"Enflasyonu 500 gün sonunda yüzde 30'a indireceğim" dedi; yüzde 60'tır. 
İç ve dış borçlar konusunda çok iddiaları vardır. "Kamu kesimi finansman açığını yüzde 

8,8'e indireceğim" dedi; yüzde 12'lerdedir. 
Dış ticaret, yatırım, ihracat -hepsi- tam manasıyla ters netice vermiştir; yani, söyledikleri

nin bir tanesinde isabet yoktur. Belki bir tanesinde isabet vardır; "büyüme hızı 5,9" diye za
man zaman övünmektedir; onun da nasıl olduğunu -tabiî tüketimden kaynaklandığını, yatı
rımdan kaynaklanmadığını- burada uzun uzun anlatacak değilim. 

Bunları size niye söyledim? Eğer, bu yetki tasarısını yeni kurulacak olan hükümete vere
ceksek, şahsen söylediğim nedenlerden dolayı bu Hükümetin başına itimadım yoktur. Onun 
için bunu vermekte tereddüt duyuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, yeni bir milletvekiliyim. Tutanaklardan eski tartışmalara baktım. 
Sayın Müftüoğlu burada mı; bilmiyorum. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Buradayım... 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Sayın Müftüoğtu'nun, tutanaklarda bu yetki konu

sunda -daha evvel gelen bir yasa için- bazı ifadeleri var; Kamer Genc'in de var; onları burada 
okuyacağım. 

Sayın Müftüoğlu burada... Ben burada tezatlara ve yanlışlıklara işaret etmek istiyorum. 
Sayın Müftüoğlu bakın ne demiş : "Değerli milletvekilleri, öncelikle ve özellikle şunu be

lirtmeliyim ki, biz bu yanlış filmi daha önce görmüştük." 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Doğru. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — 1986 yılında "bazı yanlışlıklar zinciri" diye burada 

sıralamış; vakit geçmesin diye okumuyorum. "... ve Anayasaya aykırı olduğu tescil ve tespit 
edilen bu yetki yasaları getirilen yasa tasarısıyla aynıdır" demiş. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Anayasa Mahkemesi iptal etti o kanunları. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — "İşte, onun için bu filmi görmüştük diyorum; bu film 

yanlıştır; yanlışlığı tescil edilmiştir. Yanlışlıkta ısrar etmenin bir anlamı yoktur ve bu bir Ana
yasa ihlalidir, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü prensiplerinin inkârıdır." 
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Bunu Doğru Yol Partisi sözcüsü Sayın Güneş Müftüoğlu söylemiş; zabıtlardan aynen 
okuyorum. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) —' Anayasa Mahkemesi zaten iptal etti. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Amaç ve kapsam konusunda da belirsizlikler oldu

ğunu ifade ediyor ve nihayet "Anayasanın 128 inci maddesinin ilgili fıkrası, yasayla düzenleme 
yapılması öngörülen konular, kanun hükmünde kararnameyle düzenlenemez. Yasama yetkisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisinindir, devredilemez. Yasayla düzenlenmesi gereken bir konuda 
kanun hükmünde kararnameyle, yetkiyi yürütmeye bırakmak, açık seçik bir yetki ihlalidir" 
diyor. Tabiî burada sayfalar dolusu buna benzer ifadeler var. 

-Sayın Müftüoğlu, en sonunda "olay, bir hukuk garabetidir" diyor. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Doğru. " 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Şimdi, merak ediyorum; bu kadar şeyi söyledikten 

sonra, tıpatıp aynı, benzer bir yasa tasarısını buraya getirip, hem de o zaman karşı çıkacaksınız-
onu müdafaa edeceksiniz! Bunu anlamak bir hayli zor!.. 

Burada Sayın Müftüoğlu'nun söylediği bazı şeyler deyar; çok enteresan. Demek ki, daha 
o zaman Odalar Birliği bazı işlere karışmaya başlamış; son zamanlarda da karıştığı gibi! "Odalar 
Birliği bu yasaya zaten karşıdır" diyor. Ayrıca, "...sadece Odalar Birliği mi karşıdır; meslek 
kuruluşları, sendikalar ... hepsi de karşıdır" ve "... Anayasayı hor görme yatmaktadır" şek
linde burada ifadeler var. 

Sayın Müftüoğlu, en sonunda "bu nedenle, yasaya karşıyız, geri çekilmesi gerekir. Takdir 
çoğunluğunuzundur" diye sözlerini bitirmiş. 

Burada zaman kısıtlaması dolayısıyla diğer konulara girmeyeceğim; ama, şimdi merak edi
yorum, bu kadar zabıttan sonra, böyle ifadelerden sonra, Hükümetin sayın temsilcisi burada 
bu konuda neler söyleyecek?! 

Esas enteresan tarafı; biraz evvel burada konuşan bir arkadaşımız Kamer Genç de, "bu 
yetki kanunu tasarısının bugün burada görüşülmesine ne İçtüzük ve ne de Anayasa hükümleri 
açısından imkân yoktur. Bunun burada görüşülmesi, Meclis Başkanlığı makamında oturan zatın, 
İktidar Partisine bir Iütfudur." -Tabiî, şimdiki Başkanımız değil, o zamanki Başkanımızı 
kastediyor- "... 53 üncü madde çok açık ve seçiktir. Burada temel ilke, kanun tasarılarının ba
sılıp yayınlandıktan 84 saat geçmeden görüşülmemesidir. Anayasanın 91 inci maddesinde yer 
alan yetki kanunlarının, Türkiye Büyük Millet Meclisinde öncelik ve ivedilikle görüşülmesi yo
lundaki hüküm, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine girmiş, 48 saat beklemiş yasalar
la ilgilidir; yoksa bu yasayla ilgili değildir." 

• Şimdi bakınız, burada da çok enteresan bir şey var : Bu, aylardan beri duran bir yasa 
tasarısı. Bu nedenle, ben kişisel olarak bu yasa tasarısına karşı olduğumu ifade etmek istiyorum. 

Bu yasa tasarısı konusunda kırmızı, ret oyu kullanacağımı ifade ediyor, bu düşüncelerle 
hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Bu suretle tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunmadan önce, yazılı bir mü

racaatla 10 sayın milletvekili yoklama yapılmasını istemişlerdir. 
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İsimlerini okuyup, kendilerinin mevcudiyetlerini tespit ettikten sonra, ad okunmak sure
tiyle yoklama yapılacaktır. 

Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ekseriyet bulunmamaktadır, yoklama yapılmasını arz ve teklif ediyoruz. 
BAŞKAN — tsmi okunan sayın mümzi üye "Buradayım" desin lütfen. 

Oğuzhan Asiltürk?.. Burada. 
Ali Oğuz?.. Burada. 
Mehmet Elkatmış?.. Burada. 
Hüseyin Erdal?.. Burada. • 
Coşkun Gökalp?.. Burada. 
Adnan Keskin?.. Burada. 
Algan Hâcaloğlu?.. Burada. 
Faik Altun?.. Burada. 
Faruk Saydam?.. Burada. 
Gürhan Çelebican?.. Burada. , 
Emin Kul?.. Burada. 

Usule uygun bu müracaat münasebetiyle ad okunmak suretiyle yoklama işlemine Adana 
İlinden başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere devam ediyoruz. 

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

16. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlar ite Teşkilat Ka
nunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/502) (S. Sayısı : 340) (Devam) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandığında, maddelerine ge
çilmesi için oylama yapılacağını bildirir ışığı yakmıştım. Değerli arkadaşlarım o esnada bura
da bulunsalardı, zannederim bu çoğunluğun bulunduğu bir salonda yoklama yapılması isten
mezdi. Zaman kaybımız, Başkan Kul olduğu için, bazan eksiğinden, yanlışından filan olur da, 
biraz da Heyeti Âliyeden oluyor. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Ara sıra hatayı kabul ediyorsun değil mi Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Görüşmelere bıraktığımız yerden devam ediyoruz. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Tasarının maddelerine geçilmesini kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 
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Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlar tle Teşkilat Kanunlarında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında 

etkinliği artırmak, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağ
lamak üzere bunların malî, sosyal ve diğer haklarında iyileştirmeler yapmak; yürütme organı 
bünyesindeki kamu kurum ve kuruluşlarının (Genelkurmay Başkanlığı hariç), kuruluş, görev 
ve yetkilerine ilişkin konularda düzenlemelerde bulunmak için ivedi ve zorunlu hallere münha
sır olmak üzere Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermektedir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hasan Korkmazcan; 
buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekili arkadaşlarım; Yetki Kanunu Tasarısının 1 inci maddesi, amaçla ilgili bulunmakta
dır. Bu amaç maddesi, genel gerekçede ifade edilen hususlarla bir çelişkiyi ihtiva ediyor. Genel 
gerekçede, tasarının sadece kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunlarında değişiklik ya
pılmasına ilişkin değil, aynı zamanda, yeni bakanlık, bağlı veya ilgili kuruluşlar kurulması, 
kamu iktisadî teşebbüsleri veya bunlardan özelleştirilmesine karar verilenlerin menkul, kendi 
adına kayıtlı veya kullanımındaki gayri menkul ile personeli hakkında düzenleme yapılarak, 
özelleştirmenin hızlandırılması amaçlarının da güdüldüğü ifade edilmektedir. 
-• Ancakj tasarının 1 inci maddesinde bu amaç açık olarak ifade edilmemiştir. Daha da öte
si, oturumun bir safhasında İktidar gruplarından birinin başkanvekili, "bu kanun tasarısıyla 
yeni bakanlık kurulması yetkisi kullanılmayacaktır" tarzında, grubu adına bir beyanda bulun
muştur. Ayrıca Kamu İktisadî Teşebbüsleriyle ilgili, özelleştirmeyle ilgili hususlar da amaç met
ninde yer almamış bulunmaktadır. 

Bunlar göstermektedir ki, burada bazı şeyler gizlenilmek isteniyor. Gerekçede farklı bir 
ifade kullanılıyor, Yüce Meclisin huzurunda farklı bir beyanda bulunuluyor; ama, kanun tasa
rısının 1 inci maddesi de değişik bir metin olarak karşımıza çıkarılıyor. 

Aslında ortaya konulan gerçek şudur : Burada, Meclis Genel Kurulundan ve Türk kamu
oyundan kaçırılmak istenen bazı hususlar yer almaktadır. Ben, kanun tasarısının tümü üzerin
de kişisel görüşlerimi ifade ederken, konuya tamamen hukukî açıdan baktım ve Anayasanın 
ortaya koyduğu hükümler çerçevesinde, mevcut Hükümetin konumunu da belirlemek suretiy
le, yeni hükümet kuruluncaya ve güvenoyu alıncaya kadar böyle yetkiler istenmesinin doğru 
olmayacağını ifade ettim; ama, şimdi, işin siyasî realite açısından da değerlendirilmesini yapa
biliriz. ' 

Siyasî realite açısından, aslında yeni bir hükümet falan kurulmamaktadır; aylar önce ku
rulmuş olan bir koalisyon devam etmektedir. 

Bu hükümet, yeni bir beyaz sayfa falan açmamaktadır; bir koalisyon var ortada, bu koa
lisyon ufak tefek değişikliklerle yürütülecektir; paylaşımlar aynı tarzda üç aşağı beş yukarı de
vam edecektir. Hatta o kadar ki, geçmiş hükümet döneminde, o hükümetin karşı karşıya bu
lunduğu şartlar çerçevesinde istenilmiş yetkiyi, gelecek hükümetin kurucusu olan iki parti, bu
gün nasıl bir hükümet kurulacağı hukuken belli olmamakla beraber, siyaseten belli olduğu için, 
hiçbir değişiklik yapmadan Yüce Meclisin huzuruna getirme ihtiyacını duymuştur. 
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Aslında bu tasarı, hepinizin hatırlayacağı gibi, by-pass yasalarının tıkanıklığa uğradığı ve 
bakanlık teşkilat kanunlarının çıkarılamadığı bir dönemde hazırlanmış ve Anayasa Komisyo
nuna sevk edilmişti. O dönemde Hükümetin SHP kanadının dayatması sonucunda böyle bir 
yetki kanunu alınması ihtiyacı duyulmuştu ve Sayın Demirel de bu kanun tasarısını Yüce Mec
lise sevk etmişti; ama bugüne kadar yasalaşmadı. > • . 

Buradaki olay şudur : Sayın Demirel'in teşkilatlanmasını uygun bulmadığı bazı bakanlık
lar, artık daha başka gerekçe bulamadığı için, teşkilatlanmalarına, "hayır" diyemediği bir nok
tada, ara çözüm olarak getirilmişti. Şimdi yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Sayın Baş
bakanın, bu gerçekler ışığında, altında Sayın Demirel'in imzası bulunan bir yetki kanunu tasa
rısını Meclisten çıkardıktan sonra, eğer Sayın Demirel'e meseleyi götürürse, "sizin zamanınız
da çıkmayan yetki kanun tasarısını işte bakın çıkardık, başarılı olduk" diye, hiç aferin alacağı
nı zannetmiyorum. Bu, Sayın Demirel'in kiremit aktarma işiydi; 10-15 binanın kiremitleri bu
radan alınıp, öbür tarafa aktarılıyor; ama, her seferinde mutlaka akan bir yer bulunduruluyor
du; şimdi, çatıları tamir etmiş olarak gittiğiniz zaman, oradan aferin almazsınız; bu, eski usta
nın yeni çırağına öğretmediği bir husus gibi karşınıza çıkabilir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sizde çatı da kalmamış! 
- HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, hadise şudur : Devletin 

temel işleyişiyle ilgili yetkileri, bir Meclis, yürütme organına verirse ve bu yürütme organı da 
bir koalisyon hükümeti ise, orada devleti küçültme, devleti modernize etme, devlet kuruluşla
rını verimli halde çalıştırma gibi ilkeleri koruyabilmeniz mümkün değildir. Bu tasarının ilk tat
bikatı olarak göreceksiniz, Koalisyon kanatlarından birisi, sizin önünüze, evvela aylardan beri 
kuruluşunu engellediğiniz çeşitli bakanlıklar kurulmasına ilişkin kanun tasarılarım getirecek- v 

tir; yetkilerinizle onları çıkarmaya mecbur kalacaksınız. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Tamam, "kurulamaz" diyor. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Zaten o yetki yok kardeşim. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Gerekçeniz ortada... 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Oku da öyle konuş, ne tarafı yanlış? 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Grubunuz adına söz alarak, biraz sonra çıkıp 

yanlışlarımı düzeltirsiniz; bundan da çok büyük mutluluk duyarım. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Ne tarafı yanlış bunun? 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — özelleştirmeyle ilgili bir konuyu getiriyorsunuz. 

Kamu kuruluşlarının işleyişi, özelleştirme, KİT'lerin reorganizasyonu gibi konularda, Meclis
ten kaçırılarak, muhalefetin ve kamuoyuna yön veren değişik grupların, sendikaların, işçi ve 
işveren kuruluşlarının katkıları olmadan kanun yapılırsa, bunun sosyal yansımalarının altın
dan kalkmak, bugünkü Hükümetin yapabileceği bir durum değildir. • • * 

Koalisyon Hükümetinin, bu türlü yetkilerle kendisini Meclisten tecrit ederek çalışmaya 
başlaması, bizim için gerçekten endişe konusu olmaktadır. Bizim endişemiz, bu Koalisyonun, 
hiç olmazsa mart ayına kadar ayakta kalmasını temin etme endişesidir. Ama, herhalde, şimdi
ye kadarki vaatlerinizin yarattığı hayal kırıklıkları karşısında, bu yetkilerle çok daha büyük 
hayal kırıklıklarına uğrayacaksınız. 

NECMt HOŞVER (Bolu) — Yakında yanımıza gelirsiniz. Onun için fazla sivri kelimeler 
söylemeyin. 
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HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu gayri ciddî be
yanları benim ciddiye alıp cevaplandırmam vakit israfı olur; ama, söylediğimiz uyarılar önü
müzdeki aylar içerisinde karşınıza birer fatura olarak geldiği zaman bunları hatırlayacaksınız 
zannediyorum. 

NECMÎ HOŞVER (Bolu) — Konyalılar Derneğinde yaptığınız konuşmaları hatırlayın. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Konyalılar Derneğinde yaptığımız konuşmalar 

sizi o kadar etkilemiş ki, son kongrenizde sonuçlarını gördük... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, 2 dakika daha süre veriyorum. ("Sayın Başkan, bitirdi" 

sesleri) 
Efendim, Konyalılar araya girdi. - -
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu heyetin, siyasî bir he

yet olarak -Doğru Yol Partisi-SHP Koalisyonunun- eski tas eski hamam misali devam edeceği
ni bildiğimiz için, bizim, Anavatan Partisi Grubu olarak-yetkilendirilme konusunda kıskanç 
davranmamızı anlayışla karşılamanız gerekir; çünkü, bu Hükümet, şimdiye kadar, sahip oldu
ğu kararname çıkarma yetkilerini çok suiistimal etti. İşte, en son örneğini bugün gündem dışı 
konuşmalarla arkadaşlarımız gündeme getirdiler, "Bağ-Kur primlerini tahsil edeceğiz" diye, 
üretici vatandaştan haraç toplama yetkisi şeklinde, değiştirilerek, dönüştürülerek gündeme ge
tirildiğini ortaya çıkardılar. 

Bir "Tanju Kararnamesi" adı altında, aslında bir yıldız futbolcunun isminin arkasına giz
lenilerek, birtakım karanlık çıkar çevrelerine, hangi yetkilerle birtakım imkânların aktarıldığı
nı da gene bu kararname uygulaması ortaya koydu. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Sizin çıkardığınız kanun o. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Yani, o kararnamedeki miktarlar Yüce Mecliste 

tartışılmış olsaydı,"benim bundan haberim yoktu, farkında değildim" gibi mazeretler ileri 
süren Başbakan Vekillerine şahit olmak gibi bir bahtsızlığa Türkiye uğramazdı; ama bunlar 
olmuştur. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sizin çıkardığınız kanun o. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bizim yetkiyi çıkarmış olmamız ayrı konu, yet

kinin bu tarzda kullanılmış olması ayrı bir konudur. Bakınız, kanun hükmünde kararname 
yetkisinin kullanılması bu yolun... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
NECMİ HOŞVER (Bolu) — Aynı şeyleri söylüyor Sayın Başkan, yeter artık, rahatsız olduk. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) •— Anayasa sistemi içerisinde, yürütme organına 

kanun hükmünde kararname yetkisi tanınması olayını inkâr etmiyoruz; geçmişte bunun kulla
nılmış olduğu konusunda da zaten şüphe yok. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Tanju'dan bahsediyorsunuz, sizin çıkarttığınız ka
nun bu. -

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Ama, bugünkü Hükümetin elindeki kanun hük
münde kararname kullanma yetkisini veya kararname çıkarma yetkisini iyiye kullanamadığını 
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ifade etmeye çalıştım. Çünkü geçmiş icraat döneminiz koalisyon hükümetlerinin, kamuoyu de
netimi dışında, değişik pazarlıklarla, bu yetkileri nasıl kamu yararı dışında kullanabileceğinin 
misalleriyle doludur. 

Bu balamdan, Anavatan Partisinin böyle bir yetkilendirmeye katılabilmesi mümkün değil. 
Yüce Meclise saygılar sunarak sözerimi tamamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
AHMET SAYIN (Burdur) — Zaten sizden öyle bir şey beklemiyoruz. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, konuşmaların süresi içinde tamamlanabilmesini isti

yorsanız, davet yapmayın. Doğru veya yanlış, her milletvekilinin, söylenen her söze bir cevabı 
vardır ve verir; verdikçe de uzar. 

HALİL DEMlR (Aksaray) — Senin de işine gelir! 
BAŞKAN — Yoklamada 3 defa "Halil Demir" diyoruz öyle farkına varıyor da, şimdi 

oradan konuşuyor!.. 
Değerli arkadaşlarım, grupları adına başka söz isteyen var mı?.. 
AHMET REMZt HATİP (Konya) — Refah Partisi Grubu adına Sayın Başkan. 
BAŞKAN —- Refah Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Remzi Hatip, buyurun efendim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Yetki belgesi var mı Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Var efendim, önce Sayın Cevat Ayhan adına tanzim edilmişti, bilahara... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Yetki memuru sen misin Sayın Sayın? 
BAŞKAN — Efendim, sormak hakkıdır, Ahmet Bey sorar!.. 
Buyurun Sayın Hatip. 
RP GRUBU ADINA AHMET REMZt HATİP (Konya) — Alet çalıştı mı efendim? 
BAŞKAN — Evet efendim. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Davetinizi bekliyorum, lütfen... 
BAŞKAN — Hay hay efendim, bir dakika. 
Hazır mısınız efendim?.. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla)—Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET REMZt HATİP (Devamla) — Muhterem Başkan, değerli üyeler; sizleri Refah 

Partisi Grubu adına hürmetle selamlarım. 
Görüşülmekte olan Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlar ile 

Teşkilat Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının 1 inci maddesi 
üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum. 

. Filhakika Anayasanın 91 inci maddesine istinat edilerek böyle bir yetki talebinde bulunul
muş. Ama, görüyoruz ki, tasarının maddeler şeklinde sıralanması Anayasanın 9İ inci madde
sine uymak zaruretinden doğmuş. Yani, amaç, kapsam, ilkeler, süre diye maddelere ayrılmış. 
Bu maddeler aşağı yukarı birbirinin aynısı, tek maddede zikredilecek hususlar mükerrer ola
rak tekrar edilmiş. 

Anayasanın 91 inci maddesi, kanun hükmündeki kararnamelerin ve yetki isteyen kanun
ların Mecliste öncelikle konuşulmasına amir bulunmaktadır. Önümüzdeki yazılı gündemde ilk 
sıraları işgal eden ve bölük pörçük burada görüşülüp geri çekilen sayısız teklif ve tasarı vardır. 
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En azından, bu 9 uncu maddenin üstündeki sekiz tane kanun hükmünde kararnamenin ka
nunlaşmasını isteyen Hükümet, bunları buraya getirmiş, geri çekmiş, getirmiş komisyona iade 
etmiş, getirmiş, değiştirmek için askıya almış ve gördüğünüz gibi "Hükümet?.. Yok. Komis
yon?.. Yok." tarzındaki usul oyunlarıyla bugüne gelinmiştir. Halbuki, öncelikle bunların gö
rüşülmesi lazım. Bunların çoğu en az ön seneliktir efendim. Mesela, Bilim ve Teknoloji Yük
sek Kurulu Kurulması Hakkında Kararname 1983'ten bu yana kalmıştır, diğerleri de böyledir. 
Bunların görüşmesi yapılmıyor veyahut da erteleniyor, bugüne getiriliyor. 

ABDURREZZAK YAVUZ (Şanlıurfa) — Siz yoksunuz. 
AHMET REMZt HATİP (Devamla) — Hayır, muhalefet burada var; hiçbir zaman, İkti

dar kanadı olan iki parti burada ekseriyeti temin edememiştir. En önemli kararlarda bile 180'den 
fazla oy çıkaramamışsınızdır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bir saat evvel neredeydiniz? 
BAŞKAN — Arkadaşlar, çalışmalar uzarsa ara vermek mecburiyetinde kalırız. Bu bir ta

kat meselesidir; ona göre... 
AHMET REMZt HATİP (Devamla) — Aziz ve muhterem arkadaşlar; burada ne görüyo

ruz? DYP ile SHP Koalisyon kanatlarının, bu kanun tekliflerinde, kanun tasarılarında, eski 
kanun hükmünde kararnamelerde anlaşmaları yoktur. Bir bakıyorsunuz bazı birimleri Devlet 
Planlama Teşkilatına bağlıyorlar. Bu, komisyonda hemen oluyor, aşağıya iniyor, bu sefer çeki
yorlar onu Hazineye, Hazineden tekrar Devlet Planlamaya, tekrar Hazineye... Bu, bu Koalis
yon zamanında oldu. Demek ki, arada bir birlik beraberlik yok. "Bugün teşekkül edecek olan 
Koalisyonun protokolü hazırdır,imza edeceğiz" diyorlar; ama, hâlâ aralarında birlik beraber
lik olmadığı bu tasarıyı getirmelerinden anlaşılıyor. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün, bir hükümetin teşekkülünü onaylayacak olan bu 
Yüce Meclis, koalisyon pazarlıklarına alet edilmek istenmektedir; hatta, karikatür mevzuları 
olmaktadır ki, bakan aday adayı olacak milletvekilleri, listeler açıklanmadan evvel bu kanun
lar çıkarılırsa, mutlaka bunların mevcudiyetiyle ekseriyet temin edilecek, eğer Bakanlar Kuru
lu açıklanırsa, bu kanunların çıkması mümkün olmayacak, endişesiyle bunlar yapılmakta. 

Şu halde, niçin bu konularda acele ediliyor? Hükümet henüz teşekkül etmemişken, bakı
yoruz, bir başbakan adayı tayin edildikten hemen sonra, Kıbrıs hakkında Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin aldığı onaya rağmen, birtakım cesaretli işler yapılabilmekte, 133 üncü maddenin 
geçirilmesi istenmekte; sonra, çok kuvvetli, geciktirilmiş zamlar arka arkaya çıkarılmakta ve 
şimdi de yetki kanunu tasarısı birkaç saat içerisinde önümüze getirilmektedir. Arkasından, Ba
kanlar Kurulu, Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılmasına olağanüstü hal uygulaması süresi
nin uzatılmasına karar veriyor. 

Bu Çekiç Güç, artık müsellemdir; kendi mensubunuz milletvekilleririin bile ifadeleri var
dır ki, Çekiç Güç, orada, kendisine nazarî olarak yüklenen görev için değil, Ermenistan'ın Azer
baycan'a rahat hücum edebilmesi için, PKK'nın güneydoğuda rahatça çalışabilmesi için, hat
ta, güneydoğu komşumuz Irak üzerinde 20 kilisenin misyonerlik çalışmalarına bir posta vazi
fesi, himaye vazifesi yapmak için ye bizzat Türkiye Cumhuriyeti için, bizim için de tehdit un
suru olarak kullanılmak üzere burada bulunmaktadır. Biz, böyle bir mesele, yeni hükümet gel
meden, oldubittiye getirilip, kabul ettirilmek isteniyor. 

NECMİ HOŞVER (Bolu)— Hacı, bunlarla onun ne alakası var? 
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AHMET REMZt HATİP (Devamla) — Elbette alakası var. Niçin bu kanun kaç aydır bu
rada bekliyor da, şimdi bir günde çıkarılmak isteniyor, koalisyon teşekkül ettirilmeden, bu Ge
çici Hükümet zamanında bunlar meydana getiriliyor? Türkiye'de çözüm bekleyen o kadar çok 
mesele var ki, işte ekonomik meseleler; şikâyetler ayyuka çıkıyor, işsizlik, işçilerin ve esnafın 
meseleleri... 700 bin işçinin grev meselesi ertelenmiş, toplusözleşmeler yapılacak. Bunlarla il
gili düzenlemeler için çalışılacağına, bu tarzda ikilemli hareketler yapılıyor. Pahalılık, enflas
yonla mücadele... Hani, enflasyon 500 günde yüzde 10'un altına çekilecekti, hani, mazot ha
kikî fiyatıyla satılacaktı? 500 gün önce göreve başlayan Hükümet, "zamlar kucağımıza düştü" 
diyordu. Demek ki, yeni hükümet zamlardan arınmış, ortaya konulan beyaz kâğıtlar temiz bı
rakılmak istenmekte. 

Yatırımlar ne şekilde teşvik edilecek, faiz belasından, sanayici ve esnaf nasıl kurtulacak? 
Bunların üzerine gidilmiyor, bu tarz meseleler Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmü
yor, emeklilerin meseleleri üzerine gidilmiyor. Ya ne oluyor? "Biz şeffaf idare getiriyoruz" de
niyor, bütçe açığı 100 trilyon... Hani 50 trilyondu!,. Siz o günkü hükümette değil miydiniz? 
Artı, 70 trilyon da KİT'lerin açığı olacak. * 

"Biz bu geçiş dönemini halkla bütünleşerek gidereceğiz" deniyor. 
Halkla bütünleşmek ne demek? Bu külfetin, devlet olarak, vergi yoluyla milletten alınıp, 

bu faiz yükünün ve bu borçların tasfiyesinin ve bu açıkların giderilmesi üzerine gidileceğinin 
müjdesi veriliyor; ama, buna mukabil, biraz evvel arkadaşların da ifade ettiği gibi, bütün zam
lar, bütün düzenlemeler, vergiler, 60 milyonun çoğunluğunu teşkil eden fakir halkın ve orta 
sınıfın üzerine... Ama, holdinglerin, yani, bugün, resmen Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi vesa-
ir düzenlemelerle bir kuruş vergi vermeyen büyük şirketlerin, bu kucaklamada, hep beraber 
bu yükü kaldırmada yükü ne olacak, bunun üzerine gidilmiyor. 

Muhterem arkadaşlar, 1 inci maddede, idarî reform, sonra personel reformu, ondan son
ra da teşkilat reformu vesaire düşünülmekte, diğer maddeler de bunun süslemesi şeklinde gö
rülmektedir. Bakanlık kurmalar, yan kuruluşlar ve teşkilatlar kurmalar, mevcutların birleşti
rilmesi, kapatılması, yeniden kadrolar düzenlenmesi vesair bütün bu işlerin tek bir kuruluş ve 
birim tarafından yapılması gibi çok çeşitli meseleler, bu tasarıyla, devletin yegâne temsilcisi 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin düzenlemesine bırakılmadan, Hükümete yetki verilmek 
suretiyle düzenlenmesi yoluna gidilmek istenmekte... (Mikrofon otomatik cihaz tarafından ka
patıldı) 

BAŞKAN — Sürenizi iki dakika uzatıyorum Sayın Hatip. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Bir taraftan, "kaynak kullanılmasında israfı ön

lemek için bu düzenlemeler yapılacak" denilirken, bir taraftan da, memleketin bütün kaynak
larını hakikî manada işletmek için kurulmuş olan KİT'lerin Özelleştirilmesinin hızlı ve etkin 
bir şekilde yürütülebilmesinden söz edilmektedir. 

Yararlılık, verimlilik, kârlılık... Demek ki, bunlar sadece özelleştirilmeyle düşünülüyor. 
KİT'lerin verimli olarak çalışabilmesi için, niçin onları bankaya sevk edip de, faiz borcu yükü 
altında bıraktınız? Bunların modernizasyonu, idarelerinin iyileştirilmesi, ileri teknolojinin bu
ralarda kullanılması için yapılacak çalışmalar, her halde güç ve zahmetli işler ve de bizi borç 
parayla beslemeyi vaat eden; fakat Türkiye'de hakikî manada üretken yatırımlarınkurulma-
ması için bizi şartlandıran Batı'nın, IMF'nin, Dünya Bankasının, girmeye can attığımız Avru
pa Topluluğunun dayatmaları sebebiyle bu meselelerin üzerine gidilmiyor. 
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Ayrıca, KİT'ler öcü olarak gösterilip, bunların özelleştirilmesinin çabuklaştırılması için 
yetki kanunu tasarısrgetiriliyor. 

Halbuki, kimsenin hakkı yoktur ki, devletin, tüyü bitmedik yetim hakkı olarak topladığı 
bu vergilerle yaptığı bu fabrikalar, bir daha yenisi kurulamayacak şekilde kıymetlerdir. Mille
tin yeraltı-yerüstü zenginliklerini ancak buralardan değerlendirmek mümkün, özel şirketlerin 
el atmaya asla yanaşamayacağı, bu pırıl pırıl, inci tanesi müesseselerin çalıştırılması yerine; 
bunlardan kurtulmak yollarının daha şimdiden yeni Hükümete verilmesi, esef vericidir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Hatip, konuşmanızı tamamlayabilirseniz memnun olurum efendim. 
AHMET REMZÎ HATİP (Devamla) — Hepinizi hürmetle selamlarım. (RP sıralarından 

alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatip. 
Siyasî parti grupları adına başka söz isteyen sayın üye?.. Bulunmamaktadır. 
Madde üzerinde, şahsı adına Sayın Mehmet Keçeciler, buyurun. (ANAP sıralarından al

kışlar) 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görülüyor ki, 

iktidarı teşkil eden parti grupları, bu kanun tasarısını çıkarmakta kararlı. Bu fırsattan istifade 
ederek, kanun tasarısında bazı yanlışlıklar vardır; onları düzeltelim. 

Sayın Komisyonun ve Sayın Bakanın dikkat etmeleri kaydıyla, 1 inci maddenin bir bölü
münü okuyorum : "... yürütme organı bünyesindeki kamu kurum ve kuruluşlarının (Genel
kurmay Başkanlığı hariç) kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin konular düzenlemelerde bulun
mak için ivedi ve zorunlu hallere..." diyor. Burada herhalde "konular" kelimesi, "konularda" 
olacaktır, bir matbaa hatası var. Kanun tasarısı bu haliyle çıkarsa, yanlış olur. Bu matbaa ha
tasına öncelikle dikkatlerinizi çekiyorum. 

Değerli milletvekilleri, biraz evvel kanun tasarısının geneli üzerinde konuşurken de belirt
tiğim gibi, burada iki konu var. Birisi, teşkilat düzenlemeleridir. -

Teşkilat düzenlemeleri için genel kapsamlı bir yetki alınıyor ve basında çıkan haberlere 
göre de, bakanlıkların şu anda gördüğü hizmetler, bazı bakanlıklardan alınarak, yeni birimler 
meydana getirilerek, onlara bağlanacakmış, Belki yeni bir bakanlık ihdası değil diyebilirsiniz; 
ama, bakanlıkların bölünmesi, bu noktada yeni bir bakanlık ihdası manasına da gelebilir. 

Aslında, koordinasyon içerisinde, eşgüdüm içerisinde, ahenkle çalışan bir bakanlığı sırf 
koalisyon pazarlıkları sebebiyle bölmek; kamu yönetimi ilkelerine aykırı olur. Ben o manada 
ifade ediyorum. Aslında... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sizin bozduklarınızı düzeltiyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Sayın, süreniz dolmak üzeredir, toparlayın atık (!) 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Şunu da ifade edeyim : Türkiye'de yürümeyen, 

önemli saydığımız her iş için bir bakanlık kurma alışkanlığı vardır. Bu yanlıştır. Bunu özellikle 
ifade ederek, bu konuya dikkatlerinizi çekiyorum. 

Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrilidir, denizcilik işleri önemlidir, hadi bir denizcilik 
bakanlığı kuralım... Efendim, yerel yönetimler son derece önemlidir -elbette önemlidir, doğrudur-
bir yerel yönetimler bakanlığı kuralım... Efendim, insan hakları fevkalade önemlidir, insan 
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hakları bakanlığı kuralım... Şimdi, her önemli saydığımız konuda bir bakanlık kurmak sure
tiyle o konuyu halledeceğinizi zannediyorsanız, yanılıyorsunuz. Doğru değildir. Bakanlıkların 
sayısını çoğaltmak suretiyle veya herhangi bir konuda bakanlık kurmak suretiyle o konunun 
önemini idrak ettiğinizi göstermek mecburiyetinde değilsiniz, tnsan hakları konusu önemlidir, 
denizcilik konusu önemlidir, yerel yönetimler konusu önemlidir; ama, bunları çözmek için, bu 
alanlarda karşılaştığımız problemleri çözmek için, illâ bakanlık kurmak mecburiyetinde de de
ğilsiniz. Kurarsanız da, meselelerinizi halledemezsiniz. O konuları çözmenin başka yolları var
dır; o yolları bilmiyorsanız, bize müracaat ediniz. 

Değerli milletvekilleri, ikinci olarak da bir diğer konuya temas edeceğim. İkinci konu me
mur maaşlarıyla ilgilidir. Bu konuda Özellikle vurgulamak istiyorum; artan hayat pahalılığı kar
şısında, Hükümetin, özellikle geçici Hükümetin yaptığı son zamlar karşısında, memur maaş
ları yetersiz hale gelmiştir. 

Bizim bildiğimiz, geçici Hükümet rutin işleri yapar. Siz, bir ay içerisinde, arka arkaya .şe
kere iki defa zam yaptınız, akaryakıta iki defa zam yaptınız. Bunları, geçici Hükümet zama
nında yaptınız. * • ' 

İktidarı bizden teslim alınca, "biz bunları ANÂP'tan devraldık, bunlar cami avlusuna 
bırakılmış çocuk gibiydi" gibi laflar söylediniz. Peki, bu zamlar kimin çocuğu? Bu zamlar ne
reden çıktı? 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Sizin açıklarınızdan! 
, MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Yani, insaf edin, yirmi gün içerisinde akaryakıta 

iki defa zam yapıyorsunuz... Akaryakıtın üzerinden iki defa vergi alıyorsunuz; hem Akaryakıt 
Tüketim Vergisi alıyorsunuz hem de yüzde 45 fon alıyorsunuz; bu olmaz; bu kadar fazla yükü 
petrol sektörü çekemez. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Olmaz da siz niye yaptınız?! 
BAŞKAN — Sayın Şendağ, hoş geldiniz... Yoklamada yoktunuz^varliğınızla bir eksiklik 

tamamlandı; belli oluyor, zabıtlara geçiyor... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Sayın Şendağ, size mazotu 2 000 liradan bıraktık, 

siz meydanlarda dolaştınız, "700 liraya mal olan mazotu bu insafsız Anavatan İktidarı 2 000 
liraya satıyor" dediniz; şimdi mazotu 5 300 liraya çıkardınız; sizde insaf var mı?! (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Biz, "dolarla alınan mal, dolar değerini kaybettiği..." 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Size 2 dakika ilave süre veriyorum Sayın Keçeciler, buyurun. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — "Dolarla alınan mal, dolar değerindeki değişme

ler sebebiyle, o fiyat üzerinden satılir" diye seçim meydanlarında konuşarak geldik; ama siz 
ucuzluk vaat ederek geldiniz, "mutfaktaki yangını söndüreceğiz" diyerek geldiniz; şimdi yir
mi gün içerisinde iki defa zam yapıyorsunuz... Hakkınız var mı?.. 

"Vergiyi azaltacağız" diyen sizsiniz, biz değiliz. "Akaryakıt üzerindeki fonları azaltacağız" 
diyen, bu kürsüden söyleyen sizsiniz, sizin Grup Başkanvekiliniz eski Genel Başkanınız. Bun
ları söyleye söyleye meydanlarda dolaşacaksınız, milletin reyini alacaksınız, iktidar olacaksı
nız; sonra da geleceksiniz tam aksi icraat yapacaksınız... Buna hakkınız var mı?.. Bu mümkün 
değil. Demokraside bunu size söyleyeceğiz, basın aracılığıyla duyuramazsak, meydan meydan 
dolaşacağız, yakanızı bırakmayacağız. 
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Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 
1 inci madde üzerinde, şahsı adına Sayın Cevat Ayhan, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; görüşülmekte olan 

340 sıra sayılı Yetki Kanunu Tasarısının 1 inci maddesi hakkında görüşlerimi arz etmek üzere 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarı nice bir tasarıdır? tki yıldan beri icra-i Hükümet eden 
bir heyet, görevden ayrıldığı: anda, önümüze bir yetki kanunu tasarısı getirmektedir. 

Eğer, bu yetki kanunu tasarısının şimdi görevden ayrılmış olan bu emanet Hükümet getir
mişse, iki seneden beri aklı neredeydi demek lazım. Eğer, bu yetki kanunu tasarısı, yeni kuru
lacak olan Hükümet adına getirilmişse, yine sormamız gerekiyor; yeni kurulacak olan Hükü
metin Başkanı, Başbakan Sayın Çiller̂  iki yıldan beri bu Hükümetin içindeydi ve Türkiye'nin 
iktisadî meselelerini tedvirle görevli bir Devlet Bakanıydı; iki yıldan beri niye bu tedbirleri al
mamıştır?.. tki yıldan beri, KİT'lerle ilgili, özelleştirmeyle ilgili, Personel Kanunuyla ilgili, sosyal 
güvenlik konularıyla ilgili temel sahalardaki kanun tasarılarını, bu heyet, bu Hükümet tedvin 
edememişse, hazırlayamamışsa, Meclise getirememişse, demek ki, mevcut Hükümet acz içinde 

.., kalmıştır ve yeni gelecek olan Sayın Çiller'in başkanlığında kurulacak olan Hükümet de bu 
aczle malul bulunmaktadır. 

tki yıldan beri görevini yerine getiremeyen, taahhütlerini yerine getiremeyen bir Hüküme
te, bu Meclisin, güven duyarak, bu tasarıyı kanunlaştırmak için yardımcı olmasını düşünme
mek gerekir; bunu istemeye hakları da yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, demek ki, bu Hükümet de, kurulmakta olan Hükümet de mesele
lere vakıf değildir, önündeki meseleler için hazır olmamıştır. 1991 seçimlerinde büyük vaatlerle 
gelmelerine rağmen, 500 günü de geçen ve iki yıla yakın bir süre içinde hiçbir icraat ortaya 
koyamamışlardır. Bunu, Türkiye'de yaşayan insanlar olarak görüyoruz; bunu, yurt dışındaki 
kurum ve kuruluşlar da açıkça ifade ediyorlar. 

Bakın, önümde İngiliz Economist Dergisinin 19 Haziran tarihli sayısı var. Dergi, bu Hü
kümetin her iki temel konuda da; yani güneydoğu meselesinde de, iktisadî meselelerde de ba
şarısız olduğunu, hiçbir hizmet yapamadığını açıkça ifade etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi, bu yetki kanunu, devlet memurlarıyla ilgili yasalarda dü
zenlemeler yapma yetkisini, memleket ekonomisinin yüzde 50'sini teşkil eden, millî gelirin yüzde 
50'sini teşkil eden KİT'lerle ilgili tasarruf yetkisini Hükümete verecek. 

Aslında bu yetki, mevcut, halen meri olan, 28.5.1986 tarih ve 3291 sayılı Kanunla zaten 
Hükümete verilmiştir. Eğer bu Hükümetin kabiliyeti olsaydı, iş becerme hususunda kararlılığı 
olsaydı, iki yıllık Hükümet olduğu bu dönemde bu icraatı yapmış olması gerekirdi. Şimdi, bu 
kanun ortadayken, bu kanunda, tekrar, kanun hükmünde kararnamelerle değişiklikler yapa
cak yeni bir yetki kanunu tasarısıyla huzurumuza gelmiş bulunmaktadırlar. 

Ben, bazı endişelerimi burada dile getirmek istiyorum : Sayın Cumhurbaşkanı, Başba
kanken, 1970'li yıllarda çıkardığı bir personel kanunuyla, Türkiye'de devlet memurlarını, vali
lere kadar, nümayişlere sevk etmiş, sokaklara dökmüş, Türkiye'deki personel rejimini altüst 
etmiş ve arkasından da, 1971 12 Mart Muhtırası gelince, fötürünü alarak Başbakanlıktan çekip 
gitmişti. Şimdi, bu getirdiğiniz uygulamalar, kamu sektöründe çalışan 700 bine yakın işçiyi 
sokağa dökecektir ve sizin bu Mecliste ve bu Meclisin çok değerli ihtisas komisyonlarında... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN — Size 2 dakika daha süre veriyorum Sayın Ayhan, buyurun. 
ÇEVAT AYHAN (Devamla) — Yeterince müzakere edilmeden getireceğiniz yeni personel 

rejimi, aynı şekilde, milyonun üzerindeki kamu personelini huzursuzluğa sevk edecek ve so
kaklara dökecektir. 

Zaten güneydoğu meselesindeki başarısızlığınız ortadayken, memleket kan gölüne dön
müşken ve memleket parçalanıp dağılma noktasına doğru götürülürken -üzülerek ifade edeyim-
şimdi, siz, bir de, memlekette düzeni sağlayacak olan ve hizmeti yapacak olan kamu personeli
ni, yeterince müzakere edilmeyen kanunlarınızla, kanun hükmünde kararnamelerinizle fevka
lade tedirgin edeceksiniz, huzursuz edeceksiniz ve Türkiye'deki düzeni altüst edeceksiniz... 

Sayın Demirel Başbakanlığı bıraktı, Köşk'e kaçtı; ama, endişe ederim ki, bu taze Başba
kan adayımız, siyasî tecrübesinin yokluğuyla, idare tecrübesinin yokluğuyla, Türkiye'yi bir her-
cümerce doğru götürür ve altından kalkamayacağımız birtakım badirelerin içine sürükler. (DYP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar ve gürültüler) tyi düşünün ve iktidar kanadı olarak bu 
tasarıyı geri çekin. Gelin, bunu Mecliste ve komisyonlarda müzakere edelim; aklınız varsa, bil
giniz varsa, tecrübeniz varsa, koyun önümüze yapmak istediğiniz değişiklikleri, onları burada 
değerlendirelim muhterem arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, bu şekilde, yangından mal kaçırır gibi, kamu kuruluşlarını altüst 
edecek, memleketin iktisadî düzenini altüst edecek olan bir kanun taslağını buradan çekme
niz, sizin de hayrınıza olacaktır. Aksi takdirde, bunun sıkıntısını, önce siz çekeceksiniz; 1994 
Mart seçimlerinde de, Türkiye siyasî hayatından tasfiye edildiğinizi göreceksiniz ve yirmi yıl
dan beri hizmet eden bu siyasî görüşleri de mezara gömeceksiniz. (DYP sıralarından gürültüler) 

Saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Sayın milletvekilleri, 1 inci madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Maddeyle ilgili önergeler vardır. 
Sayın milletvekilleri, 1 inci madde üzerinde toplam 9 adet önerge verilmiş bulunmaktadır. 

Malumu âliniz, Genel Kurulun daha önce almış bulunduğu bir karar gereğince, bir fıkra üze
rinde en çok dört önergeyi kabul etmekte ve işleme koyabilmekteyiz. Bu itibarla, veriliş sırası
na göre, son 4 önergeyi oluşturan Sayın Cevat Ayhan ve arkadaşlarının önergelerini, arz etti
ğim nedenle işleme koymak imkânımız bulunmamaktadır. Mütebaki S önergenin ikisi aynı ma
hiyette olduğu için birlikte işleme koymak suretiyle, önerge sayısını 4'e indirmiş oluyoruz. 

önergeyi veriliş sırasına göre okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında

ki Bazı Kanunlar tle Teşkilat Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarı
sının 1 inci maddesinin kanun metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Hasan Korkmazcan Mehmet Keçeciler 
Denizli Konya 

Melike Haşefe Orhan Ergüder 
İstanbul istanbul 

— 157 — 



XB.M.M. B : 116 23 . 6 .1993 O : 2 

İbrahim özsoy 
Afyon 

Nabi Poyraz 
Ordu 

E. Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Feridun Pehlivan 
Bursa 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

İsmail Sancak 
- İstanbul 

Gürol Soylu 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Halen görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında
ki Bazı Kanunlar İle Teşkilat Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarı
sının 1 inci maddesinin, Anayasanın temel ilkelerine, 91 ve 128 inci maddelerine aykırı olması 
nedeniyle madde methinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Ülkü Güney 
Bayburt 

İbrahim Özsoy . 
Afyon 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Cavit Kavak 
İstanbul 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

E. Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

İsmail Sancak 
İstanbul 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Feridun Pehlivan 
Bursa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında

ki Bazı Kanunlar İle Teşkilat Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarı
sının 1 inci maddesinin, önergeler doğrultusunda ve kanun tekniğine uygun olarak yeniden 

^düzenlenmek üzere Komisyona iadesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Ülliü Güney 
Bayburt 
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Orhan Ergüder İbrahim özsoy 
İstanbul Afyon 

Melike Haşefe Cavit Kavak 
İstanbul İstanbul 

İsmail Sancak . Halit Dumankaya 
İstanbul İstanbul 

Nabi Poyraz Elaattin Elmas 
Ordu İstanbul 

E. Cenap Gülpınar Feridun Pehlivan 
Şanlıurfa Bursa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı 
Kanunlar İle Teşkilat Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının 1 
inci maddesinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan Emin Kul 
Denizli İstanbul 

Nevşat özer Orhan Ergüder 
Muğla İstanbul 

İbrahim özsoy İmren Aykut 
Afyon İstanbul 

Hamdı Eriş Nabi Poyraz 
Ankara Ordu 

Süleyman Hatinoğlu Halit Dumankaya 
Artvin İstanbul 

öneri : 
Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında 
verimi artırmak, kamu hizmetlerinin düzenli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, 
bunların malî ve sosyal haklarında günün şartlarına uygun iyileştirmeler yapmak; kamu ku
rum ve kuruluşlarının (Genelkurmay Başkanlığı hariç) kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin ko
nular hakkında düzenlemelerde bulunmak için, ivedi ve zorunlu hallere münhasır olmak üze
re, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermektir. 

# • • • . -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Bazı Kanunlar İle 

Teşkilat Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı" nın 1 inci madde
sinde yeralan "... düzenlemelerde bulunmak..." ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki iba
renin eklenmesini arz ederiz. 
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Turhan Tayan Nihat Matkap 
Bursa Hatay 

Rahmi özer Mehmet Gözlükaya 
Çanakkale „ ı , Denizli 

Ahmet Sayın 
Burdur 

"ve Genel, Katma, özel ve özerk bütçeli bütün kamu kurum ve kuruluşlarına ait-taşın
maz mallar üzerindeki yönetim ve tasarruf esaslarının tespiti, Bağ-Kur, SSK ve T.C. Emekli 
Sandığı Kanunlarında düzenlemelerde bulunmak; özelleştirme kapsamına giren kuruluşlarla 
diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki ihtilafların çözülmesi esaslarının tespiti; Merkez Banka
sı ve Bankalar Kanunu ile Sigorta Murakabe Kanununda düzenlemeler yapılması" 

Gerekçe : Uygulamada meydana gelen aksaklıkların giderilmesi için 1 inci maddeye yuka
rıdaki hususların eklenmesi gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bulunan önergeleri şimdi de aykırılık derece
sine göre işleme koyacağız. 

Sayın Keçeciler ve Sayın Korkmazcan ve arkadaşlarına ait olan iki önerge, maddenin me
tinden çıkarılmasını isteyen aynı mahiyetteki önergelerdir. 

Şimdi tekrar okutup, oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Halen görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında
ki Bazı Kanunlar ile Teşkilat Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarı
sının 1 inci maddesinin, Anayasanın temel ilkelerine 91 ve 128 inci maddelerine aykırı olması 
nedeniyle madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
ve arkadaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında

ki Bazı Kanunlar İle Teşkilat Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarı
sının 1 inci maddesinin kanun metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
.Hasan Korkmazcan 

Denizli 
ve arkadaşları 

BAŞKAN-—Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN •— Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
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ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Komisyonun çoğunluğu var mı efendim? (Komisyon sırala-
„ nndan "var, var" sesleri) 

BAŞKAN — Komisyonun 14 üyesinin bulunması lazım. Lütfen, ellerini bir kaldırsınlar, 
bakalım... Evet, var, değil mi?.. (Komisyon sıralarından "iki kişi de orada var" sesleri) 

Komisyonsuzluktan değil, mekânsızlıktan, buradan da Sayın Serdaroğlu ile Sayın Aktaş 
el kaldırıyorlar; oldu mu Sayın Başkan? 

NAZMt ÇtLOĞLU (Bolu) — tki kişi de burada varız Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, oradakileri artık lüzumu halinde mütalaa edeceğiz. Ben hep söy
lüyorum, var olan şeylerin göze görünmesi lazım. Aksi takdirde, sordukları zaman, mecbur 
kalıyoruz işlem yapmaya. Yani, şimdi, mesela bu oylamadan sonra Yüksek Heyetiniz yine di
ğer çalışma alanına intikal ederseniz, arkadaşlarımız da baktığında, yok zanneder, yoklama 
isterse; yaparız yoklamayı. Biline yani (!) 

Efendim, okunmuş bulunan önergelere komisyon katıldığını, Hükümet katılmadığını ifa
de etmiştir, önergeleri oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Birlikte iş
leme koyduğumuz iki önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeleri aykırılık sırasına göre okutup işleme koyacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Halen görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında 
Bazı Kanunlar İle Teşkilat Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu tasarısı
nın 1 inci maddesinin, önergeler doğrultusunda ve kanun tekniğine uygun olarak yeniden dü
zenlemek üzere Komisyona iadesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLt MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka
tılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ŞERÎF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katıldığını, Hükümet önergeye katılmadığını beyan et
miştir. 

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

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Komisyon hem önergeye katılıyor, hem de kabuloyu kul
lanmıyor... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, Komisyonun oylarını bize ilave edin... 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

—161 — 



T.B.M.M. ,B:116 23 .6 .1993 0 : 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı 
Kanunlar ile Teşkilat Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu tasarısının 1 
inci maddesinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Hasan Korkmazcan 

Denizli 
ve arkadaşları 

öneri : 
Amaç 

, MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, memur ve diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında 
verimi artırmak, kamu hizmetlerinin düzenli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere 
bunların malî ve sosyal haklarında günün şartlarına uygun iyileştirmeler yapmak; Kamu Ku
rum ve Kuruluşlarının (Genelkurmay Başkanlığı hariç) kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin ko
nular hakkında düzenlemelerde bulunmak için ivedi ve zorunlu hallere münhasır olmak üzere 
Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermektir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka

tılıyoruz Sayın Başkan. ' 
BAŞKAN — Sayın Hükümet... 
DEVLET BAKANI ŞERÎF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katıldığını, Hükümet katılmadığını beyan etmiştir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. j 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Bazı Kanunlar İle 
Teşkilat Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı"nın 1 inci madde
sinde yer alan "... düzenlemelerde bulunmak..." ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki iba
renin eklenmesini arz ederiz. 

ı Turhan Tayan 
Bursa 

ve arkadaşları 

"... ve Genel, Katma, özel ve özerk bütçeli bütün kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşın
maz mallar üzerindeki yönetim ve tasarruf esaslarının tespiti; Bağ-Kur, SSK ve T.C. Emekli 
Sandığı Kanunlarında "düzenlemelerde bulunmak; özelleştirme kapsamına giren kuruluşlarla 
diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki ihtilafların çözülmesi esaslarının tespiti; Merkez Banka
sı ve Bankalar Kanunu ile Sigorta Murakabe Kanununda düzenlemeler yapılması..." 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ka
tılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Komisyon ve Hükümet önergeye katıldıklarını beyan 

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

miştir. / , * ' 
Sayın milletvekilleri, tasarının 1 inci maddesini, kabul buyurduğunuz önergedeki yeni de

ğişik haliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2, 3, 4, 5 diye maddeler devam ediyor ve müteaddit önerge verilmiş bulunmaktadır. Ben, 

ara vermeden devam etmek niyetinde olmakla birlikte, değerli arkadaşlarımdan birçok pusu
layla uyarı aldım, "Başkan, yemek molası ver,, diye. (DYP sıralarından "Devam edelim" sesleri) 

Bu itibarla, arkadaşlarımdan, yemeklerini yeyip de gelenleri değil, pusulayla ihtiyaç be
yan edenleri dikkate alarak, birleşime 1 saat ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 2131 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 22.33 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu. 
KÂTİP ÜYELER: Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

' • @ 1 _ - • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 116 ncı Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açı
yorum. 

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

16. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlar ile Teşkilat Kanunla
rında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/502) (S. Sayısı: 340) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığmız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Tasarının 2 nci maddesinin görüşmelerine başlıyoruz. 
Maddeyi okutuyorum: 
Kapsam: 
MADDE 2. — Bu Kanuna göre çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler; ' 
a) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlarla diğer kamu görevlilerinin malî, sosyal 

ve diğer haklarıyla ilgili plan kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde, 
b) Kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin olarak, kamu hizmetlerinin 

bakanlıklar arasında bölünüşüne, bağlı ve ilgili kuruluşlar kurulmasına, mevcut kurum ve kuruluş
ların birleştirilmesine veya kaldırılmasına, bunların kuruluş biçimlerine, görev, yetki ve yükümlü
lüklerine ait esaslarla bu esaslar çerçevesinde teşkilat ve kadrolarının düzenlenmesine ilişkin 
hükümlerinde, 

c) 28.5.1986 tarihli ve 3291 Sayılı Kanunun Beşinci Bölümünde, 
Yapılacak değişiklik ve yeni düzenlemen kapsar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde siyasî parti grupları adına söz isteyen var mı? 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Refah Partisi Grubu adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına, Sayın Cevat Ayhan, buyurun. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 

görüşülekte olan 340 sıra sayılı Yetki Kanunu Tasarısının 2 nci maddesinde Refah Partisi adına 
görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, tasarının 2 nci maddesinde kapsam üzerinde durulmakta ve birinci fık
rada da, kamu kurum ve kuruluşlannda çalışan memurlarla diğer kamu görevlilerinin malî, sosyal 
ve diğer haklanyla ilgili olan kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapma.yetkisi-
ni derpiş etmektedir. 

İkinci fıkrada ise, yine, kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlandınlması, bunların aynlma-
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sı, birleştirilmesi veya kaldırılması, kuruluş biçimlerinde, görev, yetki ve yükümlülüklerinde deği
şiklik yapılması hususları derpiş, edilmektedir. 

Üçüncü fıkrada ise, daha önce çıkarılmış olan 28.5.1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanunun beşin
ci bölümünde yapılacak tadilatla ilgili yeni yetkiler istenmektedir. 

Birinci fıkra, kamu kurum ve kuruluşlanndaki memurlann durumlannm iyileştirilmesiyle 
ilgilidir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye bugün, ihtiyacının çok üzerinde memur kadrolanm istihdam 
etmektedir. 1980'de 1 milyon 200 küsur bin olan kamu çalışanlan sayısı, bugün herhalde 2 milyo
na yaklaşmış bulunmaktadır. Zira, bu sayı, bundan üç sene önce 1 milyon 700 bin mertebesinde 
idi. 

Devamlı imtihan açan, memur alan kurumlann kadrolan giderek artmakta ve bu da Türkiye 
maliyesine, bütçesine, taşınamaz bir yük getirmektedir. Sayın Demirel, Başbakan olduğu dönem
de, defaatle bu kürsüden, "bütçenin yüzde 60'ı maaş ve ücretlere, yüzde 30'u da faizlere gitmekte; 
geriye, bütün kurum ve kuruluşlarda, hizmet için, yatınm için aynlan yüzde 10 mertebesinde bir 
para kalmaktadır" diye ifade etmişlerdir. 

Şimdi, "Sayın Hükümet bu teklifiyle acaba ne yapacak?" diye merak ediyorum. 
Tabiî, Türkiye'de öncelikle yapılması gereken husus, kamu kurum ve kuruluşlanmn, çok daha 

dar kadroyla verimli bir çalışmayla, yüksek seviyede bir bilgiyle donatılmış, teçhiz edilmiş bir. 
çalışma düzeniyle, personel giderlerinin azaltılmasıdır. 

Bugün bütçenin yüzde 60'ı personel ödemelerine gitmesine rağmen, maalesef memurlarımız 
mağdur ve zor durumdadırlar. Ayda 2 milyon, 2,5 milyon maaşla çahşan memurlanmız vardır. 
Şehir hayatında evi olmayan, ev kirası ödeyen bu insanlanmızın aile efratlanyla birlikte ne kadar 
sıkıntılı bir durumda olduğunu da takdir edersiniz. 

Ancak, bundan önceki konuşmamda da ifade ettiğim gibi, biz, müstakbel Hükümetin de bu 
istikamette yapacağı uygulamalara güven duyamıyoruz. Güven duyamıyoruz derken, bunu bir par
ti üslubuyla söylemiş olmuyorum, samimî inancımı arz ediyorum. 

Bakın, seçimlerden sonra 1991 Ekim ayında iktidara geldiniz. Yapılması gereken, kamu 
kurum ve kuruluşlanndaki aşın kadro sayılannı aşağı indirmek, bunlan verimli çahşan bir düzene 
getirmek, meslek içi eğitimle takviye ederek geliştirmek ve yeni kadroya ihtiyaç duyulan kısımlara 
da ihtiyaç fazlası kurumlardan aktarma yapmak gerekirdi; ama, bunun yapıldığını görmüyoruz. 
Bu, maalesef daha önceki Anavatan İktidan döneminde de yapılmadı, bugün de yapılmamaktadır. 

ilçelere kadar kurulan, turizm ve kültür gibi alanlarda çahşan, aslında ne iş yapacağı da belli 
olmayan birtakım yeni dairelere eleman almak için imtihanlar açılmakta ve memurlar alınmakta
dır. 

Aslında, kamu kurum ve kuruluşlannda fazla personel vardır; bunu, çok muhterem bakanlan-
mız da, idarecilerimiz de bilmektedirler. Yani, olayı verimli bir yönetime dönüştüreceksek, mutla
ka bu fazla personelin buralardan alınıp, ihtiyaç bulunan noktalara aktanlması gerekmektedir; 
ama, takdir ediyorum, muhterem bakanlanmıza teşkilatlanndan, "biz iktidar olduk, hani, nimetin
den nasıl faydalanacağız? Mutlaka, bizim partimizi destekleyen kimselerden memur, işçi alınsın" 
diye fevkalade bir tazyik gelmekte ve maalesef sayın bakanlar da bu tazyiklere karşı direneme-
mektedir ve giderek kamu kurum ve kuruluşlanmn kadrolan şişirilmekte ve genişletilmektedir. 
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Bakınız, bir davranış misali olarak size. şunu arz edeyim: Türkiye Ziraî Donatım Kurumu, 
Türkiye'de 1986 yılma kadar ziraî gübrenin yüzde 100'ünü satardı, yani gübre satışında monopol
dü; tarım kredi kooperatifleri bunun çok cüzî bir miktarını satar, aşağı yukarı yüzde 99,9'unu bu 
kurum satardı. 1986 yılında, o zamanki Anavatan Hükümeti, bir karar alarak güreyi libere etti -
tabiî, normal bir karardır, alabilir, bir prensiptir- ve gübre finansmanında kamu malî yükünü azalt
mak için, bunu özel sektör finanse etsin diye yeni bir düzene geçti. O zaman hemen ne yapılması 
gerekerdi? Türkiye'nin bütün ilçelerinde ve illerinde teşkilatlanmış olan bu kurumun kadrolarının 
süratle eritilmesi gerekirdi. Halbuki, bakıyor ve görüyoruz ki, kadrolar aynen duruyor. Gübre satı
şındaki payı yüzde 100'den yüzde 15'e düştüğü halde, yani pazardaki yüzde 85'lik payını özel sek
töre bırakıp çekildiği halde veyahut özel sektörle rekabet şansı olmadığı için pazardaki payı küçül
düğü halde kadro sayısını küçültmemiştir ve şimdi bakıyoruz, o kurum, 2 trilyona yakın borç faiz 
yükü altında inim inim inlemektedir. Bunu, ben bir misaldir diye arz ettim. Bütün kamu kurum ve 
kuruluşlarına baktığımız zaman, aşağı yukarı mesele budur. 

Tabiî, siz değerli milletvekilleri de seçim çevrelerinden, daha doğrusu hepimiz, bilhassa ikti
dar milletvekilleri, "Yol, su, telefon, altyapı istiyoruz" diye köylerden, şehirlerden de, hastane ve 
benzeri taleplerin baskısı altında kalıyoruz; ama, bütün bunları yapmak için de para lazım. 

Kamu harcamaları da vergiyle karşılanamayınca, sağlıklı gelirlerle karşılanamayınca, bu sefer 
Hazine, devlet tahvilleri ve hazine bonosu ihraç ederek, bankalardan yüzde 90 faizle para topla
makta ve bu da, hükümetin iç borçlarını giderek artırmaktadır. 

Değerli Hükümet 1991 yılı ekim ayında işbaşına geldiği zaman, iç borçlar aşağı yukarı 90 
trilyon lira mertebesindeydi; şimdi bu borçlar 230 trilyon lirayı aşmış bulunmaktadır. Tabiî, böyle 
bir malî yapıyla, böyle bir bünyeyle sağlıklı hizmet götürmek de mümkün değil ve Türkiye'nin 
geleceğine de umutla bakmak mümkün değil. 

Bu tasarıyı getirirken, dilerdik ki, Hükümet, iki yıla yaran icraatında bu rasyonel tedbirleri 
alsın, yeni memur almak yerine, fazla personeli, ihtiyaç duyulan yerlere kaydırsın, emekli olanla
rın da yerine yenilerini almasın. 

Bugün bilgisayar hemen her yerde kullanılmaktadır. Artık, orta sınıf yöneticiler ortadan kalk
mıştır; üst yöneticiler vardır ve en altta hizmet eden birimlerde çalışan personel yardır. Bilgisayar, 
birçok bilgiyi, şef ve müdür kademesine ihtiyaç duymadan üst yöneticilere, aktarılmasına imkân 
sağlamaktadır. Böylece, daha rasyonel, daha verimli, daha az kadroyla daha yüksek performansta 
hizmet ifa etme imkânları ortadadır; ama, maalesef Hükümet, iki yıllık uygulamalarında buna ait 
müspet bir işaret ortaya koymamıştır. 

Yine, maddenin (b) fıkrası ise, kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden düzenlenmesiyle ilgili
dir. Kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden düzenlenmesi, burada büyük ölçüde KİT'leri de kapsa
maktadır. 

Ta 1960 ihtilalinden sonra, 1961 Anayasasından sonra, KİTlerin reorganizasyonuyla ilgili 
olarak, kamu kurum ve kuruluşlarında birçok daireler kuruldu, birçok çalışmalar yapıldı, yanlış 
hatırlamıyorsam bu Mecliste de komisyonlar kuruldu; ama, bugün geldiğimiz nokta kocaman bir 
iflastır. Demek ki, biz, Türkiye'yi iyi yönetemiyoruz; biz, Türkiye'yi verimli yönetemiyoruz. Yani, 
kanun çıkarmak mesele değil. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

GEV AT AYHAN (Devamla) — Sayın Başkan lütfederse devam edeceğim. 
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BAŞKAN — İki dakika daha veriyorum Sayın Ayhan; buyurun. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Kanun çıkarmak mesele değil; mühim olan, kanunları uygu

lamaktır. Bakın, işte, 1986'da çıkmış olan bir yetki kanunu var, bununla düzenlenmiş olan kamu 
kurum ve kuruluşları var, bununla özelleştirme yetkisi de verilmiş; ama, bugün nereye geldik?.. 
1986'ya göre çok daha kötü durumdayız. 1986'da KİT'lerin o zamanki verimliliğine, o zamanki kâr 
ve zararına baktığımız zaman, bugün çok daha kötü duruma gelmiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî, bu kısa süreli konuşmalarda maksadımın tamamını size arz edi
yorum. Onun için, müteakip konuşmalarda, parça parça da olsa, fikirlerimi size arz edeceğim. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Hasan Korkmazcan, buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; tasarının 2 nci maddesi üzerindeki görüşlerimi arz etmeden önce, Meclis çalışmalarına 
ait anayasal düzenlemelerin ruhuna aykırılık teşkil eden bir hususu tekrar hatırlatmayı görev sayı
yorum. 

Bizim Anayasa sistemimizde kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi düzenlenirken, şu 
anda Türkiye Büyük Millet Meclisinin karşı karşıya bulunduğu kargaşayı düşünmek mümkün 
değildi. Kanun hükmünde kararnameler, yürütme organının, modern devlet yönetiminde, hızlı 
kararlar alabilmesi, hızlı çözümler üretebilmesi maksadıyla düşünülmüştür, böyle kurumlaşmıştır. 

Halbuki, şimdi, kendi çalışmalarını belli süratle, belli tempolar içerisinde gerçekleştirmeye 
çalışmış ve bunun sonuçlarını sistem içerisinde elde edememiş bir hükümetin teklifiyle veya tale
biyle karşı karşıya değiliz; tam aksine, işbaşına geldiği günden bu yana, şimdi arz edeceğim kap
sam maddesinin içinde sayılan üç önemli hususta üç önemli yetki talebiyle ilgili hiçbir çalışma 
yapmamış, bu çalışmaları Meclis huzuruna getirmemiş ve bunların Mecliste gerçekleşip gerçekleş
meyeceğini denememiş bir heyet, gelecek hükümet için yetki.talebinde bulunuyor. Ben, böyle bir 
yetkinin verilmesini, parlamenterlik kavramıyla pek bağdaşır bulamıyorum. Yani, biz, karşımızda 
talepte bulunanların yetkilerinin tartışıldığı bir ortamda, kendi yetkilerimizin bir kısmını iştahla 
onlara devretme hazırlığında görünüyoruz. 

Temel olarak, bugünkü tutanaklara bu hususları geçirtmediğimiz takdirde, ileride de buna 
benzer çarpık uygulamalar olabilir ve kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin gerçekten 
ihtiyaç olduğu zamanlarda, başka meclislerin, bu yetkiyi, ihtiyaç duyan yürütme organlarına ver
memesi gibi sonuçlar doğurabilir. Çok kötü bir deneme başlangıcı oluyor. Bu denemenin sonucun
da, gerçekten, parlamenter demokratik sistemler için gerekli bir müesseseye gölge düşürmüş ola
biliriz. 

Şimdi, "kapsam" maddesine yakından baktığımız zaman, (a) fıkrası ile ne isteniliyor?.. Kamu 
kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlarla diğer kamu görevlilerinin malî, sosyal ve diğer hakla
rıyla ilgili olan kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapma yetkisi isteniyor 
Hükümet tarafından. 

Değerli arkadaşlarım, bu husus, bütün boyutlarıyla bir idarî reform, personel reformu yetkisi 
istemektir. Eğer, devlet memurlarının, kamu kuruluşlarında çalışanların ve diğer kamu görevlileri
nin bütün haklarıyla ilgili bir düzenleme yetkisi talep ediliyorsa, bunun kısaca adı, personel refor-
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mu yetkisi istemektedir. Acaba, bu günkü koalisyon ciddî bir personel reformu yapma niyeti var 
mı? Eğer, ciddî bir personel reformu yapma niyetiniz varsa, bu niyetinize destek olacak muhalefet 
partileri var, Meclis var, parlementerler var. Niye bu desteği almaktan kaçınıyorsunuz? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Dün gördük desteği!.. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Personel reformu konusunda, Türkiye'de, sadece 
Parlamentoda yer alan grupların ve siyasî partilerin değil, Türk ekonomisinin sağlığa kavuşması Ve 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir hizmet devleti haline dönüşmesi konusunda fikir üreten üni
versitelerin, meslek kuruluşlarının, her çeşit kamu çevrelerinin mutlaka desteği vardır ve bu des
tekten iktidarların yararlanması kadar doğal bir şey olamaz. 

Şimdi, bu destekleri reddedip, personel reformunun ortaya çıkaracağı sorunları toplumla bir
likte göğüslemeyi göze almazsanız, o zaman, demokratik sistem hakkında söylediğiniz "açıklık, 
halkla beraber iş yapmak, halkla kucaklaşarak iş yapmak" gibi konuların hepsinin birer slogandan 
ibaret olduğu ortaya çıkar. Ben, yürütme organlarının tek başına, tek parti hükümetleri olsalar 
dahi, personel reformu yapabilecekleri kanaatinde değilim; dünyanın hiçbir yerinde de böyle bir 
deneme başarıya ulaşmamıştır. Hele, koalisyon hükümetleriyle bir personel reformu yapılması, hiç 
mümkün değildir. 

Şimdi, okuduğumuz kapsam maddesiyle ilgili yapılacak çalışmalarda asıl gerçekleşecek olay
lara bakalım: 

önümüzdeki günlerde hükümet kurulacak, hükümet güvenoyu alacak, başarılı olmak için eli
ni kolunu sıvayacak. Elbette, bugüne kadar ki çalışmalarını beğenmesek de, bundan sonraki çalış
malarının aynı mahiyette devam edeceği gibi bir kötümserliği bugünden ifade etmek gereksizdir. 
Her hükümet, bir umutla işe başlayacaktır; ama, başladıklarının arkasından, birtakım istihdam 
talepleriyle, parti teşkilatlarından ve tabandan gelecek baskılarla karşı karşıya kalacaklardır. Evve
la milletvekili arkadaşlarımız, sonra bakan arkadaşlarımız ve Koalisyonun ortağı olan partilerin 
her biri ayrı ayrı bu baskı altında kalacaktır. Bugün bir olay dolayısıyla şunu öğrendim; 5 kişilik 
şoför kadrosunun açık bulunduğu kamu kuruluşunda bu hafta sona yapılacak sınava 6 binden fazla 
aday başvurmuşun Türkiye'deki istihdam şartları bu. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Eseriniz! 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bu şartlar altında iki yıla yakın Hükümet dönemi
nizde denemelerinizle de gördünüz ki, bu tazyikin karşısında, bir yürütme organının, bir bakanın 
"hayır" diyebilme imkânı yoktur. 

Neticede, bize, kamu çalışanlarının durumlarını düzeltmek amacıyla getirildiği söylenen 
kanunla, tam aksine, kamu çalışanlarının ve kamu görevlilerinin durumlarını daha da kötüleştiren, 
devlette personel reformu yapmak bir yana, devleti hizmet devleti olmaktan çıkarıp bir istihdam 
aracı haline getiren uygulamalarla karşı karşıya kalacağız. Bunda da sorumluluk, bugün gözü 
kapalı olarak bu kanun hükmünde kararname talebini ortaya getiren Koalisyon ortaklarının olacak
tır.' ' - • 

Ben size biraz önceki konuşmamda da anlatmaya çalıştım; bu kanun hükmünde kararnamenin 
Meclise şevkinde, o zamanki Hükümetin amacı bunu çıkarmak değildi -üstüne basarak söylüyo
rum- altında imzası bulunan o zamanın Sayın Başbakanı, by-pass kanunları konusundaki tıkanık
lıklar sonucunda ve Koalisyonun Sosyaldemokrat Halkçı Parti kanadının bakanlıklarla ilgili 
kanunları çıkarma konusundaki ısrarları karşısında, bunu, bir ara çözüm olarak, bir oyalama çözü-
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mü olarak getirmişti; siz şimdi ciddiye alarak çıkarmaya çalışıyorsunuz; ama, bu kanun, sonunda, 
bu Hükümetin başına büyük işler açacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci fıkra, kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin 
olarak adeta bir idarî reform yapılacağı gibi bir anlam taşıyor. Kanun hükmünde kararnameyle 
nasıl bir personel reformu yapılamaz ise, İdarî reform yapma imkânı da yoktur. Türkiye'de bunlar 
çok denenmiştir, askerî hükümetler dönemlerinde de denenmiştir, başarılı olunamamıştır. Bir tek 
yol vardır reform yapmak için: Meclise açılacaksınız, Meclise güveneceksiniz, muhalefetin deste
ğini alacaksınız, kamuoyunu yönlendiren kuruluşların desteğini alacaksınız, halkın desteğini ala
caksınız ve halk, neyin niçin yapıldığını, hangi fedakarlığa niçin katlandığım bilerek destek ola
cak; işte o zaman reform yapılabilir. 

Hele, bu maddenin bir de üçüncü fıkrası var ki, özelleştirmeye ilişkindir. 

Değerli arkadaşlarım, burada her ne kadar özelleştirmenin!.. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sayın Korkrhazcan 2 dakika daha veriyorum. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Burada adı anılmamak suretiyle bir kamuflaja giril
mek istenmiş ise de, özelleştirmeye ilişkin yetki istenilmektedir. Neticede, bu konuda da kötümse
rim; çünkü, özelleştirme de, sadece kamu elindeki birtakım varlıkların satışı meselesi değildir; 
özelleştirmenin siyasî boyutu var, ekonomik boyutu var, devletin teknik hizmetlere yöneltilmesi 
konusundaki boyutları var, bölgelerarası kalkınmışlık farklarını giderme boyutu var, sosyal adaleti 
sağlama boyutu var ve teknolojik çağı yakalama boyutu var. 

Bu konuların toplumun değişik kesimleriyle enine boyuna tartışıldığı bir ortamı meydana 
getirmek lazım. Kapalı kapılar arkasında yapılacak bir özelleştirmenin toplumda ne gibi tepkiler 
uyandıracağını şimdiden kestirmek mümkün değildir. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Özellikle televizyonda olacak, halkın önünde olacak, hiç endi
şe etmeyin. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sayın Tayan, televizyonu nasıl kullandığınızı bili
yoruz!.. Ben anamuhalefet partisinin sözcüsü olarak konuşuyorum; o televizyonda, konuşmalarım
dan bir cümle dahi çıkmayacak; ama, Doğru Yol Partisinin delegelerinin konuşmalarım sabahtan 
akşama kadar dinledik! Televizyonu nasıl kullandığınızı biliyoruzl.. Şeffaflık istiyorsanız, getirin 
bunları, televizyonun naklen yayınlarında konuşalım; o zaman, bundan zarar görmezsiniz; yani, 
bizim eleştirilerimizden, sadece ve sadece, iyi niyetle yapacağınız icraata katkı sağlarsınız; halkın 
ikna edilmesine, muhalefet olarak bizim katkılarımız olur. Biz, özelleştirmeden yanayız, personel 
reformundan yanayız, idarî reformdan yanayız; bunların hepsinin yapılmasında katkı sağlarız. 
Yoksa, zaten enkaz haline gelmiş olan yönetiminizin... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim, tamamlayın. (DYP sıralarından "Devam etsin" sesle
ri) 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, arzunuz üzerine Sayın Baş
kan bu fırsatı bana tanıdı. ' 

Ondokuz aylık yönetiminiz, Türkiye'yi gerçekten enkaz haline getirdi; birkaç payanda tutu
yor; bu yönetimin çöküşüne, birkaç payanda, ancak mani oluyor! Eğer, bir enkaz sözkonusu olma-
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sa idi, kendi elinizle meydana getirdiğiniz bir enkaz söz konusu olmasaydı, bu binanın iki mimarı 
bugün kaçıp gitmezlerdi! 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan. 

Siyasî parti grupları adına söz isteyen başka sayın üye var mı? Yok. 

Şahsı adına, Sayın Abdullah Gül... 

,. Buyurun Sayın Gül. 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; daha önce de söylendi
ği gibi, bu yetki yasa tasarısı, kime yetki verecek; bu, münakaşa konusu. Eğer, şu anda görevi dev
retmekte olan Hükümet bu yetki yasasını istiyorsa, aslında bu, birçok temel prensiplere aykırı; 
çünkü, bu Hükümet, tabiî ki, "devletin devamlılığı açısından, mevcut işleri devam ettirmek zorun
da; fakat, bundan sonra gelecek olan hükümetle ilgili olağanüstü kararlan alma durumunda değil. 

MEHMET ÇEBÎ (Samsun) — Aynı Hükümet. 

ABDULLAH GÜL (Devamla) — Aynı hükümet olup olmadığını daha sonra göreceğiz! Aynı 
hükümet olsaydı, zaten bu tasanlar ve Çekiç Güç konusu hükümet kurulmadan önce getirilmezdi; 
bunu siz daha iyi biliyorsunuz! 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sisteme veriliyor, sisteme... 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Bu tip hükümetler aslında -affınıza sığınarak söylüyorum-

tngilizce de "carry taker" hükümeti olarak ifade edilir. Dolayısıyla, bu hükümetler, böyle önemli 
kararlan alabilecek hükümetler değildir; ancak, mevcut olanı ve devletin devamlılığı açısından 
yapılması gerekeni yapacak hükümetlerdir. Gelecek hükümetin, güvenoyu almadan, Bakanlar 
Kurulunu teşkil etmeden böyle bir yetki tasarısını getirmesi, aslında prensiplere aykın. 

İkinci noktada aslında bizim kuşkumuz şu: Burada "kamu kuruluşları" denirken bazı aynntı-
lar verilseydi, mesela "Genelkurmay Başkanlığı hariç" dendiği gibi, "üniversiteler hariç", "Adalet 
Bakanlığı hariç" denseydi, doğrusu biz bunun üzerinde bu kadar hassas olmazdık. Şüphemiz şu ki 
-bunu özellikle arkadaşlanmın dikkatine sunuyorum- yann değiştirilmek üzere Meclise sunulacak 
YÖK Kanunu, bakacaksınız ki, bu yetki tasansı içinde getirilecek ve üniversiteler belki bu şekilde 
altüst edilmeye ve oralarda bazı radikal değişiklikler yapılmaya yeltenilecek. Eğer burada "Genel
kurmay Başkanlığı hariç, üniversiteler hariç" deseydiniz tamam diyecektik. 

Ayrıca, Adalet Bakanlığı için de aynı şey söz konusu. Adalet Bakanlığında, hâkimlerin özlük 
işleri ve teminatı, mahkemelerin bağımsızlığı ve teminatı konularının aslında kanunlarla düzenlen
mesi lazım. 

Bunlann böyle kararnamelerle düzenlenmesi, aslında Anayasanın 128 inci maddesine de 
aykındır. Anayasanın 128 inci maddesine bunun nasıl aykırı olduğunu, SHP'li arkadaşlar bizden 
çok daha iyi bilirler; çünkü, bu konuyu daha önceki hükümetler getirdiğide, Anayasa Mahkemesi
ne SHP gitti ve Anayasa Mahkemesi "doğru, siz doğru söylüyorsunuz, Anayasaya aykın" dedi ve 
bunu iptal etti. 

Şimdi bu nasıl prensiptir, bu nasıl ilkelerdir ki, daha önce iddia ettiğiniz, burada engellemeye 
çalışıp da engelleyemediğiniz, fakat Anayasa Mahkemesine giderek haklılığınızı ispat ettiğiniz bir 
konuda bugün hataya düşüyorsunuz!.. Bu, sosyaldemokratların ciddice düşünmesi gereken bir 
konudur! 
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Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gül. 

Şahsı adına, Sayın Mehmet Keçeciler... 

Buyurun Sayın Keçeciler. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gecenin bu ilerle
miş saatinde vaktinizi çok fazla almayacağım. Yalnız, biraz evvel 1 inci madde görüşülürken 
kabul edilen bir önergenin 2 nci madde içerisinde de aynen tekrarlanmaması halinde, kanunda bir 
eksikliğin olacağı kanaatini taşıyorum. 

, DYP Grup Başkanvekili Sayın Tayan'ın imzasıyla biraz evvel verilen bir önergeyle, genel, 
katma,,özel ve özerk bütçeli kuruluşların taşınmaz mallan üzerinde değişiklik yapma yetkisi ve 
Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı, kanunlanyla Merkez Bankası Kanunu Bankalar Kanunu ve 
özel Sigortalar Kanunu ile ilgili düzenleme yapma yetkisi, 1 inci madde metnine ilave edildi. 
Bizim itirazımız işte bu noktadadır. 

Denetim fonksiyonumuzu yeterli ifa edemiyoruz, önerge veriliyor, son anda burada bir defa 
dinliyoruz, önergenin lehinde ve aleyhinde konuşma imkânı yok ve yeterince inceleme imkânına 
da sahip değiliz. Oysa, Anayasanın 91 inci maddesi, temel hak ve hürriyetlerle ilgili konularda 
kanun hükmünde kararnamelerle düzenleme yapılamayacağını hükme bağlamıştır. 

İBRAHİM ARISOY (Niğde)— Siz niye yaptınız peki?! 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bu saatten sonra bari böyle yapmayalım; şu işi bitirelim. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Mülkiyet hakkı, temçl hak ve hürriyetlerdendir. Ayn-
ca, sosyal güvenlik de bir haktır ve demokratik ülkelerde herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir; 
devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. Yani, SSK, Emekli Sandı
ğı, Bağ-Kur, birer esosyal güvenlik kuruluşudur ve bu haklarla ilgilidir. 

Bu itibarla, şimdi verdiğiniz ani bir önergeyle bunu tasan metnine dahil ettiniz ve 1 inci mad
de böylece Yüce Meclisin tasdikinden geçti. Bunu "amaç" maddesine koydunuz; eğer "kapsam" 

•* maddesine de aynı önergeyi dahil etmezseniz, o yetkiyi almamış sayılırsınız. Ben size, bir teknis
yen arkadaşınız sıfatıyla hatırlatıyorum ve tasannın yanlış çıkmamasını, bu geç saatlere kadar 
çalıştığımız, bu kadar uğraştığımız bir konuda hata yapılmamasını da tavsiye etmeye çalışıyorum. 

Değerli milletvekilleri, aslında 2 nci maddenin birinci fıkrası, kamu kurum ve kuruluşlannda 
çalışan memurlarla diğer kamu görevlilerinin malî, sosyal ve diğer haklanyla ilgili düzenlemeleri 
kapsamaktadır. 

Daha önce konuşan, iktidar partisine mensup bir arkadaşımız, "memurlar sistemi sizin döne
minizde altüst edildi; özel sektörde geçen hizmeti, devlet memuriyetinden saydınız" diye bizi 
itham etti. 

Ben şunu huzurunuzda, özellikle zabıtlara geçmesi açısından ifade etmek istiyorum: Bizim 
getirdiğimiz sistem, özel sektörde benzeri bir işte çalışmış olan insanın bu emeğinin belirli bir 
süresini değerlendirme amacına matuftu; böyle, herkesin emeğini değerlendirme, herkesi her yere 
getirme maksadına matuf genel bir hüküm değildi; yani, İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına veya 
Maliye Bakanlığı müsteşarlığına getirilecek kimse için değildi; ama, tş Bankası Genel Müdürlüğü. 
görevini yapan bir kişiyi, Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğüne getiremiyordunuz, on yıl hizmet 
süresi şartını anyordunuz. O düzenleme bunlara imkân verebilecek modern ve akılcı bir düzenle-
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meydi. Bu düzenlemenin bu manada tenkit edilmiş olması yanlıştır. 
Personel rejimi, eğer bizim dönemimizde altüst edilmişse, yirmi aydır iktidardaydınız, perso

nel rejimiyle ilgili hangi güzel düzenlemeyi yaptınız da, biz size mani olduk?! Düzeltseydiniz o 
zaman! 

Bu konuda düzenlemeyi ilk defa getiriyorsunuz ve bu getirdiğiniz düzenleme de, kanun değil, 
yetki kanunu. "Yetki kanunuyla bu konuyu düzelteceğiz" diyorsunuz. 

Ancak, burada bir hususa da kısaca temas etmek istiyorum: Personelden sorumlu Sayın Dev
let Bakanının birkaç gün evvel yapmış olduğu bir... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — 2 dakikalık süre veriyorum Sayın Keçeciler. 

Buyurun. , 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Yaptığı açıklamada, "devlet memurlarının tek bir 

merkezden alınması esası getirilecek" dedi. 

Bu, güzel bir müjdedir; bunu yapın, bunu gerçekleştirin. Bugün Türkiye'de personel alımıyla 
ilgili şikâyet olmayan müessese yoktur; her müessesede şikâyet vardır; bizim dönemimizde de var
dı, sizin döneminizde ayyukaçıktı. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Evet, bu büyük problem
dir. 

Eğer, bu Meclisi, milletvekillerini aslî fonksiyonlarına döndürmek istiyorsanız, bunu yapınız. 

Bakın, kapınıza "benim çocuğumu üniversite sınavında kazandırın" diye gelen var mı?.. 
Hayır. Niye?.. Çünkü, akılcı, adil, düzenli bir sistem konulmuş, gidiyor, iş yürüyor. Adaletle mua
mele ettiğiniz zaman, bizim milletimiz itiraz etmez; ama, farklı muamele yaptığınız zaman, bizim 
milletimiz deveyi iğnenin deliğinden geçirmek için çalışır. Demokrasilerde de millete sahip çık
mak esastır. 

O halde, düşündüğünüz formül doğrudur. Eğer bunu yaparsanız, başarılı bir iş yapmış olursu
nuz. Personel reformu mu yapmak istiyorsunuz; işte size yol var; tespitini doğru yapmışsınız, 
buyurun onu yapın getirin, biz de size destek olalım. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 
Sayın milletvekilleri, madde üzerinde verilmiş 8 önerge bulunmaktadır. Malumu âliniz, tek 

fıkra için 4'ten fazla önergeyi işleme koymak imkânımız yoktur. Sonuncu önerge olan Sayın Cevat 
Ayhan ve arkadaşlarının önergesini, maalesef işlem dışı tutuyoruz; mahiyeti itibariyle ayniyet arz 
eden diğer ikisini birleştiriyoruz ve geriye kalan 4 önergeyi veriliş sırasına göre okutup, aykırılık 
derecesine göre muamele yapıyoruz. 

Önergeleri okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , 
Halen görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki 

Bazı Kanunlar ile Teşkilat Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının 
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2 nci maddesinin Anayasanın temel ilkelerine, 90 ve 128 inci maddelerine aykın olması nedeniyle 
maddenin metinden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılanmızla. 
, Hasan Korkmazcan Hüseyin Aksoy 

Denizli Eskişehir 
İbrahim Özsoy Halit Dümankaya 

Afyon İstanbul 
Nabi Poyraz % Süleyman Hatinoğlu 

Ordu Artvin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 

Görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı 
Kanunlar ile Teşkilat Kanunlannda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasansımn 2 nci 
maddesinin tasan metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Hasan Korkmazcan 

Denizli 
Halit Dümankaya 

İstanbul 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
Melike Haşefe 

İstanbul 

İbrahim Özsoy 
Afyon 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Hüseyin Aksoy 
Eskişehir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki 

Bazı Kanunlar ile Teşkilat Kanunlannda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasansımn 2 
nci maddesinin (a) bendinin madde metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

Süleyman Hatinoğlu Hüseyin Aksoy 
Artvin ' Eskişehir 

Hasan Kokmazcan İbrahim özsoy 
Denizli Afyon 

Halit Dümankaya Nabi Poyraz 
İstanbul Ordu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki 

Bazı Kanunlar ile Teşkilat Kanunlannda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasansımn 2 
nci maddesinin (b) bendinin madde metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılanmızla. 
Hasan Korkmazcan Süleyman Hatinoğlu 

Denizli Artvin 
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Hüseyin Aksoy Melike Haşefe 
Eskişehir İstanbul 

ibrahim Özsoy Halit Dumankaya 
* Afyon istanbul 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki 

Bazı Kanunlar ile Teşkilat Kanunlannda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasansırun 2 
nci maddesinin (c) bendinin madde metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Hasan Korkmazcan İbrahim Özsoy 
Denizli Afyon 

Halit Dumankaya Nabi Poyraz 
istanbul Ordu 

Süleyman Hatinoğlu Hüseyin Aksoy 
Artvin Eskişehir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı 

Kanunlar ile Teşkilat Kanunlannda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasansının 2 nci 
maddesinin önergeler doğrultusunda ve kanun tekniğine uygun olarak yeniden düzenlenmek üzere 
komisyona iadesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Hasan Korkmazcan İbrahim Özsoy 

Denizli Afyon 
Halit Dumankaya Nabi Poyraz 

İstanbul Ordu 
Süleyman Hatinoğlu Hüseyin Aksoy 

Artvin Eskişehir 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Bazı Kanunlar ile Teşki
lat Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasansı"nın 2 nci maddesine aşağı
daki bendin (d) bendi olarak eklenmesini arz ederiz. 

Mehmet Gözlükaya Rahmi Özer 
Denizli Çanakkale 

Ahmet Sayın Nihat Matkap 
Burdur _. Hatay 

Turhan Tayan 
Bursa 
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"d) Genel, Katma, özel ve özerk bütçeli bütün kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz 
mallar üzerindeki yönetim ve tasarruf esaslanmn tespiti; Bağ-Kur, SSK ve Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanunlannda düzenlemelerde bulunmak; özelleştirme kapsamına giren kuruluşlar
la diğer kamu kurum ve kuruluşlan arasındaki ihtilaflann çözülmesi esaslanmn tespiti; Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Bankalar Kanunu ile Sigorta Murakabe Kanununda" 

Gerekçe: v 
Uygulamada meydana gelen aksaklıklann giderilmesi için 2 nci maddeye yukandaki fıkranın 

eklenmesi gerekmektedir. 
BAŞKAN — önergeleri aykınlık derecesine göre okutup, işleme koyacağım. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Korkmazcan ve arkadaşlanyla Sayın Aksoy ve arkadaşlannın 

önergelerinde, maddenin metinden çıkanlması istenmekte olduğundan, ikisini birleştirmek suretiy
le işleme koyuyorum ve okunmuş bulunan bu iki önergeye Komisyonun katılıp katılmadığım soru
yorum? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Katılı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN-—Katılmıyorsunuz. 
önergeye Komisyon katıldığım, Hükümet katılmadığını beyan etmiştir. 
önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı 

Kanunlar İle Teşkilat Kanunlannda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasansının 2 nci 
maddesinin önergeler doğrultusunda ve kanun tekniğine uygun olarak yeniden düzenlenmek üzere 
komisyona iadesini arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

vearkadaşlan 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. « • . • 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
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Önergeye Komisyon katıldığını, Hükümet katılmadığını ifade etmiştir. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Halen görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki 
Bazı Kanunlar ile Teşkilat Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunun Tasansının 

• 2 nci maddesinin (a) bendinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan 
, Denizli 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Katılı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN—Katılıyorsunuz. 

Sayın Hükümet?.. \ 

DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne)— Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katıldığın!, Hükümet katılmadığını ifade etmiştir. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Halen görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Bazı 
Kanunlar ile Teşkilat Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasansının 2 nci 
maddesinin (b) bendinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

ve arkadaştan 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. Önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Katili- -
yoruz Sayın Başkan! 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. , 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katıldığını, Hükümet katılmadığını ifade etmiştir. 

Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , 

Halen Görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki 
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Bazı Kanunlar ile Teşkilat Kanunlannda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının 2 
nci maddesinin (c) bendinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan 
Denizli . 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katıldığını, Hükümet katılmadığını ifade etmiştir. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Bazı Kanunlar ile Teşki

lat Kanunlannda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasansı"nın 2 nci maddesine aşağı
daki bendin (d) bendi olarak eklenmesini arz ederiz. 

Mehmet Gözlükay a 
Denizli 

vearkadaşlan 
"d) — Genel, Katma, özel ve Özerk bütçeli bütün kamu kurum ve kuruluşlanna ait taşınmaz 

mallar üzerindeki yönetim ve tasarruf esaslannın tespiti; Bağ-Kur, SSK ve Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanunlannda düzenlemelerde bulunmak; özelleştirme kapsamına giren kuruluşlar
la diğer kamu kurum ve kuruluşlan arasındaki ihtilaflann çözülmesi esaslannın tespiti; Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Bankalar Kanunu ile Sigorta Murakebe Kanununda" 

BAŞKAN— Sayın Komisyon? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Katılı-

yonız Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve de Hükümet önergeye katıldıklannı ifade etmişlerdir. 
Önergeyi oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 84 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyannca verilmiş ve görü

şülmekte olan maddenin bütün bentlerinin ayn ayn oylanmasını isteyen Sayın Hasan Korkmazcan 
ve arkadaşlannın bir önergesi bulunmaktadır. 
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Bunun, bu şekilde işleme konulup konulmaması, yani bentlerin ayrı ayrı oylanıp oylanmama
sı hususunu Genel Kurulun oylarına sunacağım... 

Sayın Hasan Korkmazcan, Sayın İbrahim Özsoy, Sayın Halit Dumankaya, Sayın Nabi Poy
raz,. Sayın Süleyman Hatinoğlu, Sayın Hüseyin Aksoy olmak üzere, önergede 6 arkadaşımızın 
İmzası var ve 9 imza eksiğiyle bu önerge, bizi sadece meşgul etmiştir. Bu önergeyi işleme koyma 
imkânımız bulunmadığından, beyanımı da özür dileyerek geri alıyorum; çünkü, önergede en az 15 
imza bulunması gerekirdi, o takdirde Genel kurulun kararına müracaat edilecekti. 

Değerli arkadaşlarım, müzakeresi tamamlanmış, önergeleri görüşülmüş olan 2 nci maddeyi, 
biraz önce kabul buyurduğunuz önerge istikametindeki yeni şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Müteakip maddeyi okutuyorum: 

ilkeler 

MADDE 3. — Bakanlar Kurulu, ivedi ve zorunlu durumlara münhasır olmak kaydıyla, 1 inci 
madde ile verilen yetkiyi kullanırken; 

a) Kamu hizmetlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini; ülkenin ekonomik ve sosyal 
durumunu dikkate alarak yeterli ve adil bir ücret seviyesini sağlamayı; memurlar ve diğer kamu 
görevlilerinin malî, sosyal ve diğer haklarında, hizmetin özellik ve gereklerine uygun iyileştirme
ler yapmayı, 

b) Başbakanlık, bakanlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlar eliyle, genel idare esaslarına göre 
yürütülmesi gereken kamu hizmetlerinde iş bölümü ve koordinasyonun sağlanmasını; bağlı ve ilgi
li kuruluşlar kurulurken benzer hizmetlerin tek kuruluş veya birim tarafından yürütülmesini ve 
kaynak kullanımında israfın önlenmesini, 

c) 28.5.1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanunun Beşinci Bölümünde değişiklik yapılırken ülke 
ekonomisine yararlılık, verimlilik ve kârlılık esaslarını, 

Gözönünde bulundurur. . 
BAŞKAN — Madde üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Algan Hacaloğ-

l u . . . ' . . • " ' 

Buyurun Sayın Hacaloğlu. 
CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; görüşülmekte olan yasa tasarısı üzerinde, mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubunun görüşlerini dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. 

Görüşülmekte olan yasa tasarısı ile esasında son iki gündür Yüce Meclisimizde izlemekte 
olduğumuz, uygulamakta olduğumuz çalışma şekli, sizleri olduğu gibi, beni de derin derin düşün
dürmüş ve bu yasa tasarısı çerçevesinde bazı gözlem ve düşüncelerimi çok kısaca iletmek üzere 
söz almama neden olmuştur. 

Gördüğümüz ve anladığımız kadarıyla, önümüzdeki salı günü, yeni Başbakanımız, şu andaki 
Başbakan adayımız, Yüce Meclise muhtemelen, kendi hükümet programlarını takdim edecekler; 
yani, bugün bizlerden bu yasa tasarısıyla yetki talep etmekte olan Sayın Erdal inönü başkanlığın
daki geçici Hükümetin önünde sadece bir veya iki günlük bir çalışma süresi var. Demek ki, mevcut 
geçici Hükümetimiz, gelecek hafta Meclisimize programını sunacak ve muhtemelen ki, -şahsen 
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diliyorum- buradan güvenoyu alacak olan yeni Hükümete bir kolaylık olmak üzere bugün önümü
ze bir yetki tasarısı getirmiş bulunmaktadır. 

Ben, bu vesileyle burada, öncelikle Sayın Başbakan adayımıza, gerek Hükümet kurma çalış
malarında gerekse programına yönelik çalışmalarda basanlar diliyorum. (DYP sıralarından alkış
lar) 

Bu arada, bir hususun altını kalınca çizmek istiyorum: Türkiye, bildiğiniz gibi, çok derin, çok 
temel sorunlar yumağıyla iç içe. Bu sorunlan tadat etmeyeceğim. Ancak, biliyoruz ki, ülkemizin, 
demokrasimizin bu sorunlan aşmasının, aşabilmesinin altında siyaset üslubu yatmaktadır. Hiçbir 
hükümetin, hiçbir siyasî partinin, hiçbir iktidann, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasî, ekonomik 
ve sosyal sorunlan, muhalefetle işbirliği yapmadan, diyalog kurmadan, bu Meclisi uyumlu bir 
şekilde çalıştırmadan aşması mümkün görünmemektedir, özellikle Sayın Çiller'in bir ekonomist 
olarak çok daha yakından bildiği ekonomik sorunlann, ülkenin hem her çıkar grubu, değişik kat-
manlan, hem de bu Meclis içinde bulunan muhalefet ve iktidara mensup parti kanatlan arasında 
uzlaşma ve diyalogla aşılabileceğine olan inancımı burada vurgulamak istiyorum. 

Oysa, iki gündür izlemekte ve görmekte olduğumuz çalışma yönteminin, Yüce Meclisimizde, 
herbirimizin katkısıyla gelinen diyalogsuzluğun, Sayın Çiller'in yannlarda uygulamaya koyacağına 
inandığım uzlaşmayla ve zarif üslûpla pek uyum içinde olduğunu zannetmiyorum. Dün biz, anaya
sa değişikliği üzerinde konuşurken, bildiğiniz gibi, söz hakkı verilmediği için Meclisi terk ettik. 
Konu olmadığı içini dün üzerinde konuşulduğu için açmayacağım; ama, Anayasa gibi, üzerinde 
uzlaşma sağlanarak, ancak değişikliklerin yapılabileceği bir konuda dahi muhalefete söz hakkını, 
konuşma kanallanm tıkayan mekanizmalann uygulamaya konmasını, bir ölçüde değişik şekilde, 
bugün, bu yasa tasansının görüşülmesinde de görmekteyiz. 

Bu yasa tasansının içinde çok ciddî noktalar var. Bunlan tam teşhis de edemiyoruz; çünkü, 
tasan yuvarlak cümlelerle ifade edilmiş. Yannlann muhtemel hükümetinin protokolünü bilmediği
mizden, programını bilmediğimizden, bu tasanyla nerelere kadar gidebileceklerini kestiremiyoruz. 
Ancak, bu tasannın içinde, bir evvelki maddede, KİT'lerin özelleştirilmesiyle ilgili 3291 Sayılı 
Yasanın beşinci bölümüne ilişkin her türlü uygulamaya yönelik tasarruf yetkisini hükümete devre
den bir maddeyi de görüştük. Diğer konularda olduğu gibi, ülkenin gerçekten el atması gereken; 
ama, bugüne değin bu Mecliste İktidar kanadının ortaya koyduğu görüşler çerçevesinde, ciddî, 
kalıcı, ülke ekonomisine ve çıkarlanna katkı sağlayacak bir çözüm vizyonunu göremediğimiz koa
lisyon ortaklannin, bugün, burada, bu yetkiyi hangi amaçla, hangi çerçevede istediklerini bileme
menin sıkıntısını çekiyoruz. Oysa, kanaatimizce, bugün iki günlük veya birkaç günlük çalışma 
süresi kalmış bir geçici Hükümetin, bu görüşmekte olduğumuz 3 üncü maddede tadat edilen ve. 
hemen hemen tümü olumlu olan aynntılan dışında, geneline yönelik istenen yetkiye, gerçekten, 
bundan sonra gelmesi muhtemel olan Sayın Çiller Hükümetinin ihtiyacı var mıydı? Eğer var idiy
se, Sayın Çiller bu kürsüye çıkıp, bu ihtiyacın nedenlerini, ve çerçevesini açıklıkla ortaya koyup, 
muhalefetiyle iktidanyla, ülke çıkarlan çerçevesinde bir uzlaşma arayışına yönelmiş olsa, bunu 
temin edemez miydi?.. En azından, demokrasi anlayışımız böyle bir çabayı öngörmez mi?.. Bence 
daha işin çok başında yanlış bir yaklaşım ve üslûp içine girmiş bulunmaktadır, ülkeyi, önümüzdeki 
günlerde yönetme amacının veyahut da hizmetinin altına girmek isteyenler. 

Ben, bu yasa tasansının bu maddesi üzerinde görüşlerimi bu çerçeveyle bağlamak istiyorum. 
Bu konuları çok konuşacağız; hükümet programı üzerinde konuşacağız, bu yetkiler kullanılırken 
konuşacağız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ülkenin sorunlannın çözümüne yönelik olarak 
atılacak her olumlu adımda yarız; ancak, her olumsuz adımın, demokratikleşme süreciyle ilgili 
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olsun, ekonomiyle ilgili olsun, sosyal konularla ilgili olsun veyahut da (Mikrofon otomatik cihaz 
tarafından kapatıldı) \ 

BAŞKAN—- İki dakikalık bir süre daha veriyorum, Sayın Hacaloğlu.. 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — ...siyasette veya yönetimde kirlenme veya erdemlilik
le ilgili olsun, her konuda içimize sindiremeyeceğimiz, sosyal demokrat vicdanımızla kabul ede
meyeceğimiz her şeyin karşısında da olacağımızı belirtmeyi görev biliyorum. 

Bu vesileyle hepinize saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) . «. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 

Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan 

Buyurun Sayın Ayhan. , 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; 
görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Yetki Kanunu Tasarsının 3 üncü maddesi hakkında Refah Partisi 
Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, burada, 3 üncü maddede, yetki kanununun çıkarılmasındaki ilkeler,. 
prensipler zikredilmekte ve diğer hususlarda birtakım sınırlayıcı hükümler getirilmektedir. 

Tasarının bu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendinde, kamu iktisadî teşebbüslerinde -
ki, burada açıkça zikretmese bile 3291 sayılı Kanuna atıfta bulunmakta, bu kanunun beşinci bölü
müne atıfta bulunmakta- değişiklik yapılırken, ülke ekonomisine yararlılık, verimlilik ve kârlılık 
esaslarının göz önünde bulundurulacağı ifade edilmektedir. 

3291 sayılı Kanunun beşinci bölümüne baktığımız zaman burada, kamu iktisadî teşebbüsleri
nin özelleştirilmesiyle ilgili hükümleri görüyoruz. 3291 sayılı Kanundaki hükümler, özelleştirmey
le ilgili bütün yetkileri Hükümete vermiş, Hükümet bu yeni çıkaracağı kanun hükmünde kararna
meyle buna neler ilave edeceğini hiçbir yerde ifade etmemiş, genel birtakım ifadeler kullanmış ve 
geçmiş. 

Merak ediyoruz, acaba 3291'in beşinci bölümünde madde 13, 14, 15, 16 ve 17'de zikredilen 
bu hususlarda ne gibi değişiklik yapmayı düşünüyor? Bunlar hakkında bir bilgi yok. 

Muhterem arkadaşlar, kamu iktisadî teşebbüsleri, ülke ekonomisine yararlılık, verimlilik ve 
kârlılık esaslarına göre yönetilecekse, bu Hükümetin, bunu idareye geldiği 20 aydan beri uygula
ması gerekirdi. Ancak, Hükümetin uygulamalarında gördüğümüz şu; Geçmiş dönemlerde, nasıl 
kamu iktisadî teşebbüslerine, yakınlarımız, berberimiz, terzimiz gibi birtakım kimseler getirilmiş
sê  bu dönemde de aynı uygulamaların yapıldığını görüyoruz. Sizlere misal olarak, Ereğli Demir 
Çelik Fabrikalarını arz edeyim, Türkiye'nin en büyük yassı hadde mamulü imal edilen, milyonlar
ca ton kapasitede ve çok büyük üretim gücü olan bu tesisin ve milyar dolar mertebesinde de yeni 
yatırım yapan, büyütülen bu tesisin yönetim kuruluna, bugünkü iktidarın her iki kanadının ilçe baş
kanlarının üye olarak tayin edildiklerini görüyoruz.. Bunu, diğer KİT'lerde de görüyoruz. 

Eğer bu Hükümetin, KİT'leri verimli ve kârlı yönetme hedefi varsa, bunda inandırıcı olabil
mesi için, yaptıklarına döner bakarız. Zira bir söz vardır: "Âyînesi iştir kişinin, söze bakılmaz; 
kişinin görünür rütbeyi aklı eserinde" diye Türkçemizde bilinen bir ifade vardır; yani, bu Hüküme
tin iki yıldır yaptıklarına baktığımız zaman, bir partinin ilçe başkanını siz, çok büyük bir.dev kuru
luşun yönetim kuruluna üye olarak getireceksiniz ve o KİT'lerin de verimli olmasını bekleyeceksi
niz!.. Daha önceki ANAP Hükümetinin, 1987 seçimlerinde aday olamayan veya kaybeden millet-
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vekillerini alelacele KİT'lere "danışman" adı altında tayin ettiğini görmüştük ve bu Hükümet kuru
lurken, bunları kaldıracağım ifade etmiş ve kaldırmıştı; ama, hemen ardından yine özelleştirmeyle 
ilgili olarak benzeri kuruluşların, bu KİT'lerde tekrar kurulduğunu ve yine ahbap veya yarenin 
buraya tayin edildiğini görüyoruz. 

Muhterem.arkadaşlar, bir endişemiz de şudur: Hükümete daha da genişletilerek verilmekte 
olan bu yetki neticesinde, endişe ederiz ki, Cumhuriyet tarihinde 70 yıldan beri milletin dişinden ' 
tırnağından artırarak kurmuş olduğu KİT'ler, birtakım ahbap ve yarene peşkeş çekilecektir. Nite
kim, bu Hükümet zamanında da birtakım satışların parti kadrolanndaki yakın kimselere yapıldığı
nı, hatta milletvekili olan birtakım arkadaşlannuzın da, yine kamu hisselerini satın alarak, 
KİT'lerden birtakım müesseseleri, kurumlan ele geçirdiğini gördük ve basında da okuduk ve bun
lar zaman zaman da burada gündeme geldi. 

Muhterem arkadaşlar, bu KİT'ler niye bu hale geldiler? Bunlar geçmişte verimliydiler," kârlıy
dılar; bunlan bu hale biz getirdik. Bakın, bu kuruluşlan yüksek faize boğduk, yüzde 150'ye varan 
faizlerle, özel bankalardan ticarî kredi almaya sevk ettik. Enflasyon, sermayelerini yedi, bitirdi. 
Sermayelerini attırmadık ve bunlan holding bankalanna mahkûm hale getirdik. 

Yine, bu kuruluşlarda teknoloji yenilemesini yapmadık. Teknoloji de, sanayi de, canlı orga
nizmalar gibidir; devamlı, gelişen şartlara göre kendilerini yenilemeleri lazımdır. Bundan on sene 
evvel yirmi sene evvel, -imalatta üniversal tezgâhlar geçerli idi; ama, bugün bilgisayarla çalışan, 
çeşitli, çok ileri nümerik kontrollü tezgâhlarla imalat yapılmaktadır. Bu kuruluşlarda imalat tekno
lojinizi, prosesinizi geliştirmediyseniz, bunlan batmaya mahkûm ettiniz demektir ve nitekim Tür
kiye'de yapılan budur. Yine bu kuruluşlann kadrolanm aşın istihdamla şişirdik. 

Zonguldak'ta grizu faciası olan müesseseye iki ziyaretim olmuştu. İkinci ziyaretimde, mües
sese müdürü arkadaşımızla görüşürken (Tabiî, Türkiye'de kömür meselesi çok tartışılıyor, Ocakla-
n kapayalım, balık yetiştirin; ithal kömür daha hesaphdır; üretilen kömürün değeri, işçinin ödenen 
ücretini karşılamıyor" diye ifadelerde bulunuluyor.) Müessese müdürü arkadaşımıza, "nedendir 
bu?" dedim. "Bir İngiliz müşavirlik kuruluşuna Genel Müdürlüğümüz etüt yaptırdı; bu etüdün, 
sadece bu müessese için ortaya koyduğu durumu, 'birincisi, siz, onbeş yıldan beri teknolojik yatı
nın yapmamışsınız, işçi başına, saat başına üretiminiz çok düşük; 40 milyon sterlinlik -
mühendislik noktai nazarından- şu şu tesisatı almanız lazım. İkincisi; sizin bu ocaklarda, bu tesis
lerde verimli olmanız için 3 100 kişiyle çalışmanız lazım; 5 500 kişiyle çalışıyorsunuz, 2 400 kişi 
fazla kadronuz var, bu kadrolan da tensik etmeniz lazım, küçülmeniz lazım' şeklinde açıkladılar" 
dedi. 

Tabiî, bu tedbirleri önceki hükümetler almadı, bu Hükümet de almadı; şimdi, KTTler, artık, 
taşınmaz bir yük olarak millete ifade edilmekte. 

Ben, on yıldan beri KİT'ler üzerinde uygulanan bu politikalardan bir noktada endişe etmekte
yim. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin hepsi, memlekete hizmet için hükümet olmaktadır; 
ama, bu.nasıl bir gaflettir ki, Türkiye'nin millî gelirinin takriben yüzde 50'sini üreten bu kamu 
kuruluşlan, son on senede çürümeye terkedilmiştirr ve bir endişem de, bunlar çürümeye terkedile-
rek, bugün hurda fiyatına, çok ucuz fiyatla birtakım çevrelere peşkeş çekilecektir. 

Şu noktaya dikkatinizi çekerim: Bugün, Türkiye'nin millî geliri, takriben 120 milyar dolar 
mertebesindedir; 1992 rakamı 113 milyar dolardır; bugün geldiğimiz nokta itibariyle, diyelim ki 
biraz daha arttı, 120 milyar dolara geldi. Bunlar, Türkiye millî gelirinin takriben yüzde 50'sini üret-
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inektedir, bu kadar geniş bir pazardır. Tabiî,, bu pazara holdingler göz dikmektedir, büyük sermaye 
bu pazara hâkim olmak istemektedir. "Bu KİT'leri bize devredin" deseniz, izah edemezsiniz, "satı-
nız"deseniz, izah edemezsiniz; ancak, en kolay, yolu, bunları zarara götürmek, hantal hale getir
mek, artık milleti bıktırmak. Nasıl, Kıbrıs meselesinde millet yıldırıp kötü çözümlere razı etmeye 
teşebbüs... (Mikrofon, otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Cevat Bey, yeter artık! 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Onu ben takdir edeyim, müsaade ederseniz. 
Sayın Başkan... ' 
BAŞKAN — izin verirseniz, bu saatten sonra arkadaşlarıma ilave süre vermemem konusunu 

anlayışınıza ve takdirinize tevdi ediyorum. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Efendim, başkalarına verdiğiniz haktan, ben de istiyorum; 

ama, vermezseniz, o da sizin adaletinizi gösterir. 
BAŞKAN — Şimdi, iş geldi, benim adaletime dayandı.Ben gayri adilim!.. Var mı denecek?!. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — O zaman zalim olursunuz! 
BAŞKAN — Aman efendim, siz müfteri olmayın da!.. Nedenini söyleyeyim: Zatı âliniz, yal

nız bu akşam, acaba, kaç defa adaletle uyguladığım o avantajdan istifa ettiniz, tahattur buyurur 
musunuz?! 

CEVAT AYHAN (Devamla) Efendim, biz burada Hükümet kanadına çok daha fazla vakit 
verdiğinizi gördük birtakım konuşmalarda. 

BAŞKAN — Hükümet kanadına?*!. Ben, bugün!.. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Bugün değil, diğer günlerde... 
BAŞKAN — Diğer günlerde! Buna "el insaf derim, başka söyleyecek sözüm yok. ilave süre 

vermiyorum Sayın Ayhan. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. 
Eğer beri, zulme hevesli olsaydım, beher hatiple üçer beşer dakikadan, otuz kırk hatibin 

konuştuğu bugün, 2,5-3 saati burada arkadaşlarıma değerli görüşlerini sunsunlar diye imkân ola
rak tanımazdım; ama, son cümlesi Kıbrıs'tı; Kıbrıs konusuna girseydi, nasıl çıkacaktı! 

Hiç alınmayın efendim; burada arkadaşız, meslektaşız; ama, Bir yerde de terazinin iki gözünü, 
eğer adil düzense, eğer insaf dinin yansıyla, bana bunu söylemememiz lazımdı; çok üzüldüm. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Sizin de benim hakkımı gasp etmemeniz lazımdı. 
BAŞKAN — Hangi hak; hangi hak efendim?! Zatı âliniz, hem mühendissiniz, hendese, hesap 

bilirsiniz... 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Çok iyi bilirim. 
BAŞKAN — Hem değerli bir parlamentersiniz, hem münevversiniz... Siz, hakkinizin 10 

dakika olduğunu bilmiyor musunuz?! Ben size o kadar saygı duyuyorum ki, bunu hatırlatmayı zait 
telakki ediyorum; ama, bugün kaçıncı sözcülüğünüz! Her defasında da ekstra süre kullandınız!.. 

Şahsınızdan özür diliyorum; ama, meslektaşıma müsamaham bu kadar. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, sözcülüğü hakkı olarak almıştı arkadaşımız. 
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BAŞKAN — Efendim?.. Ayağa kalkıp konuşun da duyayım, buradan duyulmuyor. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Oraya çıkan arkadaşımız, kürsüye hakkıyla çıkıyor. Bu, 

sizin tarafınızdan fazladan mı veriliyor? 
BAŞKAN — Peki, bakınız söyleyeyim; hak, kaideden kaynaklanır, değil mi? 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Arkadaşımız, kaideyle çıkıyor. 
BAŞKAN — Hak, hevesten, iddiadan kaynaklanmaz. Hakkın kaidesi vardır; öyle değil mi? 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — O, kaideyle çıkıyor. 
BAŞKAN — O kaide, muhterem arkadaşım için 10 dakikadır. Biraz sonra teşrif edeceksiniz 

ve zatı âliniz şahsınız adına konuşacaksınız; hakkı göreceksiniz, 5 dakika; ama, ben diyorum ki, 
bir değerli milletvekili, burada, tabiatıyla laf olsun diye konuşmaz; birikimi var, inançları var, 
yorumlan var, araştırmaları var, hazırlıkları var, sunuşları var, ufukları var; bazen vicdanı da var!.. 
(DYP ve SHP sıralarından gülüşmeler, alkışlar) 

Efendim, gayri adil bir Başkanın zulmünden Allah sizi korusun; herkes bundan sonra kitaba 
dikkat etsin. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Evet, işinize geldi mi alkış, "Bir çorba içelim" dedik mi!.. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi, Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Sel

çuk Manıflu'yu davet ediyorum. -
Buyurun Sayın Maruflu; hakkı âliniz 10 dakikadır efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaş

lar; tabiî, Sayın Başkanın bu ikazım dikkat nazanna alarak, ben belki 10 dakikalık süreyi de dol
durmayacağım. 

Şimdi, bu yetki yasa tasarısının 3 üncü maddesi üzerinde Anavatan Partisinin görüşlerini ifa
de etmek için söz âldım, bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlar, tabiî, bizim burada bütün çabamız, size yanlış yaptırmamak, hata yaptır
mamak. Onun için, gecenin bu saatlerine kadar burada uğraş veriyoruz. Beni, hem memnun eden 
bir konu var hem de memnun etmeyen bir konu var. Hani hikâyeyi biliyorsunuz: "Size, hem iyi bir 
şey, hem de kötü bir şey söyleyeceğim" gibi. Şimdi, ben, değerli arkadaşlarımın bu kadar kalabalık 
bir şekilde bir yasa üzerinde görüşme yapmak için -zaman zaman salon tenhalaşsa da- buraya gel
melerinden memnuniyet duyuyorum. Memnuniyet duymadığım husus; keşke, bu uğraşıyı,. bu 
çabayı, ülkenin ve milletin refah ve mutluluğuna yönelik bazı yasaları da çıkarmakta gösterebil-
seydik!.. örneğin, Bağ-Kur Yasası, SSK Yasası, yaşlıların sorunlarıyla ilgili yasa, kimsesiz çocuk
larla ilgili yasa hepimizi üzen Trafik Kanunuyla ilgili düzenlemeler... Bunlar, hakikaten geniş kit
leleri ilgilendiren yasalardı. 

Bakın, bir sene, yani bu yasama dönemi, bana göre fevkalade verimsiz geçmiştir. Uzun 
zamandan beri bu by-pass yasalanyla uğraştık. Nedense, iktidar gruplan, by-pass gibi, vergilerin 
affı gibi, geniş kitleleri ilgilendirmeyen bazı kanunlan hakikaten burada büyük bir iştiyakla, heye
canla müdafaa ediyorlar, çıkanyorlar da, demin söylediğim gibi, gerçekten çıkması gereken yasa-
lan çıkarmıyorlar!.. 

Değerli arkadaşlanm, devleti yönetmek ciddî bir iştir ve hakikaten, bilgi ister, uzun yıllann 
tecrübesini gerektirir. Şimdi biz, bu Hükümete bu yetkiyi veririz -yani vermemekte bir şey yok 
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veya uğraşmayız- ancak, Batı demokrasilerinde veya ileri ülkelerde, bir insanın, bir devlet adamı
nın, yaptıklarına bakarak, yapacaklarının teminatını aramak esası vardır. 

Bu Hükümetin -daha önceki konuşmalarımda da ifade ettim- yaklaşık 20 aylık icraatı, ekono
mide, terör konusunda, dış politikada, her şeyde, tamamiyle bir başarısızlıktır. Bu başarısızlık 
nedeniyle, "acaba, bu yetkiyi size verdiğimiz takdirde, bu yetkiyi tam olarak, rasyonel olarak ve 
yerinde kullanacak mısınız?" diye endişe ederiz; bütün düşüncemiz budur. 

Bakın, bugün Türkiye'de işsizlik had safhada. Bakın, bugün istihdamı nasıl çözeceğiz diye 
herkes düşünüyor; ama, sonuçlar gelmiyor, ihracat tıkanma noktasında ve sinyaller veriyor. Bugün 
Türkiye'nin ihracatının yüzde 30'unu oluşturan tekstil sektörü buhran içinde. Bütün bunlara baka
rak 21 inci yüzyıla giden, 2000'li yıllara giden bir Türkiye'yi, hakikaten, bölgesinin en gelişmiş 
ülkesi haline getirmekteki adımlarda endişe duyuyoruz. 

Bu maddenin geneline baktığımız zaman, kapsamı ve ilkeleri ne düşündüğünü, ne ifade ettiği
ni açık seçik göstermiyor. Ben bakıyorum; mesela, kaç kanun ve kanun hükmünde kararnamenin 
değişeceğini burada bulmak mümkün değil. Nihayet, daha evvel de söylediğimiz gibi, eğer çok 
sayıda kanun ve kanun hükmünde kararnameyi değiştirmeyi öngörüyorsa, ben, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yasama görevinin veya yasama yetkisinin hakikaten zedeleneceği inancını taşı
yorum.̂  Zaten Anayasanın 7 nci maddesi de kuvvetler ayrılığını öngörüyor ve bu yasa çok geniş 
kapsamda uygulanırsa Anayasaya ters düşer. 

Diğer bir husus da şudur: Bu yasayla bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevlilerin değiş
tirilmesi gibi hükümler öngörülüyor. Oysa bu da, bildiğiniz gibi, Anayasanın 113 üncü maddesin
de açık seçik bir şekilde ifadesini bulmuştur. Bu, tamamiyle kanunla düzenlenir ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yetkisindedir. 

Değerli arkadaşlar, tabiî burada kârlılık, verimlilik, yararlılık prensipleri var. Bu kârlılık^ 
verimlilik prensiplerini özelleştirmeyle ilgisi açısından düşündüğümüz zaman bunu olumlu karşıla
mak mümkün. Esasen, konuştuğumuz maddenin (cj bendi fevkalade önemli; özelleştirmeyi öngö
rüyor. Daha evvel bize yapıldığı gibi, iktidarda iken muhalefet partilerinin bize yaptığı gibi özel
leştirmenin aleyhinde olan bir parti değiliz; tam tersine, özelleştirmeyi yapacak olan iktidara des
tek vermeyi şiar edinmiş bir partiyiz. Bu nedenle, bu maddeyi dikkatle izleyeceğiz. 

Nihayet, maddenin (b) bendinde, benzer hizmetlerin tek kuruluş tarafından yerine getirilmesi 
gibi hakikaten ifade edildiği zaman güzel görünen bir hüküm var. Ancak, tabiî kanunlara her şeyi 
yazabilirsiniz; ama, yine de uygulama çok önemlidir. Bu uygulamayı dikkatle takip edeceğiz. 

Değerli arkadaşlar, Plan ve Bütçe Komisyonunda, muhalefet şerhimde ifade ettiğim gibi, Tür
kiye'de Türk kamu yönetiminin yapısını etkin bir şekilde değiştirecek, yani büyük çapta değiştire
cek bir personel yasasına ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir; bunu kabul ediyoruz. Ancak, ben arzu 
ederdim ki, benden evvel konuşan birkaç arkadaşımın ifade ettiği gibi, Türk Personel Yasasını 
değiştirecek olan yeni bir yasa önerisinin Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilmesi yetki yasası 
çerçevesinde değil, burada bütün grupların katkılarıyla, hakikaten gelecek yıllara da hizmet edecek 
bir anlayışla oluşturulacak modern bir yasa halinde olsun. Bu, hakikaten daha yerinde olacaktı. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, "kamu görevlilerinin durumlarını iyileştireceğiz" diyorsunuz. 
Tamam, buna bir itiraz yok. Aslında, kamu görevlilerinin durumlanmn iyileştirilmesi, açık seçik 
ifade etmek gerekirse, bunların maaşlarını artırmakla olur, maaşlarını artırmak lazım. Önümüzdeki 
ay yeni bir katsayı ilan edilecek -bilmiyorum Hükümetin bu konuda bir hazırlığı var mı, yok mu-
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ve bununla, Hükümetin, gerçekten kamu memurlarına nasıl hizmet edeceğini, onlann durumunu 
nasıl iyileştireceğini merak ediyorum. Zannediyorum ki, önümüzdeki günlerde, bunu, hep beraber 
göreceğiz. 

Değerli arkadaşlar, anlaşılıyor ki, gecenin bu geç saatine gelmemize rağmen, siz bu yetki 
yasasım çıkarmakta ciddisiniz, çıkaracaksınız. (DYP ve SHP sıralarından, "evet, çıkaracağız" ses
leri) Tabiî, tabiî,.. Biz de, bu yasa çıktıktan sonra, Anayasanın ve milletvekilliğinin bize verdiği 
denetim yetkisi çerçevesinde sizi izleyeceğiz, gerekli düzenlemeleri yapacağız. 

Ben, hemen şunu ifade edeyim ki: Biz Anavatan'hlann bir özelliği var, belki sizde yoktur, 
biz, hiçbir kompleks sahibi değiliz ve memleket hayrına yapılan her olumlu çabayı, her olumlu 
katkıyı destekleriz; ama, bunun aksi olduğu zaman da, tenkitlerimizi yapacağız, bundan hiç şüphe
niz olmasın. 

Bu düşüncelerle hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Siyasî parti grupları adına söz isteyen başka sayın üye?.. Yok. 
Şahıslan adına, buradaki kayda göre, Sayın Cevat Ayhanj Sayın Ahmet Remzi Hatip, Sayın 

Mustafa Ünaldı söz istemişlerdir. 
Sayın Ayhan, görüşmek istiyor musunuz? 
GEVAT AYHAN (Sakarya) — Hayır efendim. 
BAŞKAN —• Sayın Ahmet Remzi Hatip, buyurun efendim. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhterem Başkan, Büyük Millet Meclisinin değerli 

üyeleri; görüşülmekte olan kanun tasansının ismi, "Memurlar ye Diğer Kamu Görevlileri Hakkın
daki Bazı Kanunlar ile Teşkilat Kanunlannda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasan-
sı." ' ' . - . . ' 

Bu 3 üncü maddede üç kısım görüyoruz. Birisi, personelle ilgili (a) fıkrası; ikincisi, teşkilat 
ile ilgili (b) fıkrası; üçüncüsü, -başlıkta olmadığı halde özellikle zikredilmiş olan- 3291 sayılı 
-özelleştirmeyi de ihtiva eden- Kanunun Beşinci Bölümünde değişiklik yapılmasını öngören (c) 
fıkrası. Demek ki, birinci ve ikinci fıkralarda gösterilen hususlar, zaten diğer kanunlarda mevcut 
vazifeleri ve çözüm tarzlannı ihtiva eden hususlar. 

Şu yetkiler alınmasa da, fiilen mevcut yasalara göre pek çok yapılacak iş vardır, bunlar yapıl
mamaktadır; çıkanlacak olan yetki kanununa dayanılarak hazırlanacak kanun hükmünde karama- , 
melerle yeniden ilave edilecek hususlar yok. Ama, şimdi anlaşılıyor ki, öndeki fıkralar, münhası
ran bu özelleştirme müessesesinin yeniden kuvvetlendirilmesi için düşünülmüş fıkralardır. 

3291 sayılı özelleştirme Yasasında usul ve prosedür bakımından bir eksiklik yok; yeter ve 
kâmil manada hükümler taşımaktadır. Aynca, niçin kanun hükmünde kararnameye ihtiyaç görül
mektedir? Bu (c) fıkrasında "Ülke ekonomisine yararlılık, verimlilik ve kârlılık esaslan göz önün
de tutulacaktır; bu ilkeler göz önüne alınacaktır" şeklinde bir ifade vardır. Bununla bir itiraf mı var 
yoksa; yani, zikredilen eski kanunda, ülke ekonomisine yararlılık hiç düşünülmemiş, tatbikat, ülke 

' ekonomisi hiç düşünülmeden yapılmış, verimlilik hiç düşünülmeden, kârlılık hiç düşünülmeden 
yapılmıştır da bu öngörülen kanun hükmünde kararnamelerle bunlar mı temin edilecektir, yoksa 
başka maksatlar mı vardır?.. Mesela, koalisyon görüşmelerinde -gazetelere intikal eden kadanyla-
özelleştirme noktasında, ortaklar arasında tam bir mutabakat sağlanamamış, bilhassa SHP kanadı 

• / - . . 
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buna itiraz etmiştir. PTT'nin özelleştirilmesi konusu muallakta kalmış ve de yine gazetelere intikal 
eden bir şekilde, Thatcher'in oğluna, PTT'nin kârlı kısımları verilmek istenmekte; hakeza, diğer 
yabancılara vaat edilen şekilde ya onların ticaretini garantiye almak için bizim KİT'lerimizin dev
reden çıkarılması veya kâr edenlerin onlar tarafından işletilmesi için bir zemin hazırlamak üzere 
mi getirilmiştir? 

Gece yarılarına kadar süren çabalarla çıkarılan bu kanun tasarısının tek maksadının, bu özel
leştirme işinde bize intikal etmeyen, açıklanmayan birtakım maksatların gerçekleştirilmesi mi 
öngörülmektedir? 

Bu şüphelerimizin aydınlığa kavuşturulması için Hükümetin açıklama yapmasını beklediği
mizi ifade eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatip. 

Şahsı adına son konuşmayı yapmak üzere Sayın Mustafa Ünaldı, buyurun efendim. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Meclise by-pass 
uygulayacak olan kanun tasarısının "ilkeler" maddesi hakkında görüş bildirmek üzere söz almış 
bulunuyorum, önce, heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tabiî ki, bu maddeyle hedeflenen, yazılı ilkeler var kânun maddesinin içerisinde; ama bunun 
dışında, politik amaç ve ilkeler var. Ben, daha çok bu politik amaç ve ilkeler üzerinde söz etmek 
istiyorum. Esas değerlendirmeyi, grubumuz adına konuşan Sayın Cevat Bey ifade etmiş bulunu
yorlar. 

Meclisi toparlamayan, çok kere 114 kişilik karar yeter sayısını bile bulamayan bir iktidarın, 
bu çıkmazdan kurtulmak için, şu geçici dönemde böyle Meclisi dışlamaya yönelik bir yasa çıkar
ma çabası ve böyle bir acelecilik, eşyanın tabiatına uygun görünüyor. Neden?.. Çünkü, demokra-
tiklik, evrensellik, şeffaflık, açıklık adına ne dediyse tersini yapan, "konuşan Türkiye" derken, 
radyoları susturan bir iktidar, şimdi Meclisi dışlamaya müsait, antidemokratik uygulamalara geçe
bilecek bir çabaya girmişse, bu normaldir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Dün niye kaçtınız? 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) — Siz geleydiniz de çıkaraydınız. 

Hele, Hükümet kurulamıyor, bazı tıkanıklıklar oluyor da, bunu böyle çözecekseniz tabiî yine 
normal karşılamak lazım, "eşyanın tabiatına uygun" demek lazım. Toparlayamadığınız Melis, 
hazır, radyolar için Anayasayı değiştirmek için toplanmışken, Anayasayı değiştirecek sayıyı bula
mazsanız da, böyle ileride antidemokratik uygulamalara müsait olabilecek bir kanunu geçirmek 
için bir fırsattır, onu kullanmak ne güzel bir açıkgözlülüktür, tebrike değer bir açık gözlülüktür, bu 
iktidara uygun bir teşebbüstür, ilkedir; o şekilde değerlendiriyorum! 

Komisyon ve Hükümetin, bugünkü oturumda, 14 kere yok İken, 15 incisinde var olmasını 
gerçekleştiren ilizyon oyunu (!) da yine buna uygun bir tavırdır! Bu kadar uygun bir gayretten 
dolayı yine tebriklerimi (!) ifade etmek istiyorum. Görüyorsunuz, lehinize (!) konuşuyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Maddeyle ilgili konuşun. 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) — "tikeler" ile ilgili beyefendi. 
Yeni Hükümette bakanlık pazarlıklarına da etkili olacaksa, hükümet tıkanıklığı açılacaksa, 

demokratik bir etkidir ve ilkedir diye söyleyebiliriz; böylece, demokratik ilkelerden bahsedebiliriz. 
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Bu tespitlerimi ifade ettikten sonra, bu söylediklerimizin sizin anlayışınıza uygun olduğunu, 
kendi anlayışımıza uygun olmadığı için de olumsuz oy kullanacağımızı ve daha sonraki uygulama-
lann muhalefet olarak takipçisi olacağımızı ifade ediyorum. 

Elbette bu sözlerim, bu kanun tasansıyla sağlanacak haklann iyileşmesine karşı çıkmak anla
mına değildir. Eğer haklar, gerçek manada iyileşecekse, o zaman da tebriklerimizi, yine burada ifa
de edeceğiz. Şimdi karşı çıkışımız, usul ve üslûp yanlışlıklanna ve Anayasaya aykın olacak uygu
lamalar çıkması ihtimaline karşıdır. 

Hepinize tekrar saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. 

Madde üzerinde konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 

Maddeyle ilgili önergeler vardır, veriliş sırasına göre okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Halen görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Bazı 
Kanunlar ile Teşkilat Kanunlannda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasansının 3 üncü 
maddesinin Anayasanın temel ilkelerine 90 ve 128 inci maddelerine aykın olması nedeniyle mad
de metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

aygılanmızla. 
Hasan Korkmazcan 

Denizli 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

İbrahim özsoy 
Afyon 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Nabi Poyraz 
Ordu 

İmren Aykut 

İstanbul 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Nevşat özer 
Muğla 

Hamdi Eriş 
Ankara 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Emin Kul 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 340 sıra Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı 
Kanunlar ile Teşkilat Kanunlannda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasansının 3 üncü 
maddesinin (a) bendinin madde metninden çıkanjmasını arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan İmren Aykut 
Denizli " İstanbul 

Mehmet Keçeciler Nevşat Özer 
Konya Muğla 
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E. Safder Gaydalı 
Bitlis 

ibrahim Özsoy 
Afyon . 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Hamdi Eriş 
Ankara 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

Emin Kul 
istanbul 

Halit Dumankaya 
istanbul 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı 

Kanunlar ile Teşkilat Kanunlannda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının 3 üncü 
maddesinin önergeler doğrultusunda ve kanun tekniğine uygun olarak yeniden düzenlenmek üzere 
Komisyona iadesini arz ve teklif ederiz. 

.Hasan Korkmazcan Mehmet Keçeciler 
Denizli Konya 

Orhan Ergüder Nevşat Özer 
istanbul Muğla 

ibrahim Özsoy Süleyman Hatinoğlu 
Afyon Artvin 

Hamdi Eriş Nabi Poyraz 
Ankara Ordu 

Halit Dumankaya 
istanbul 

Emin Kul 
İstanbul 

imren Aykut 

istanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Memurlar 've Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı 
Kanunlar ile Teşkilat Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının 3 üncü 
maddesinin (b) bendinin madde metninden,çıkanlrnasmı arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımla. 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

İbrahim Özsoy 
Afyon 

imren Aykut 
istanbul 

Halit Dumankaya, 
istanbul 

E. Safder Gaydalı 
Bitlis 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Nevşat Özer 
Muğla 
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Emin Kul Orhan Ergüder 
İstanbul İstanbul 

Hamdi Eriş Nabi Poyraz 
Ankara Ordu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Yetki Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendinde "bakanlıklar" kelimesinden sonra aşağıdaki ifadenin dere edilmesini: 
"Adalet Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve üniversiteler hariç" 
Arz ederiz. . 

Cevat Ayhan Abdullah Gül 
Sakarya Kayseri 

Mustafa Ünaldı Ahmet Remzi Hatip 
Konya Konya 

Mehmet Elkatmış Ali Oğuz 
Nevşehir İstanbul 

BAŞKAN—Sayın milletvekilleri, şimdi önergeleri aykırılık derecesine göre okutup, ayrı 
ayrı işleme koyacağım, buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki 

Bazı Kanunlar ile Teşkilat Kanunlannda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının 3 
üncü maddesinin, Anayasanın temel ilkelerine 90 ve 128 inci maddelerine aykın olması nedeniyle 
madde metninden çıkanlmasım arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

ve arkadaşlan 
BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne)I — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeye Komisyon katıldığım, Hükümet katılmadığını ifade etmiştir, önergeyi oylanmza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum; buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı 

Kanunlar ile Teşkilat Kanunlannda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanun Tasansının 3 üncü 
maddesinin önergeler doğrultusunda ve kanun tekniğine uygun olarak yeniden düzenlemek üzere 
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komisyona iadesini arz ve teklif ederiz. 

' Saygılarımızla. 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Katılı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 

Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeye Komisyon katıldığını, Hükümet katılmadığını ifade etmiştir. Önergeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum; buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 34,0 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı 
Kanunlar ile Teşkilat Kanunlannda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasansmın 3 üncü 
maddesinin (a) bendinin madde metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

ve arkadaşlan 
BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt MEHMET DÖNEN (Hatay) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. ' 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Komisyon önergeye katıldığını, Hükümet katılmadığını ifade etmiştir. Önergeyi oylannıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum; buyurun. • ' , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
y Görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı 

Kanunlar ile Teşkilat Kanunlannda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının 3 üncü 
maddesinin (b) bendinin madde metninden çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
" Mehmet Keçeciler 

Konya 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Katılı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 

Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz Sayın Başkan 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
önergeye Komisyon katıldığım, Hükümet katılmadığını ifade etmiştir, önergeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum; buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Yetki Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) 

bendinde "bakanlıklar" kelimesinden sonra aşağıdaki ifadenin dercedilmesini 

"Adalet Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Üniversiteler hariç" 
Cevat Ayhan 

Sakarya 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılıyor. 
Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. & - " 
Önergeye Komisyon katıldığım, Hükümet katılmadığını ifade etmiştir. Önergeyi oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın Korkmazcan ve 9 arkadaşı tarafından, İçtüzüğün 84 üncü maddesinin ikinci fıkrası uya

rınca, görüşülen maddedeki bentlerin ayn ayrı oylanmasını isteyen bir önerge verilmiş olmakla 
birlikte, aynı maddede 15 imza gerekli görüldüğü ve arz ettiğim gibi, ancak 10 imza bulunduğu 
için, söz konusu önergeyi işleme koyuyorum. 

3 üncü madde üzerindeki görüşmeler ve önergeler hakkındaki işlemler tamamlanmıştır. 
Maddeyi metindeki haliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad

de kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 
Yetki Süresi 
MADDE 4. — Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki, bir yıl süre ile geçerlidir. Bu 

süre içinde Bakanlar Kurulu birden fazla kanun hükmünde kararname çıkartabilir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen siyasî parti grupları adına; CHP Grubu adına Algan 

Hacaloğlu, Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan. 

— 191 — 



T.B.M.M. B:116 23.6.1993 0 : 3 

Sayın Hacaloğlu, feragat hakkınız; ismi aliniz burada var, ama vazgeçebilirsiniz. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Nedir efendim?.. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz hakkıdır. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Vazgeçiyorum efendim. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) • 

BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz; teşekkür ederim efendim. 

O halde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Ali Oğuz; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; böyle
ce, evvel Allah sebatınızla 4 üncü maddeye kadar gelmiş olduk; onun için, her şeyden evvel sizleri 
kutluyorum. Çünkü, bu sebatınızın bundan sonraki getirdiğiniz kanun tekliflerinde ve tasarılarında 
da aynı şekilde devamını diliyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

4 üncü maddede, bir yıl süreyle geçerli olduğu ve Bakanlar Kurulunun birden fazla kanun 
hükmünde kararname çıkarabileceği hükmü yer almış bulunuyor. Bu bir yıl müddet ve birden faz
la kararname çıkarılmasıyla, bu kanunun da tatbikatının mümkün olabileceğini ve gayret edilirse 
de hayırlı neticeler doğurabileceğini düşünüyorum. 

Ancak, muhterem arkadaşlarım, şunu ifade ediyorum ki; bundan evvelki vaat ve denemeleri
niz, bizi tatmin etmedi. Çünkü -ilgili arkadaşlarımız alınmasın- bu millet sizden büyük şeyler ümit 
etti. Siz.de büyük şeyler vaat ettiniz... Özellikle Hanımefendinin Başbakanlığını kutlarım; ama bir 
iki anahtarı vardı, o iki anahtar da olmadı, millet ümitsizliğe düştü... (DYP ve SHP sıralarından 
gürültüler) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Maddede anahtar yok. . 
ALÎ OĞUZ (Devamla) — Sonra, bu millet, yeşil karttan da bir şeyler umdu; ama ondan da 

bir netice çıkmadı. 

Ben diyorum ki, bundan sonra gayret ederseniz, daha tutarlı şeyler de söylerseniz, ümit ediyo
rum ki, bu millet size güvenini artırır;, ama şu noktada yüzde 30'larda olan oy nispetiniz, 1 Kasım 
seçimlerinde yüzde 15'e düşünce, güveninizi büyük mikyasta kaybettiniz. Ancak şunu hemen ifade 
edeyim: Daha evvel de kanun hükmünde kararnameler çıktı diye şimdiden bahaneler uyduruyorsu
nuz; ama bu çıkan kararname, onların hiçbirisine benzemiyor; bu kanun hükmündeki kararname
lerle daha çok yetkiler alıyorsunuz; bunu, inşallah iyi yolda kullanırsınız. Ama ben diyorumki, her 
şeyden evvel, bu memleketin acil ihtiyaçları var. Hanımefendi buradayken, bunları duyması için 
bir kere daha tekrar etmekte fayda umuyorum. 

İsrafı mutlaka kaldırın. Bu millet, bu israfın altında eziliyor. Rüşveti kaldırın; siz kazanırsı
nız. Faizi, ne yaparsanız yapın, kaldırın; çünkü, yüzde 150'lik faizle bu ekonomiyi bir yere kadar 
götürmeniz mümkün değildir?Eğer, bütçenin yüzde 30'unu transfer harcamaları ve faiz karşılığı 
kullanıyorsanız, 60 milyarlık dış borç, yıllık faizi 10 milyar dolar, 200 trilyonluk iç borç, yıllık fai
zi 90 trilyonu geçmiş vaziyette bir yere varmanız mümkün değil. Millet aç; ama siz büyük bir 
talihsizlik ve şanssızlık eseri, hep böyle lüzumsuz şeylerle uğraştınız. 

Hatırlıyorsunuz, bu dönemin başında da ben size söyledim; ilk getirdiğiniz kanun tasarısı 
mahallî idarelerle ilgiliydi. "Ne büyük bahtsızlıktır bu, ne kadar talihsizsiniz ki, memleketin bu 
kadar meseleleri varken, bunlarla uğraşıyorsunuz." demiştim; ama, milletin açlığına, pahalılığına 
bakmadınız, işsizliğine bakmadınız, gene de, hâlâ böyle lüzumsuz şeylerle uğraşmakta devam edi-
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yorsunuz. Şu noktada, ne yapıp yapıp, daha faydalı şeyler getirmeniz gerekirdi. 

Bakınız, ahlak tahribatı, gerek medyada, gerek televizyonda, alabildiğine devam ediyor... 
"Bayrağımı seviyorum, ezam dinliyorum. Allah, peygamber" dediniz; inşallah, dileriz ki, ne yapar, 
yapar, bu ahlaksızlığa da bir deva bulursunuz. 

Fuhuş artıyor, bunlarla uğraşmanız gerekirken, zulmü her noktada geliştirdiniz. Ben size 
hatırlatıyorum, "Zulm ile âbâd olanın akıbeti berbad olur." 

Bu milletin üzerinden pahalılık zulmünü de, ahlaksızlık zulmünü de kaldırın. Yolunuzu 
düzeltin, sisteminizi düzeltin; yanlış yolla, doğru yere varmak mümkün değildir. Adınız "Doğru 
Yol" da olsa, gidiş yolunuz yanlıştır. Çünkü, 7 defa geliş ve gidişiniz, bunun kanıtıdır. 

Gelin,, ahlaksızlığı teşvik eden bütün yollan kapatın. Ekonomiyi tahrip eden faizi durdurun, 
zamları bitirin. Bu millet artık zamlardan gına getirdi, buna milletin tahammülü kalmamıştır. 

Baba gitti, yolunuzun yanlışlığında ısrar ederseniz, siz de mutlaka gidersiniz; netice alamazsı
nız; kendinizi düzeltin. Siz kendinizi düzeltmezseniz, Hak da, halk da sizinle birlikte olmaz. Gelin, 
bir an evvel yeterli tedbirleri, müessir tedbirleri alın. Ya kendinizi düzeltin, yoksa bu millet sizi 
mutlaka düzeltecektir. Korkunun ecele faydası yoktur. Mahallî seçimlerden kaçtınız; ama, mart 
seçimleri geliyor, bu millet sizi tasfiye eder. Eğer orada da düzeltmezseniz, neticede, büyük seçim
de perişan olur, münhezip olur, savuşur, gidersiniz. Bunları bizden söylemesi, bizden tavsiye, siz
den de, bizim tavsiyelerimizi tutmanızdır; çünkü, bizim tavsiyelerimizi tutarsanız, siz kazanırsınız. 

Bu vesileyle saygılarımı arz ediyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

Siyasî parti grupları adına başka söz isteyen sayın üye var mı? Bulunmadığına göre, şahsı adı
na, önce Sayın Hasan Basri Eler, sonra Sayın Cevat Ayhan konuşacaklar. 

Buyurun Sayın Eler. 
HASAN BAŞRÎ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu geç saatte ama

cım bu yorucu çalışmalarınızda değerli vakitlerinizi almak değildi. Onun için grup adına söz hakkı 
almadım. 

Bu iktidarı bu şekilde, Genel Kurulda böyle kalabalık görmekten memnuniyetimi de bir neb
ze sizlere ifade etmekti. Dilerim ki, Hükümet kurulduktan sonra ve -demokrasinin gereği bu Yüce 
Meclisten tabiî ki- bir güvenoyu aldıktan sonra, halkın büyük beklentisi olan ve tüm toplumu ilgi
lendiren yasaların, aynı özveriyle, aynı katılımla, bilhassa iktidar partilerinin, muhalefete ihtiyaç 
olmadan, aynı manzarayla katılmalarından ben de, partim de -Cumhuriyet Halk Partisi- memnun 
olacaktır, sevinecektir ve inandığımız, parti programımızda belirtilen ve şahsımızın da düşünceleri 
doğrultusunda olan şeylerde, sizlere bu konuda yardımcı olacağımızı ifade etmek isterim. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi olarak, uygar ülkelerin kadınlara 
seçme, seçilme hakkını vermediği geçmişte, bize bugün uygarlık dersi veren ülkelerden önce, ilk 
defa kadınlara seçme, seçilme hakkını veren Cumhuriyet Halk Partisinin bir temsilcisi olarak, 
bugün bir hanımefendiyi Başbakan adayı olarak burada görmekten şahsen ben de mutlu olmakta
yım. 

Değerli arkadaşlarım, altını çizerek şunu ifade etmek istiyorum. Sayın Başbakan .adayımızın 
çok daha dikkatle beni dinlemesini dilerdim. Sayın Çiller'in Başbakan adayı olmasından dolayı 
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duyduğum sevincim, daha ziyade laik cumhuriyetimizin zaferi olmasından ileri gelmektedir. Yine 
ben, geçmişte bu kürsüden, Kara Harp Okuluna kız öğrenci alınmasından, bayan milletvekillerini 
Yüce Meclis çatısı altında görmekten onur duyduğumu sizlere arz etmiştim. 

Bu içtenliğimi bu şekilde ifade ettikten sonra, bir hususu size arz etmek istiyorum. Sayın Çil-
ler'in ve Sayın İnönü'nün, Cumhuriyet Halk Partisi kökenli bir aileden geldiğini belirtmek isterim. 
(DYP sıralarından gülüşmeler) Basından edindiğim bilgilere göre, yanılmıyorsam, Sayın Çiller'in 
annelerinin Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarında başkanlık yaptığını öğreniyoruz; kendileri, 
tabiî ifade ederler. 

Burada, bir de, dün muhalefet ve Cumhuriyet Halk Partisi ile arzulanan diyalogun kurulma-
masından da üzüntü duyduğumu belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, görüşülmekte olan bu yasa tasarısı 1,5-2 milyon memurumuzun özlük 
haklanyla ilgilidir. Böyle bir konunun, kanun hükmünde kararnameyle değil de, Meclisten geçerek 
yasalaşması bizim arzumuz ve temennimizdi. * 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Meclisten geçiyor canım. 

HASAN BASRİ ELER (Devamla)— Sayın Genç, lütfen dinler misiniz! Bakın, siz konuşur
ken biz sükûnetle dinledik; ama siz, biraz evvel, tüzüğün hükümlerini uygulayan muhalefeti, hak
sız bir şekilde, bu Mecliste görevini yapmamakla eleştirdiniz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Hasan toparla, çok dağıttın! 

HASAN BASRt ELER (Devamla) — Sayın Başkan, bir dakika müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Özür dilerim; çünkü, şahsını çok sevdiğim, takdir ettiğim bir meslektaşıma 
nasıl muamele ettiğimi hepiniz gördünüz. O muameleden dönersem, özürün de manası kalmaz. 
Hanımefendinin annesinin gençlik yıllarının hikâyesinden bahsedeceğinize, kanundan bahsederdi
niz, mesele biterdi. (DYP sıralarından alkışlar) Başka bir zaman... Bu bir ders olur; samimi söylü
yorum süreniz bitti; buyurun efendim. 

HASAN BASRt ELER (Devamla) —- Sayın Başkan, amacım değerli zamanınızı alıp sizi 
meşgul etmek değildir. Ben burada içtenlikle şahsım adına konuştum... 

BAŞKAN — İnanıyorum efendim. 

HASAN BASRİ ELER (Devamla) — Grup adına 10 dakika konuşabilirdim, fazla konuşma
mak için şahsım adına söz aldım. Yüksek takdirleriniz... Önceki uygulamalarınızdan ötürü de sizi 
tebrik ederim. İlk defa böyle bir konuşma yaptım. Ben Sayın Çiller'e şuradan hitap etmek istiyo
rum. 

Sayın Çiller, Trakya'nın 2 ili Çanakkale ve Balıkesir'den birer tane bakan istiyor arkadaşlar. 
(DYP ve SHP sıralarından gülüşmeler) Ayrıca, bugün İsparta'nın da kalkınmada öncelikli bölgeler 
içine alınmasını rica ediyoruz. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gösterdiğiniz anlayışa teşekkür ederim Sayın Eler. 

Değerli arkadaşlarım, bu anlamlı ve kapsamlı(!) konuşmadan sonra, madde üzerinde son sözü 
Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan'a veriyorum. 

Buyurun efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar; görüşülmekte olan 
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tasannın 4 üncü maddesiyle ilgili olarak şahsım adına fikirlerimi arz etmek için huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanun tasarısının ana hedefi -anlaşıldığına göre- Kamu İktisadî 
Teşebbüslerini çok süratli satmaktır. Nitekim, Sayın Demirel, Başkanlığı döneminde muhtelif 
demeçlerinde, yılda 2,5 milyar dolarlık Kamu İktisadî Teşebbüsünün özelleştirileceğini" ifade 
etmişti; 1992'de de yapılabilen sadece 500 milyon dolar mertebesindedir. Yani, bu satışları hızlan
dırmak için bu kanun tasarısı getirilmektedir. 

Sayın Çiller, bakanlığı döneminde de, basına yansıyan bilgilerden, "Dünya Bankasının Türki
ye'deki Kamu İktisadî Teşebbüslerinin özelleştirilmesi için başlangıçta 2 milyar dolar mertebesin
de bir destek vermeye hazır olduğunu ve bununla burada çalışanların tazminatlarının ödeneceğim 
ve bunların mağduriyetinin kısmen de önleneceğini" ifade etmişlerdi. Herhalde bu projelerin uygu
lamasına bu dönemde geçecekler, anlaşıldığı kadarıyla. 

Şimdi benim dikkatinize arz etmek istediğim husus şudur: Bu KİT'ler -önceki konuşmamda 
da arz ettiğim gibi-, yüksek faizle batınldı; holding bankalarının kapısına mahkûm edildi; buralar
dan yüksek faizle para aldılar ve borçların faizlerini dahi ödeyemeyince, bugün batar hale geldiler. 
Şimdi bu batmış olan KİT'leri, tabiî, bir enkaz halinde, yine birtakım holdinglere ve dış kuruluşlara 
satacağız; öyle görünüyor. Zira, KİT'leri alacak olan Türkiye'de kuranı yok; Türkiye'de, KİT'leri 
alacak enflasyonun ezip canını çıkardığı çiftçi yok, esnaf yok, memur yok, işçi yok. Bu kitleler, bu 
KİT'lerin hisselerini alacak durumda değildir. Uzun süreli bir özelleştirme programında belki bun
ların kısmen devri mümkündü; ama bu Hükümet de, bunu hiçbir zaman düşünmüyor. Zira, hükü
met olur olmaz, hemen ilk işleri, Ipragaz'da 350 milyarlık hisseyi bir gecede Fransız şirketine satı-
verdiler. Aslında çok basit bir imalat; tüp doldurup satan bir kurum. Rahatlıkla Kocaeli, İstanbul, 
Marmara Bölgesinde ve Türkiye'nin her yerindeki insanlara hisseleri satılabilecekken, Sermaye 
Piyasası Kurulunda, bir gecede blok satış halinde bunu yaptılar. Şimdi «KİTlerde de olacak olan 
budur. PTT'de bunu yapacaklar ve 70 yıllık cumhuriyet tarihinde ortaya konulan bu eserler, birta
kım kuruluşlara ve özellikle dışarıdaki kuruluşlara peşkeş çekilecek. 

Muhterem arkadaşlar, tarihi hatırlamakta fayda var. Gerçi, şair şöyle diyor: "Tarihten ibret 
alınsaydı, bu olaylar olmazdı" Ama, biz maalesef tarihi de bilmiyoruz. Bakın, Tanzimattan Cum
huriyete bütün bir dönem hep yabancı sermayeyle gelmiştik; İstanbul'un içme suyunu da Fransız 
şirketi temin ediyordu; Anadolu'da demiryollarının hepsini yabancılar işletiyordu, ama cumhuriyet 
döneminin ilk yıllan, hep bunlann devletleştirilmesiyle geçmiştir. Şimdi biz, 70 yılda, milletin, 
dişinden tırnağından artırdığı, kurduğu bu KİT'leri geliştirecek yerde, bunları çalışır vaziyette, 
verimli vaziyette iç piyasada satıp özelleştirecek yerde, blok halinde yabancılara satıyoruz ve Tür
kiye'yi tekrar yeni bir tanzimat dönemine doğru götürüyoruz. Tabiî o Tanzimat döneminin arkasın
dan, düyunu umumiye, malî iflas ve Osmanlı Devletinin yıkılması gelmişti. İnşallah da, bunun 
arkasından bu noktalara gelmeyiz, temenni ederiz. Ama endişem odur ki, sizin bu uygulamalarınız, 
ileride, kısa zamanda sona erecek olan iktidarınızın yerine gelecek olan iktidarlara fevkalade zor 
şartlar hazırlamaktadır. Tabiî, iktidara gelen, zorluğu göğüsleyecektir, şüphesiz, görevi odur; ama, 
olan da,, millete olmaktadır; millet ezilecektir, millet mağdur edilecektir. Nitekim son on yılda 
takip edilen faizci politikaların neticesinde bugün çiftçinin hali, işçinin hali, esnafın hali ortada
dır... Şunu ifade edeyim ki, 13 yıldan beri Türkiye'de yüksek enflasyon, yüksek faiz, sermayeyi ve 
serveti belli holdinglere pompalamak için kullanılmaktadır. Bakın bugün bütün sektörlerde orta ve 
küçük esnafta... * 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

Teşekkür ederek sözümü bitiriybrum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 

Sayın milletvekilleri madde üzerindeki müzakereler tamamlanmış bulunmaktadır. 

Maddeyle ilgili önergeler vardır; veriliş sırasına göre okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı 

Kanunlar ile Teşkilat Kanunlarında .Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanun Tasarısının 4 üncü 
maddesindeki yetki süresinin iki ay olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan E. Safder Gaydalı 
Denizli Bitlis 

İbrahim Özsoy Süleyman Hatinoğlu 
Afyon Artvin 

Mehmet Keçeciler imren Aykut 
Konya İstanbul 

Nevşat Özer Orhan Ergüder 
Muğla İstanbul 

Emin Kul Halit Dumankaya 
İstanbul İstanbul 

Hamdi Eriş Nabi Poyraz 
Ankara Ordu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı 

Kanunlar ile Teşkilat Kanunlannda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının 4 üncü 
maddesindeki yetki süresinin dört ay olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İmren Aykut Mehmet Keçeciler 
İstanbul Konya 

Nevşat Özer Hamdi Eriş 
Muğla Ankara 

Hasan KorkmazcanN E. Safder Gaydalı 
Denizli ' Bitlis 

Orhan Ergüder Nabi Poyraz 
İstanbul Ordu 

İbrahim Özsoy ' Süleyman Hatinoğlu 
Afyon . ' • . Artvin 

Halit Dumankaya Emin Kul 
İstanbul İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ••:•, . 
Görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı 

Kanunlar ve Teşkilat Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kariunu Tasarısının 4 üncü 
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maddesindeki yetki süresinin altı ay olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Hasan Korkmazcan E. Safder Gaydalı 

Denizli Bitlis 
Orhan Ergüder Nabi Poyraz 

İstanbul Ordu 
İbrahim Özsoy Mehmet Keçeciler 

Afyon Konya 
Nevşat Özer Hamdi Eriş 

Muğla Ankara 
Süleyman Hatinoğlu Halit Dumankaya 

Artvin İstanbul 
İmren Aykut Emin Kul 

İstanbul İstanbul 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 

Görüşülmekte olan 340 sıra Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı 
Kanunlar ile Teşkilat Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasansımn 4 üncü 
maddesindeki yetki süresinin sekiz ay olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan E. Safder Gaydalı. 
Denizli Bitlis 

Orhan Ergüder Süleyman Hatinoğlu 
İstanbul Artvin 

• . Nabi Poyraz İmren Aykut 
Ordu İstanbul 

İbrahim Özsoy Mehmet Keçeciler 
Afyon Konya 

Nevşat özer Emin Kul 
Muğla İstanbul 

Hamdi Eriş Halit Dumankaya 
Ankara İstanbul 

BAŞKAN — Okuttuğum Önergeleri îıykınhk derecesine göre yeniden okutup, ayn ayn işle
me koyacağım 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına .; 
Görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı 

Kanunlar ile Teşkilat Kanunlannda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasansımn 4 üncü 
naddesindeki yetki süresinin iki ay olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

vearkadaşlan' 
' BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz?.. 
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'PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Katılı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ŞERÎF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz Sayın Başkan... 

BAŞKAN — önergeye, Komisyon, katıldığını, Hükümet, katılmadığını ifade etmektedir. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı 

Kanunlar ile Teşkilat Kanunlannda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısının 4 üncü 
maddesindeki yetki süresinin dört ay olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

vearkadaşlan 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Katılı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katıldığını, Hükümet katılmadığını beyan etmiştir. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: , 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı 
Kanunlar ile Teşkilat Kanunlannda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasansının 4 üncü 
maddesindeki yetki süresinin altı ay olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

. Hasan Korkmazcan 
Denizli 

" vearkadaşlan 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Katılı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katıldığını, Hükümet katılmadığını beyan etmiştir. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. . 
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Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 340 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı 
Kanunlar İle Teşkilat Kanunlannda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasansmın 4 üncü 
maddesindeki yetki süresinin sekiz ay olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

vearkadaşlan 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ MEHMET DÖNEN (Hatay) — Katılı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edime) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katıldığını, Hükümet katılmadığını beyan etmiştir. 
Önergeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Sayın milletvekilleri, 4 üncü madde üzerindeki konuşmalar ve ilgili önergelerle gerekli işlem

ler bu suretle tamamlanmıştır. 
Maddeyi metindeki haliyle oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 4 

üncü madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde kabul edilmiştir. 
Müteakip maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6.— Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, böylece tasanmn tümü Üzerindeki müzakereler tamamlanmış bulunmak

tadır. 
Tümünü oylamadan önce oyunun rengini belirtmek üzere lehte veya aleyhte söz isteyen mil

letvekili var mı? 
Bulunmadığına göre, teklifin tümünü oylanmza sunacağım. 
Tasanmn tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında dolaştı-

nlmak suretiyle yapılmasını oylanmza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. • , 

Yamnda basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekileri, beyaz bir kâğıda adını, soyadını, 
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seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle oylarını kullanabilirler. 

Oy kutusu sıralar arasında dolaştırılsın. 

. (Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. , 

Oy verme işlemi bitmiştir, kupalar kaldırılsın. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı 
Kanunlar ile Teşkilât Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ile ilgili 
açık oylama sonucunu arz ediyorum: „ • 

Kullanılan oy sayısı : 207 

Kabul : 190 (DYP sıralarından alkışlar) 

Ret : 13 

Geçersiz : 4 

Bu suretle tasarı kanunlaşmış bulunmaktadır. Devletimize, milletimize hayırlı hizmetlere 
vesile olmasını diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, Çekiç Güç'ün görev süresinin ve olağanüstü halin uzatılmasına dair 
Başbakanlık tezkerelerini ve kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 24 Haziran 1993 Perşembe 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. • 

Kapanma Saati: 00.55 

— r — @ : 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI , 

/. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, PTT'de kadro sıkıntısı nedeniyle hizmetlerin aksadığı 
iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı (7/1238) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı. Sayın Yaşar Topçu tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Timur Demir 

İzmir 

Son aylarda erken emeklilik yasasından istifade ederek emekli olan personelin yerine yeni 
personel alınmadığı için PTT hizmetlerinde çok büyük aksamalar meydana gelmekte ve hatta bun
ların bazılan hayatî önem arzetmektedir. Binlerce örnekleme imkânı varki kendimden bir örnek 
vermek gerekirse 16.3.1993 Ankara çıkışlı mektuplarım İzmir'deki alıcıya 14.4.1993 tarihinde 
ulaşmış ve yüzlercesi ise daha hiç ulaşmamış. Yetkililere sorulduğu zaman personel yetersizliğin-
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den yakınarak emekli olanların yerine yeni kadro verilmediğini belirtiyorlar. Bunun yanında şehir
lerarası telefon ve araç telefonları ile görüşme imkânları çok zora girmiştir. Bunun da kadro yeter
sizliği nedeniyle gerekli bakım ve onarımların zamanında yapılamadığından kaynaklandığı belirti
liyor. Bu yukarıdaki sözü geçen aksaklıkların giderilmesi için gerekli kadro tahsislerinin yapılıp, 
yapılmadığının ve bu konuda ne gibi önlemlerin alınacağının cevaplandırılması. 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 22.6.1993 
Hukuk Müşavirliği 

HÜKMÜ: B.ll.O.HKM.0.00.00.00/525-172 1192-19758 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 4.5.1993 tarih ve Kan. Kar. Md. A. Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/1238-4645/21399 sayılı 
yazınız. 

îzmir Milletvekili Sayın Timur Demir'in, PTTde kadro sıkıntısı nedeniyle hizmetlerin aksadı
ğına ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

PTT işletmesi Genel Müdürlüğünde erken emeklilik yasasından istifade ederek emekli olan 
personel sayısında büyük artış olmuş ve 1992 yılında 3894, 1.1.1993-27.5.1993 tarihleri arasında 
da 1 400 personel emekliye ayrılmıştır. 

Çeşitli nedenlerle görevinden ayrılan personelden boşalan kadro/pozisyonların mevzuat gere
ği ancak % 20'si doldurulabilmekte, yeni yatırımlar ile artan posta, telgraf ve telefon trafiğini kar
şılamak üzere istenen atama yetkileri de istenilen miktarlarda istihsal edilememektedir. 

Ancak işletme hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini teminen istihsal edilen atama yetkileri 
öncelikle posta, telgraf ve telefon hizmetlerinde aksama görülen yerlere tahsis edilmekte, nakil ve 
geçici görevli eleman takviyesi de yapılmaktadır. 

Nitekim Devlet Personel Başkanlığınca verilen ve mevcut işçilerin aktarılarak kapatılması 
öngörülen pozisyonlardan dağıtıcı ve memur-gişe hizmetlerinden bir bölümü PTT izmir Başmü
dürlüğü emrine tahsis edilmiş olup 18.6.1993 tarihine kadar açılacak sınavlarda başanh olanlarla 
kuruluştaki pozisyonların en kısa sürede kapatılması PTT işletmesi Genel Müdürlüğünce teşkilata 
duyurulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Yaşar" Topçu 

Ulaştırma Bakanı 

. . .; • — — © 
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Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Bazı Kanunlar ve Teşkilat 
Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanun Tasarısına 

Veriten Oyların Sonucu: 
Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın öğütcan 
Timurçin Savaş 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 
AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut öztürk 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tâhir Köse 
ANKARA 
Bilâl Güngör 
Mehmet Kerimoğlu 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar . 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul edenler) 

Orhan Kilercioğlu 
. Sait Kemal Mimaroğlu 

Mehmet Seyfi Oktay 
İbrahim Tez 
Baki Tuğ 

ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 

. Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfı Coşkun 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Koksal Toptan 

450 
207 
190 

13 
- — 

4 
240 

3 

* 

BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
İbrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
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ÇORUM 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
ERZİNCAN 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ay vaz Gökdemir 
Mehmet Özkaya 
Hannan özüberk 
GİRESUN 
Ergun Özdemir 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Abdullah Aykon Doğan 

Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Nami Çağan 
Tansu Çiller 
İbrahim Gürsoy 
Ercan Karakaş 
Mehmet Moğultay 
İZMİR 
Nevzat Çobanoğlu . 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyah 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR ' 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 

Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
ÜrruTCanuyar 
Tevfık Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Muzaffer Ankan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
Ermaft Şahin 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Ansoy 
Doğan Baran 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mehmet Gölhan 
SAMSUN 
llyas Aktaş 
Cemal Âlişan 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
İhsan Saraçlar 

— 203 — 



T.B.M.M. 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezzak Yavuz 

ANKARA 
O. Mümtaz Soysal 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 

ANKARA 
Mustafa Dursun Yangın 
İZMİR 
Işılay Saygın 

ANKARA 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
Muhammet Kaymak 
İbrahim Özdiş 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Celâl Kürkoğlu 
Kemal Tabak 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Halil ibrahim Özsoy 
Abdullah Ulutürk 
Gaffar Yakın 

B:116 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Fethiye Özver 
Hasan Peker 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

(Reddedenler) 

İSTANBUL 
Kadir Ramazan Coşkun 
Algan Hacaloğlu 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Ali Oğuz 

KAYSERİ 

Abdullah Gül 

(Geçersiz Oylar) 

KAHRAMANMARAŞ 
Selahaddin Karademir 

(Oya Katılmayanlar) 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
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UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 

-VAN 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

KONYA 
Mustafa Ünaldı 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
SAKARYA: 
Cevat Ayhan 
TRABZON . 
Ali Kemal Başaran 

KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 

Hamdi Eriş 
1. Melih Gökçek 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya ^ 
İrfan Köks'alan 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
ANTALYA 
FaikAltun 
Deniz.Baykal 
Hasan Çakır 
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ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Tunç Bilget 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Mehmet Cemal Öztaylan 
BARTIN 
Hasan Akyol 
BATMAN 
Nizamettin Toğuç 
Abdulkerim Zilan 
BAYBURT 
BahattinElçi 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Haydar Baylaz 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas tnceayan 
BURSA 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboglu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Adnan Keskin 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 

Fehmi Işıklar (Bşk. V.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk (Başkan) 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Mustafa Doğan 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara (1. A.) 
Yavuz Köymen 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan. 
HATAY 
Fuat Çay 
Nihat Matkap 
Ali Uyar 
İÇEL 
Ali Er 
Aydın Güven Gürkan 
M. Istemihan Talay 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Gürhan Çelebican 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner > 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Hasan Mezarcı (İz.) 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim Özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Cengiz Bulut 
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Işın Çelebi 
Timur Demir 
ismet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Atilla Mutman (tz.) 
Mehmet Özkan 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici (iz.) 
Ahmet Dökülmez (iz.) 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 
KARS 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu ••• 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Salih Kapusuz 
Seyfi Şahin (İz.) 
KIRKLARELİ 
irfan Gürpınar 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökaîp 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 
KONYA 
MusaErancı * 
Necmettin Erbakan 

Ahmet Remzi Hatip 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Servet Turgut 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
M. Doğan ölmeztoprak (İz.) 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MARDİN 
Mehmet Sincar (iz.) 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUĞLA 
NevşatÖzer 
MUŞ 

Muzaffer Demir 
' Sırrı Sakık , 
Mehmet Emin Sever (iz.) 
NİĞDE 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu . 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mustafa Kılıçarslan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Ali Eser (İz.) 
Nafiz Kurt (I. A.) 

Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 
SİİRT 
ZübeyirAydar 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİVAS 
Ahmet Ankan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
ibrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu (İz.) 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Ferit Aydın Mirkelam 
ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak 
TEKİRDAĞ 
Muhtar Mahramlı 
TOKAT 
Güler ileri 
Ahmet Fevzi İnceöz 
İbrahim Kumaş 
Ahmet özdemir 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Köray Aydın 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu (İz.) 
Fethullah Erbaş 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Hüseyin Erdal 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon ' 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Bülent Ecevit 
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Dönem: 19 , Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 340) 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Ka
nunlar île Teşkilat Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yetki Kanunu Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komis

yonları Raporları (1/502) 

' T.C. 
Başbakanlık 27.1.1993 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: R02.0.KKG/101-119/01436 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 22.1.1993 tarihinde kararlaştırılan "Memurlar 

ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlar İle Teşkilat Kanunlarında Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasana" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Memurlar ile diğer kamu görevlilerinin yürütmekte oldukları kamu hizmetlerinin etkinli

ğini artırmak; bu personelin malî, sosyal ve diğer haklarında iyileştirmeler ve kamu kurum 
ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin olarak düzenlemeler yapmak üzere Bakanlar Ku
ruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmesini öngören bu Tasanda, Anaya
sanın 91 inci maddesine uygun olarak yetki kanununun amacı, kapsamı, gözönünde bulundu
rulacak ilkeler ile yetki süresi belirtilmekte ve bu süre içinde Bakanlar Kurulunun birden fazla 
kanun hükmünde kararname çıkarabilmesi öngörülmektedir. 

Bakanlar Kuruluna verilecek yetkiye dayanılarak çıkarılacak kanun hükmünde kararna
melerle, memurlar ve diğer kamu görevlilerine imkânlar çerçevesinde yeterli ve adil bir ücret 
seviyesi sağlanması öngörülmekte; bunların sosyal, malt ve diğer her türlü hakları ile ilgili ola
rak yapılacak düzenlemelerle hizmetin özelliklerine uygun bir şekilde belirli görevlerde yeterli 
sayıda nitelikli personel çalıştırılabilmesi mümkün hale getirilmektedir. 

Diğer taraftan, kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunlarında değişiklik yapılması, 
yeni bakanlık, bağlı veya ilgili kuruluşlar kurulması, kamu iktisadî teşebbüsleri veya bunlar
dan özelleştirilmesine karar verilenlerin menkul, kendi adına kayıtlı veya kullanımındaki gayri
menkul ile personeli hakkında düzenleme yapılarak özelleştirmenin hızlandırılması mümkün 
kılınmaktadır. 



MADDE GEREKÇELERt 
Madde 1. — Bu Kanunun amacının, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin çalışmaların

da etkinliği artırmak, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesini 
sağlamak üzere bunların malî, sosyal ve diğer haklarında iyileştirmeler yapılması, kamu ku
rum ve kuruluşlarının teşkilat kanunlarında değişiklik yapilamsı, yeni bakanlık, bağlı veya il
gili kuruluşlar kurulması için Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetki
si vermek olduğu belirtilmektedir. 

Madde 2. — Bu Kanuna göre çıkarılacak kanun hükmünde kararnamelerin, kamu kurum 
ve kuruluşlarında çalışan memurlarla diğer kamu görevlilerinin malî, sosyal ve diğer haklarıy
la ilgili mevzuat hükümleri ile 3291 sayılı Kanunun Beşinci bölümünde ve kamu kurum ve ku
ruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin olarak, kamu hizmetlerinin bakanlıklar arasında bölü
nüşüne, yeni bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar kurulmasına, mevcut kurum ve kuruluşların 
birleştirilmesine veya kaldırılmasına, bunların kuruluş biçimlerine, görev ve yetkilerine ait esas
larda ve bu esaslar çerçevesinde teşkilat ve kadroların düzenlenmesine ilişkin hükümlerde ya
pılacak değişiklik ve yeni düzenlemeleri kapsayacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 3. — Kanun hükmünde kararnamelerin hazırlanması sırasında konu ile ilgili Ana
yasa Mahkamesi kararı da dikkate alınarak, düzenlemenin ancak ivedi ve zorunlu durumlara 
münhasır olması kaydıyla, kamu hizmetlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi, yeterli 
ve adil bir ücret seviyesinin sağlanması, kamu hizmetlerinde iş bölümü ve koordinasyonun sağ
lanması, görev karmaşasının önlenmesi için bir hizmetin tek kuruluş veya birim tarafından yü
rütülmesi, kaynak kullanımında israfın önlenmesi, 3291 sayılı Kanunun Beşinci Bölümünün 
uygulanmasında özelleştirmenin hızlı, etkin bir şekilde yürütülebilmesi için bu Bölümde deği
şiklik yapılırken ülke ekonomisine yararlılık, verimlilik ve kârlılık esaslarının gözününde bu
lundurulması ilkeleri benimsenmektedir. 

Madde 4. — Bakanlar Kuruluna verilen kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin, 
Kanunun yayımından itibaren bir yıl süre ile geçerli olacağı ve yetki süresi içinde Bakanlar Ku
rulunun birden fazla kanun hükmünde kararname çıkarabileceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 5. — »Yürürlük maddesidir. 
Madde 6. — Yürütme maddesidir. 

Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 2.4.1993 

Esas No. : 1/502 
Karar No. : 21 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığımızca, 2.2.1993 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Memurlar ve Diğer Ka

mu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlar ile Teşkilat Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yetki Kanunu Tasarısı, Komisyonumuzun 1.4.1993 tarihli toplantısında Devlet Bakanı Şe
rif Ercan ve Hükümet temsilcileri de bulunduğu halde incelenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 340) 



Tasarı, memurlar ile diğer kamu görevlilerinin yürütmekte oldukları kamu hizmetlerinin 
etkinliğini artırmak, bu personelin malî, sosyal ve diğer haklarında da iyileştirmeler ve kamu 
kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin olarak düzenlemeler yapmak üzere Ana
yasanın 91 nci maddesine göre Bakanlar Kuruluna, Kanun Hükmünde kararname çıkarma yetkisi 
verilmesini Öngörmektedir. 

Komisyonumuz, tasarıyı gerekçesi ve Anayasanın 91 nci maddesi doğrultusunda olumlu 
bulmuş, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra maddelerinin görüşülmesine ge
çilmiştir. 

Tasarının "Amaç" başlıklı 1 nci maddesi madde metnine açıklık getirecek şekilde Komis
yonumuzca değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Yapılan bu düzenlemede, tasan metninde geçen, "memur ve diğer kamu görevlileri" tabi
rinin, merkezî idare (Silahlı Kuvvetler personeli dahil) memurları ve kamu görevlileri kadar, 
mahallî idareler, Yüksek öğretim Kurulu, Üniversiteler (öğretim elemanları dahil), Radyo ve 
Televizyon Yüksek Kurulu ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda çalışan bütün kamu per
sonelini ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile bu Kurumun kapsamına giren ku
ruluşlarda çalışan bütün kamu personelini kapsadığı da açıktır. Bu personel Anayasanın "İdare" 
matlabına dahil maddeleri içinde yer alan özel statülü kamu kuruluşları personeli olup, me
murlarla ilgili genel hükümler, bu özel statülü kurumlarda çalışan kamu personeline ait özel 
hükümlere aykırı olmadıkça onlar için de geçerlidir. Bunun yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Ge
nel Sekreterliği Anayasanın 107 nci maddesi ile ayrı bir düzenlemeye tabi tutulduğundan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği birimleri de bağlılık itibariyle yürütme organının em
rinde olmadığından (Anayasa Mad. 95) bunlar teşkilatlanma, yetki ve göreV açısından bu yet
ki kanunu dışında kalacaktır. Ancak, yetki kanunun personel rejimi açısından, Bakanlar Ku
ruluna verdiği malî, aynî, sosyal ve diğer iyileştirme yetkileri kuşkusuz Cumhurbaşkanlığı Ge
nel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği memur ve görevlilerine de 
uygulanacaktır. Komisyonumuz aynı görüş doğrultusunda, Anayasada ayrıca düzenlenen hâ
kim ve savcıların da yetki kanunu çerçevesinde Bakanlar Kuruluna tanınan iyileştirme yetkile
rinden yararlanacağını kabul etmekle birlikte, uygulamaya açıklık getirmesi açısından "hâkim 
ve savcılar" ibaresinin madde metnine eklenmesine karar vermiştir. 

Ayrıca madde metninde geçen Anayasanın 126 nci maddesinde söz konusu edilen "mer
kezî idare" tabirinin bilindiği gibi bakanlıkların merkezde bulunan teşkilatları ile il ve ilçe teş
kilatlarını da kapsadığı açıktır. 

Komisyonumuz, "yeni bakanlıklar kurulması" hususunu Anayasanın 91 nci maddesi doğ-. 
rultusunda maddeden çıkarmayı uygun görmüştür. 

Tasarının "Kapsam" başlıklı 2 nci madesi 1 nci maddede yapılan düzenlemeye paralel olarak 
değiştirilirken, 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hak
kında Kanunda "ilgili kuruluş" olarak tarif ve tespit edilen kuruluşlar bu madde metninde 
"idarî vesayete tabi kuruluşlar" olarak terimlendirilmiştir. Zira; Anayasamız açısından, mer
kezî idarenin ve ezcümle bu sıfatla hareket eden bir bakanlığın kamu tüzelkişiliğine sahip ol
sun veya olmasın üslük ilişkisi, ya hiyerarşi içinde emir alma ve verme düzenine veya idarî ve
sayet düzenine tabi olur. "Bağlı kuruluşlar" deyimi, hiyerarşik düzen içinde bakandan emir 
ve talimat alan kuruluşları, "idarî vesayete tabi olan kuruluşlar" deyimi de bakanın üzerinde
ki yetkilerinin idarî vesayet kapsamını aşmayan yetkiler olan kuruluşları kasteder. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 340) 



— 4 — 

Tasarının "ilkeler" başlıklı 3 ncü maddesi 1 nci maddede yapılan düzenlemeye uygun ola
rak değiştirilmiş, (b) bendinin son fıkrası da buna uygun olarak metinden çıkartılmıştır. 

Tasarının 4, 5 ve 6 ncı maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz, havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkan

lığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
ihsan Saraçlar 

Samsun 

. K â t i p '• • , 

Cafer Sadık Keseroğlu 
Sinop 

Üye. 
t. Melih Gökçek 

Ankara 
Toplantıya katıldı, son oy amada 

bulunamadı 
Üye 

Hasan Korkmazcan 
Denizli • 

Tolantıya katıldı, son oylamada 
bulunamadı. 

Üye 
Coşkun Kırca 

İstanbul 
(Oy açıklamam eklidir) 

Üye 
Yahya Uslu 

Manisa 

Sözcü 
Uğur Aksöz 

Adana 
Toplantıya katıldı, son oylamada 

bulunamadı 
Üye 

Coşkun Gökalp 
Kırşehir 

Muhalifim 
Üye 

Avni Akyol 
Bolu 

Muhalifim 
', 

Üye 
M. Sadık Avundukluoğlu 

Kırıkkale 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Malatya 

Üye 
Osman Seyjî 

Nevşehir 
Üye 

Nevzat Ercan ' 
Sakarya 

Toplantıya katıldı, son oylamada bulunamadı 
Oy Açıklaması : 
Tasarının Komisyonca kabul edilen 1 inci maddesinde parantez içinde yeralan (Genel Kur

may Başkanlığı hariç) ibaresinin (Millî Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, Kuvvet 
Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ha
riç) tarzında değiştirilmesinin, tasarının amacı ve ruhuna daha uygun düşeceği kanaatindeyim. 

Coşkun Kırca 
istanbul 

\ 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi . 

Plan ve Bütçe Komisyonu , 15.4.1993 
Esas No. : 1/502 
Karar No. : 111 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bakanlar Kurulunca 27.1.1993 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunu

lan ve önhavalesi gereği Anayasa Komisyonunda görüşüldükten sonra, Başkanlıkça 2.4.1993 
tarihinde Komisyonumuza havale edilen "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki 
Bazı Kanunlar ile Teşkilat Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı" 
Komisyonumuzun 14.4.1993 tarihinde yaptığı 41 inci birleşimde Hükümeti temsilen Devlet Bakanı 
Şerif Ercan başkanlığında, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar
lığı ve Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip^ görüşülmüştür. 

Tasan ile; memurlar ve diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında etkinliği artırmak, kamu 
hizmetlerinin düzenli, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, bunların malî, 
sosyal ve diğer haklarında iyileştirilmeler yapılması ile kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat 
kanunlarında yeni düzenlemelere gidilmesi ve yeni bakanlık, bağlı veya ilgili kuruluşlar kurul
ması hususlarında ivedi ve zorunlu hallere münhasır olmak üzere, Bakanlar Kuruluna kanun 
hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmesi öngörülmektedir. 

Komisyonumuzda tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; tasarının amaç ve kap
samının gerektiği kadar açık olmadığı bu gün personel rejimini temelden değişitirecek etkin 
ve kapsamlı bir personel yasasına ihtiyaç duyulduğu, oysa bu tasarı çerçevesinde yapılacak ge
çici iyileştirmelerin yeterli olmayacağı, Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çı
karma yetkisi verilmesinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olan yasama yetkisinin, yürüt
meye devri niteliğinde bulunduğu gibi eleştirilerin yanı sıra; getirilen düzenlemenin bir "yetki 
kanunu tasarısı" olduğu, ayrıntılarının çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnamelerde belir
tileceği, ayrıca 2 nci maddede kapsamın açık olarak belirtildiği, personel rejiminin düzenlen
mesi ile ilgili çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğü, tasarı ile Bakanlar Kuruluna Kanun 
Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi verilmesinin, Yasama Organına ait olan yasama yetki
sinin yürütmeye devri niteliğinde olmadığı, özellikle personel ve teşkilatla ilgili düzenlemelerin 
çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler ile çok daha kısa sürede yapılabileceği, ivedi ve 
zorunlu hallere münhasır olmak üzere, Anayasa hükümleri çerçevesinde, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi tarafından Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisinin 
verilebileceği gibi, olumlu görüşler de dile getirilmiştir. 

Hükümet adına yapılan açıklamalardan sonra, tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da 
benimsenerek, Anayasa Komisyonu metni esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine 
geçilmiştir. 

Anayasa Komisyonu metninin; 
1 inci maddesi, gerek "hâkim ve savcılar'* şeklinde belirli bir meslek grubunun sayılması, 

gerekse "merkezî idareye dahil mevcut birim, kurum, kuruluş ve kamu iktisadi teşebbüsleri" 
gibi sınırlandırılmış bir ifadenin tatbikatta yanlış anlamalara sebep olabileceği görüşünden ha
reketle, maddenin bu sakıncaları giderecek şekilde yeniden düzenlenmesi suretiyle, 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 340) 
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2 ve 3 üncü maddeleri, 1 inci maddede yapılan değişikliklere paralel olarak yeniden dü
zenlenmesi suretiyle, 

4 üncü maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 5 ve 6 ncı maddeleri ise aynen, 
kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
llyas.Aktaş 

Samsun 
Kâtip 

Halil Demir 
Aksaray 

Üye 
M.' Nedim Budak 

Ankara 
Muhalefetim eklidir 

Bu Raporun Sözcüsü 
Melih Pabuççuoğlu 

Balıkesir 
Üye 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 
Üye 

Nüıat Matkap 
Hatay 

Üye 
Işın Çelebi 

İzmir 
(İmzada Bulunamadı) 

Üye 
Halil Çulhaoğlu 

İzmir 

Üye 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 
Üye 

Refaiddin Şahin 
Ordu 

Türkiye Büyük 

Üye 
Koray Aydın 

Trabzon 

Sözcü 
Mahmut Oztürk 

Aksaray 
Üye 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Üye 
Hüseyin Balyalı 

Balıkesir 

Üye 
Mustafa Çiloğlu 

Burdur 
Üye 

M. Halûk Müftüler 
Denizli 

Üye 
Z Selçuk Maruflu 

İstanbul 
Muh. Şerhim Eklidir 

Üye 
Rıfat Serdaroğlu 

İzmir 

Üye 
Abdullah Gül 

Kayseri 
(İmzada Bulunamadı) 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 
Üye 

Halil Başol 
Tekirdağ 

(İmzada Bulunamadı) 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 340) 



MUHALEFET ŞERHt 
Memurlar ve Diğer kamu görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlar ile Teşkilat Kanunlarında 

Değişiklikler Yapılmasına Dair Yetki Kanununun Hükümete verdiği yetki belirsizdir. 
Bakanlar Kuruluna verilen yetkinin sınırlarını, Kanunun amaç ve kapsam maddelerinden 

anlamak mümkün değildir. 
Bu yasa, ile Kamu hizmetlerinin düzenli, verimli, süratli şekilde yürütülmesi nasıl sağla

nacaktır? 
Kamu görevlilerinin; Malî, aynî, sosyal ve diğer istihkaklarında ne tür iyileştirmeler sağla

nacaktır? , 
Devlet Memurlarına neler getirilecektir, belli değildir, konu Türkiye Büyük Millet Meclisi 

bize yetki versin, biz nasıl olsa yaparız anlamına getirilmektedir I 
Bilinmeyen, amacı, yönü meçhul bir yasayı olumlu bulmak mümkün değildir. 
Aslında, Türk Kamu yönetiminin yapısını temelden değiştirecek etkin bir personel yasası

na büyük gereksinim vardır. Esasen, Sn. Başbakanın vaadleri arasında, bu hususta mevcuttur. 
Buna ilişkin gerçekçi bir yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi ve Yüce Mecliste 
yapılacak müzakerelerle en mükemmel biçime getirilmesi gerekirken, muğlak, kamu görevlile
rine ve memurlarına ne vereceği, ne getireceği ne götüreceği gerçek olmayan, bu yetki yasasına 
muhalif olduğumu, bu yetkinin bu hükümete verilmesinde sakınca gördüğümüzü arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Mahmut Nedim Budak Selçuk Maruflu 

Ankara İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 340) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlar İle Teşkilat Kanunlarında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında 

etkinliği artırmak, kamu hizmetlerinin düzenli, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağ
lamak üzere bunların malî, sosyal ve diğer haklarında iyileştirmeler yapmak; kamu kurum ve 
kuruluşlarının (Genelkurmay Başkanlığı hariç) kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin konular ile 
yeni Bakanlıklar kurulması hususunda düzenlemelerde bulunmak için ivedi ve zorunlu hallere 
münhasır olmak üzere Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi ver
mektir. 

Kgpsam 
MADDE 2. — Bu Kanuna göre çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler; 
a) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlarla diğer kamu görevlilerinin malî, sosyal 

ve diğer haklarıyla ilgili olan kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde, 
b) Kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin olarak, kamu hizmetlerinin 

bakanlıklar arasında bölünüşüne, yeni bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar kurulmasına, mevcut 
kurum ve kuruluşların birleştirilmesine veya kaldırılmasına, bunların kuruluş biçimlerine, gö
rev ve yetki ve yükümlülüklerine ait esaslarla bu esaslar çerçevesinde teşkilat ve kadrolarının 
düzenlenmesine ilişkin hükümlerinde, 

c) 28.5.1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanunun Beşinci Bölümünde, 
Yapılacak değişiklik ve yeni düzenlemeleri kapsar. '. • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 340) 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkın
daki Bazı Kanunlar İle Teşkilat Kanunların
da Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanu

nu Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, hâ

kim ve savcılar ile memurlar ve diğer kamu 
görevlilerinin çalışmalarında etkinliği artır
mak ve kamu hizmetlerinin düzenli, verimli 
ve süratli şekilde yürütülmesini sağlamak üze-
rve bunların malî, aynî, sosyal ve diğer istih
kaklarında iyileştirmeler yapmak; Genelkur
may Başkanlığı hariç olmak kaydıyla merke
zî idareye dahil mevcut birim, kurum, kuru
luş ve kamu iktisadi teşebbüslerinin teşkilat, 
görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemelerde bu
lunmak amayla zorunlu ve ivedi hallere mün
hasır kalmak şartıyla ve yeni bakanlık kurul-
maksızın Bakanlar Kuruluna kanun hükmün
de kararname çıkarma yetkisi vermektir. 

Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanuna göre çıkarı

lacak kanun hükmünde kararnameler; 
a) Hâkim ve savcılar ile memurlar ve di

ğer kamu görevlilerinin malî, aynî, sosyal ve 
diğer istihkaklanyla ilgili olan kanun ve ka
nun hükmünde kararnamelerde, 

b) Merkezî idarede mevcut birim, kurum, 
kuruluş ve kamu iktisadi teşebbüslerinin bağ
lılık veya idarî vesayet açısından -yeni bakan
lık kurulmaksızın- bakanlıklar arasında bö
lünüşüne Başbakanlığa ve mevcut bakanlık
lara bağlı veya onların idarî vesayetine tabi 
olup kamu tüzelkişiliğine sahip olan veya ol
mayan birim, kurum, kuruluş ve kamu ikti
sadi teşebbüsleri kurulmasına, merkezî idare
de mevcut birim, kurum ve kuruluşların bir
leştirilmesi veya kaldırılmasına, bu bendde ya
zılı birim, kurum, kuruluş ve kamu iktisadi 
teşebbüslerinin teşkilat, görev, yetki ve yüküm
lülüklerine dair esaslar ile bu esaslar çerçeve-

PLAN VE BÜTÇE KOMÎSONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkın
daki Bazı Kanunlar İle Teşkilat Kanunların
da Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanu

nu Tasarısı 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, me

murlar ve diğer kamu görevlilerinin çalışma
larında etkinliği artırmak, kamu hizmetleri
nin düzenli, süratli ve verimli bir şekilde yür 

rütülmesini sağlamak üzere bunların malî, 
sosyal ve diğer haklarında iyileştirmeler yap
mak; yürütme organı bünyesindeki kamu ku
rum ve kuruluşlarının (Genelkurmay Başkan
lığı hariç) kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin 
konular düzenlemelerde bulunmak için ivedi 
ve zorunlu hallere münhasır olmak üzere Ba
kanlar Kuruluna kanun hükmünde kararna
me çıkarma yetkisi vermektir. 

Kapsam 
MADDE 2. — Bu Kanuna göre çıkarı

lacak kanun hükmünde kararnameler; 
a) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalı

şan memurlarla diğer kamu görevlilerinin ma
lî, sosyal ve diğer haklarıyla ilgili olan kanun 
ve kanun hükmünde kararnamelerde, 

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının teşki
latlanmalarına ilişkin olarak, kamu hizmet
lerinin bakanlıklar arasında bölünüşüne, bağlı 
ve ilgili kuruluşlar kurulmasına, mevcut ku
rum ve kuruluşların birleştirilmesine veya kal
dırılmasına, bunların kuruluş biçimlerine, gö
rev, yetki ve yükümlülüklerine ait esaslarla bu 
esaslar çerçevesinde teşkilat ve kadrolarının 
düzenlenmesine ilişkin hükümlerinde, 

c) 28.5.1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanu
nun Beşinci Bölümünde, 

Yapılacak değişiklik ve yeni düzenleme
leri kapsar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 340) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

İlkeler 
MADDE 3. —'• Bakanlar Kurulu, ivedi ve zorunlu durumlara münhasır olmak kaydıyla, 

1 inci madde ile verilen yetkiyi kullanırken; , 
a) Kamu hizmetlerinin verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini; ülkenin ekonomik ve 

sosyal durumunu dikkate alarak yeterli ve adil bir ücret seviyesini sağlamayı; memurlar ve di
ğer kamu görevlilerinin malî, sosyal ve diğer haklarında, hizmetin özellik ve gereklerine uygun 
iyileştirmeler yapmayı, • s 

b) Başbakanlık, bakanlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlar eliyle,.genel idare esaslarına göre 
yürütülmesi gereken kamu hizmetlerinde iş bölümü ve koordinasyonun sağlanmasını; yeni ba
kanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşlar kurulurken benzer hizmetlerin tek kuruluş veya birim ta
rafından yürütülmesini ve kaynak kullanımında israfın önlenmesini, 

c) 28.5.1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanunun Beşinci Bölümünde değişiklik yapılırken ülke 
ekonomisine yararlılık, verimlilik ve kârlılık esaslarını, 

Gözününde bulundurur. 

Yetki süresi 
MADDE 4. — Bu Kanunla Bakanlar Kuruluna verilen yetki, bir yıl süre ile geçerlidir. 

Bu süre içinde Bakanlar Kurulu birden fazla kanun hükmünde kararname çıkartabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, (S. Sayısı : 340) 



(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

sinde teşkilat ve kadrolarının düzenlenmesi
ne ilişkin hükümlerde, 

c) 28.5.1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanu
nun Beşinci Bölümünde, 

yapılacak değişiklik ve yeni düzenleme
leri kapsar. 

İlkeler 
MADDE 3. — Bakanlar Kurulu, ivedi ve 

zorunlu durumlara münhasır olmak kaydıy
la, 1 inci madde ile verilen yetkiyi kullanırken; 

a) Kamu hizmetlerinin verimli ve etkili bir 
şekilde yürütülmesini; ülkenin ekonomik ve 
sosyal durumunu dikkate alarak yeterli ve adil 
bir ücret seyiyesini sağlamayı; memurlar ve di
ğer kamu görevlilerinin malî, aynî, sosyal ve 

- diğer istihkaklarında, hizmetin özellik ve ge
reklerine uygun iyileştirmeler yapmayı, 

b) Başbakanlık, bakanlıklar ve bunlara 
bağlı kuruluşlar eliyle, genel idare esaslarına 
göre yürütülmesi gereken kamu hizmetlerin
de iş bölümü ve koordinasyonun sağlan
masını; 

c) 28.5.1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanu
nun Beşinci Bölümünde değişiklik yapılırken 
ülke ekonomisine yararlılık, verimlilik ve kâr
lılık esaslarını, 

Gözönünde bulundurur. 

Yetki süresi 
MADDE 4. — Tasarının 4 üncü madde

si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

11 — 
(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği 

Metin) 

İlkeler 
MADDE 3. — Bakanlar Kurulu, ivedi ve 

zorunlu durumlara münhasır olmak kaydıy
la, 1 inci madde ile verilen yetkiyi kullanırken; 

a) Kamu hizmetlerinin verimli ve etkin 
bir şekilde yürütülmesini; ülkenin ekonomik 
ve sosyal durumunu dikkate alarak yeterli ve 
adil bir ücret seviyesini sağlamayı; memurlar 
ve diğer kamu görevlilerinin malî, sosyal ve 
diğer haklarında, hizmetin özellik ve gerek
lerine uygun iyileştirmeler yapmayı, 

b) Başbakanlık, bakanlıklar ve bunlara 
bağtı kuruluşlar eliyle, genel idare esaslarına 
göre yürütülmesi gereken kamu hizmetlerin
de iş bölümü ve koordinasyonun sağlanma
sını; bağlı ve ilgili kuruluşlar kurulurken ben
zer hizmetlerin tek kuruluş veya birim tara
fından yürütülmesini ve kaynak kullanımın
da israfın önlenmesini, 

c) 28.5.1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanu
nun Beşinci Bölümünde değişiklik yapılırken 
ülke ekonomisine yararlılık, verimlilik ve kâr
lılık esaslarını, 

Gözönünde bulundurur. 
Yetki süresi 
MADDE 4. — Anayasa Komisyonu met

ninin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 340) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 
S. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 

'/ 

Devlet Bakanı 
Prof. T. Çiller 
Devlet Bakanı 

/ Tez 
Devlet Bakanı 
Prof. T. Akyol 
Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batallı 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

, Millî Eğitim Bakanı -
K. Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevheri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı ' 
M. T Köse 

Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M., A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

Ş. Ercan 
Adalet Bakanı 
M. S: Oktay 

İçişleri Bakanı 
/. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıbaşı 

Ulaştırma Bakanı 
Y Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
Af. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı' 

Turizm Bakanı V. 
D. F. Sağlar 

Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 

(S. Sayısı: 340) 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin) 

Yürürlük 
,MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 5. — Arfayasa Komisyonu met

ninin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 6. — Anayasa Komisyonu met

ninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 340) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür re-
zervlerinindeğerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplumdaki 
ahlâkı çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 100 ve 10İ inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin Önergesi (8/7) 

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

4. _ Ankara Milletvekili I-I. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 2954 
sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu haksız ödeme
ler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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, içtüzüğün 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 
ye turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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. _ Sımak Milletvekili Mahmut Almak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

10. — izmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, izmir İlinin sorunlarını tes
pit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

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) 

2 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECÜS ARAŞTIRMASI 
YAPILR/İASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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, içtüzüğün 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, içtü
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. — Şırnak 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 İnceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağlık 
sorunlarım 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) -

1 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 İ. 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) 

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), 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

25. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/36) 

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

27. — İstanbul Milletvekili Mustâfa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan eğitim 
r antikaları ye problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) ' . : . ; ' \ 

29. -— Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların ekono
mik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

30.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve .1.8 arkadaşının ülkemiz madencili
ğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

31. — 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) 

32.— 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) 

33. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bîr çö
züm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

34. — 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) 
! .• 35. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımızın ve

rimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amaciyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

36..— Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, 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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37. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politikamı
zın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 1Ö3 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/54) 

38. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarındaki fa-
. hiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

39. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tüketi
minde meydana gelen arüşlar ve alkolün neden olduğu tahribaün önlenmesi için alınması 
gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) \ 

40. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli 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) 

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

42. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 Üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) 

43. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ataköy'de 
Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan vê  parlamenterlere 
düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

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

45. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu Üni
versitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

46. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 1992'de 
Newyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü "ne kaülan kişiler ve ya
pılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

47. —• Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın İstanbul 
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). 
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48. — 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, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

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

50. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların 
sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

51.,— Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özellikle 
Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/69) > • 

52. — 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) 

53 .— 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

54. — İzmir 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

55. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır İli Kulp 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 302 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) 

56. — 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) 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanlarımızın 
ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

58. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşıtlar için oldukça 
zararlı olan soîvent türü katkı maddelerinin petro! ürünlerine karıştırılarak haksız kazanç 
sağlandığı iddiaların! araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca, bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi( 10/80) 

59. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadışının, Doğu Türkistan'daki in
sanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 
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60. — Kahramanmaraş Milletvekili ulasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası ka
rayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tespit edil
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, îçtüzğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

61. —• Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk ve 10 arkadaşının, 1980-1983 döneminde
ki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/85) 

62. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal've 9 Arkadaşının, Uğur Mumcu cinayetini 
ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/86) 

63. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, yurt dışında bu
lunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu problemlerin çö
zümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

64. —• İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHP'nin mirası ve 
İş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/91) 

65. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yugoslav
ya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sürülen iddi
aları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

66. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 arkadaşının, İzmir Büyükşehir Belediye
since yapılan çeşitli ihaleleri ve çalışan işçilere uygulanan haksız baskılan araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

67. —.İzmir Milletvekili Timur Demir ve 12 arkadaşının, belediyelerden kaynakla
nan çeşitli aksaklıkların giderilerek, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

68. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve 17 arkadaşının, Olağanüstü Hal Böl
gesine tahsis edilen kadroların illere dağıtımı ve bu kadrolara yapılan atamalarla ilgili olarak 
öne sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

69. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu ve 12 arkadaşının, uygulanan 
teşvik politikaları ve bu kapsamda açılan kredilerin usulüne uygun olarak kullanılıp kul
lanılmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir. Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 13 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerin katkılarıyla kurulan şirketlerin içinde bulundukları sorunların çözümü için alın
ması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/97) 

71. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı ve 64 arkadaşının, ülkemizde daha dü
zenli ve koordineli bir trafik düzenlemesinin yapılabilmesi ve trafik kazalarının azaltıl
ması için alınacak tedbirlerle uygulanacak politikaların tesbiti amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/98) '.. • , , 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

72. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 19 arkadaşının, Atatürk Barajında 
Üretilen enerji nakil hattı ihalesinde yolsuzluk ve usulsüzlükler yapıldığı iddialarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

73.— İzmir Milletvekili Mehmet Özkan ve 20 arkadaşının, İzmir .İlinin kentsel ve 
yerel nitelikli sorunlarını araştırmak ve çözümü için alınması gerekli önlemleri belirlemek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına itfşkin önergesi (10/100) 

74. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 23 arkadaşının, tüm milletvekil
lerini töhmet altında bırakan her türlü şaibeli iddia ve isnadlarm araştırılarak açıklığa ka
vuşturulması amacıyla, Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) .'*\ 

75. — tstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 10 arkadaşının, Ümraniye Hekimba
şı Çöplüğündeki patlamanın nedenlerinin saptanması ve sorumluların ortaya çıkarılması 
amacıyla Anayasanın 98 inci ve tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

76. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alinak ve 9 arkadaşının, Kürt sorunu konusunda 
Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/28) 

77. —- Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır'da kor
san yayın yaptığı iddia edilen bir radyoya ilişkin olarak Hükümetin sergilediği tavır ko
nusunda Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

78. — Muş Milletvekili Muzaffer demir ve 9 arkadaşının, Muş-Muratgören Köyü Mu
rat Köprüsü mevkiinde beş vatandaşın Millî istihbarat görevlilerince öldürüldüğü iddia
sını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

79. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 9 arkadaşının, bölücülük ve terör 
olayları konusunda Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/29) 

80. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 18 arkadaşının, Elazığ-Bingöl Karayolun
da meydana gelen ve 38 kişinin ölümü ile sonuçlanan terör olayı konusunda Anayasanın 
98 inci, tçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/33) 

81. — Bursa Milletvekili Hüsamettin örüç ve 23 arkadaşının, 14 Mayıs 1993 tarihin
de Bayındırlık ve tskfln Bakanlığınca yapılan ihalelerde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı 
iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

82. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 10 arkadaşının, Güneydoğudaki terör 
olaylarının nedenlerini ve bu olaylarla ilgili ihmal iddialarının araştırılması amacıyla ana
yasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/106) 
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1. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) 

2. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman tli Kâzımkarabekir - Ay: 

rancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel lojmanlarına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

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

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

*5. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'Ii bir milletvekilinin görevi ba
şında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/302) 

*6. —- 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) 

•7. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatı
nın Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ve 
sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/306) 

*8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatı
nın Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri ve 
milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/307) 

*9. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru Önergesi (6/308) • 

* 10. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatı
nın Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/309) 

*11. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam Hatip Li
sesi öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin MilK Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/323) 

•12. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasadan 
50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/325) 

13. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, Andı
rın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç sorun
larına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

14. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü Kö
yü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

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

16. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/355) 

•17. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 
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*18. — 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) 

*19. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/365) 

*20. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'Iü telefonların mille
timizi büyük bir ahlaki' çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/366) ı; 

*21. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü som 
Önergesi (6/367) 

*22.— 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) 

*23. — 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) 

*24. — 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) 

*25. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüz
süzler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru-önergesi 
(6/377) 

*26. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

27. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392). 

,*28. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

*29. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

*30. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

•31. —Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

*32. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

*33. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru'önergesi (6/524) (1) 

34. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 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) 

*35. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

3.6. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükelleflere 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1) 
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37. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav İlçesinde orman tapu-
lanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

38. — 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) 

*39. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

40. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkirr Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

41. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'ün 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) 

*42. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

43. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

44. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'lü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

*45. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

*46. — 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) 

*47. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere 
sağlanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

48. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/424) ' • . ' ' " • • 

49. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

50. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ereğli'de 12 Eylül 1992 tarihinde 
düşen Ereğli Demir Çelik İşletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/443) 

51. — 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) 

*52. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcanhn, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

*53. — 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) 

54. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

55. — 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 İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

56: — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Ilhami Sosyal'ın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

57. — İstanbul Milletvekili Yusuf PamûkHın, bir gazetede yer alan "Hayali ihracat 
Komisyonu, SAĞLAR'ı gündemine aldı" başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanindan söz
lü soru önergesi (6/449) 

*58. — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Yapı işleri ve Afet işleri genel mü
dürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/544) (1) 

*59. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında esas 
alınan mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

*60. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'in kalkınmada öncelikli 
iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

61. — istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, istanbul Küçükarmutlu gecekon
du bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

62. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seçtiği id
diasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekini yapmasına izin verilmemesinin 
nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

63. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürütmeyi dur
durma kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/452) 

64. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/454) 

*65. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

•66. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

*67. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

68. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın tünde bazı eski eserlerin kültü
rümüze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 
' *69. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Ada

let Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 
70. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı

nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 
71. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozi

to uygulamalanna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 
72. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli iller 

arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 
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73. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

74. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

75. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

76. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'he ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

77. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'sine 
alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

78. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borçlan
masına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

79. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

80. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP İstanbul ti Baş
kanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/473) 

81. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

•82. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

83. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski ti Başkanına kredi verildiği iddialanna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

84. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, özel Çevre Koruma Kurumu Başkan
lığının Gölbaşı özel koruma bölgesi çevre düzeni nazım imar planı hakkındaki iddialara 
ilişkin Çevre Bakamndan sözlü soru önergesi (6/478) 

*85. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

86. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları iha
lelerinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/480) 

87. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçiçeği 
alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

•88. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayın
dırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

89. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani İl
çelerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/485) 

*90. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen 
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so-" 
ru önergesi (6/486) 

91. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada öncelikli il-' 
Ier kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 
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92. — 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) -

*93, _ 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) 

94. — 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) 

95. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı içinde 
yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/566) (1) 

96. — 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) 

97. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ıri, 16 Ekim 1992'de Abdi İpekçi Spor Salo
nunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

*98. — 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) 

99. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/494) 

*100. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

101. — 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) 

102. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Ha
nımın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öpergesi 
(6/497) • p 

103. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çeîebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

104. __ İstanbul Milletvekili Gürhan Çeîebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

105. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çeîebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

' 106. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çeîebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

107. — 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) 



_3 . 

SÖZLÜ SORULAR 

* 108. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan ihale
lerle ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/579) (1) 

109. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

110. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

111. — 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) 

112. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, iş müfettiş yardımcılığı imtihanı 
hakkında basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

113. — 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) 

* ı i4 . —Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın, müşterek kararname ile atanan 
bakanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/581) (1) 

115. — 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) 

116. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

117. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

118. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

119. — 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) 

120. — istanbul 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) 

121. — 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) 

122. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

123. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

124. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen bir
liklerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/517) 
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125. •— istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

126. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gümül-
dür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ye Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 

127. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir Narlıdere'de atılan köprü
lü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/520) 

128. — İstanbul 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) 

129. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapisı Cezaevi'nin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

130. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) , 

131. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

132.— Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

,133. —- Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

134. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in ayakkabıcılık iş kolundaki sağ
lıksız çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/586)(l) 

135. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak
kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözltt soru önergesi (6/534) 

136. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğüne 
bağlı 20 adet ilkokulun ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/587) (1) 

137. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'mn, Bingöl PTT Başmüdürlüğün
ce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

138. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'mn, Bingöl Sağlık Müdürlüğü ta
rafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

139. — 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) 

140. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygu- . 
lamasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

141. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında ça
lışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/540) 

142. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi Bölge
sine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

— L ü J — — — — — - — - — 
(1) içtüzüğün 96 na maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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125. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

126. — 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) 

127. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir Narlıdere'de atılan köprü
lü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/520) 

128. — İstanbul 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) 

129. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

130. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

131. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

132. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

133. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

134.— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in ayakkabıcılık iş kolundaki sağ
lıksız çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/586),(1) 

135. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak
kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

136. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğüne 
bağlı 20 adet ilkokulun ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/587) (1) 

137. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğün
ce alman geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

138. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü ta
rafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

139. — 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) 

140. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygu
lamasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü"soru önergesi (6/539) 

141. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında ça
lışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/540) 

142. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, Amasya Organize Sanayi Bölge
sine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 
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143. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tncöz'ün, Amasya tüne entegre et tesisi ku
rulması için Hükümetçe destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru Öner
gesi (6/589) (1) 

144. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Müdür
lüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/548) 

145. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, tkizdere ve .Oyuk barajları projesine 
ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

146. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Karaca ilçesi Dandalaz sulama 
projesine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

147. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

148. —Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Buharkent ilçesi Yenicesaray 
Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 
[ 149. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, 10.10.19921de Mardin Dargeçit Yanıl-

maz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan iddiala
ra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

150. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

151. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarbakır-
Kulp ilçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/555) 

152. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük ilçesi içme suyu ile 
Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/556) 

153. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü ile 
ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

154. —• Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Merkez Dalaman Bucağın
da meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/558) 

155. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, iktidarı döneminde yapılan iha
lelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

156. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keçiören-
Antalyaspor maçının oynandığı sahanın değiştirilme nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/559) 

157. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde verilen 
sağlık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/560) 

158. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafın
dan otoyollar üzerinde yapılan istimlâklere ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/715)(1) 

159. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
"TEK'in Delileri" başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/562) 
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160. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü "Kanal 6"da yayımla
nan "Aile İçinde Cinsel Tacizler" adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/563) 

161. — İstanbul Milletvekili Fevzi tşbaşaran'ın, bir parlamento heyeti ile beraber Gü
neydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/564) 

162. —İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

163.' — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

164. —Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı perso
nel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

165. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Dünya Bankasından sağlanan kredilerle 
Bakanlıkça yürütülen I inci Sağlık Projesi ile ilgili olarak müfettişlerce düzünlenen ra
porlar üzerinde yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/570) 

166.— Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilmesi
nin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

167. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde gö
rülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

168. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel malî 
protokole ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

169. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Çernobil felaketinin sonuçlarına ve 
kurulması kararlaştırılan Radyasyon Araştırma Merkezine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/719) (1) 

170.'— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman İşletme Şef
liğinde görevlendirilen mevsimlik İşçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/574) 

171.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi borçlarını ödemeyenleri açık
lamak için hükümetçe bir tasarının hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/720) (1) 

172. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak siya
set yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) 

173. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Millî Eğitim Bakanlığınca davet 
usulü ile ihale yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/721) (1) 

174. __ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal Merkez Eczacıbaşı Oku
lu Müdürünün görevinden alınış nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/576) 

175. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne ya
pılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) \ 

176. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra Ba
kanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

177. __ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde "Kiliselerde 
Tuzak" başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 
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178. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un sorunlarını çöz
mek için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

179. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un trafik polisi ihti
yacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

180. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Yardımcı Sağlık Personeli açığı
na ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

181. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) \ 

182.— Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, bazı yükseköğrenim kurum
larında kız öğrencilere başörtüsünden dolayı baskı uygulandığı iddialarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru Önergesi (6/724) (1) . 

183. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, sağlık meslek yüksekokullarından me
zun olanlarla tamamlama programlarına katılanların tayinlerine ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

184. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

185. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde tah
rip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman Baka
nından sözlü soru önergesi (6/592) 

186. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, bakanlık görevi sona erdiği halde Dev
lete ait araç ve gereç kullanan kişiler olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/726) (1) 

187. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bakanlar Kurulu Üyeliği sona erdiği halde 
lojmanını boşaltmayan milletvekili olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/727) (1) 

188. — Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, Dempa A.Ş.'ye yapılan duralit satışına 
dair bir dergide çıkan iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/728) (1) 

189. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, 1992 Teşvik Kararnamesi ve ilgili tebliğin 
uygulanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

190. -r- Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, son üç yıl içinde Bakanlıkça kullanılan kad
rolara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/731) (1) 

191. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğinden öğ
retmen olmadığı için görevden alındığı iddia edilen kişilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/732) (1) 

192. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borçlarını ödemeyenler arasında hü
kümetin bazı üyelerinin yakınlarının bulunduğu iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/733) (1) 

193. — Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar'ın, vergi borcu bulunan bir holdinge ait oto
ların İstanbul'da seçim kampanyaları sırasında kullanıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

194. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yurt dışına yaptığı seyahatlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/594) 

195. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'da bazı bakanlıkların 
ilçe teşkilatının bulunmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) 

_ ~2()T-_ — .—— — — -^ ; 
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1?6. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, TEK Genel Müdürlüğü Ticarî 
işler Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu ihale hakkındaki iddialara ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru Önergesi (6/596) 

197. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Lif Levha Fabrikasının 
ürettiği mamullerin DEMPA Pazarlamaya zamsız satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/597) 

198.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İmam Hatip Lisesi mezunları
nın Harp okullarına alınmamasının nedenine ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/598) 

199. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Diyarbakır tli, Kulp İlçesi, Ağıl-
lı Köyü Çekirdek Mezrasının Türk savaş uçakları ve helikopterleri tarafından bombalan
dığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/735) (1) 

200. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Abdi İpekçi Spor Salonu Scor-
borduna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/599) 

201. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının ABD'ye yaptığı ge
ziye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

202. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapılan 
zamlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) 

203. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) / 

204. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un çevresel sorunlarına 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) 

205. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hizmet 
tazminatı ödenmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) 

206. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürlerinin 
partizanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/604) 

207. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça yetiştirilen fidele
rin dikim giderleri için tahsisat ayrılmadığı iddiasına ilişkin Orman Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/605) 

208. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT ve HDTM'da çalışan personelin 
malî durumuna ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/781) (1) 

209.— Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bazı kişilerin Devlete olan vergi borç
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/782) (1) 

210. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcah'nın, belediyelerin doğalgaz fiyatlarını 
sürekli artırarak vatandaşları mağdur.ettiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/783) (1) 

211. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Atatürk Üniversitesinde bundan ön
ceki rektör döneminde hukuka aykırı işlemlerde bulunan kişilerin hâlâ görevlerinde tu
tuldukları iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/737) (1) 

212. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İmam Hatip Liseleri ve bu liselerden me
zun olanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) (1) 
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213. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Şırnak olaylarında vatandaşla
rın uğradığı maddî kayıpların karşılanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/606) 

214. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şişli Belediyesi Meclis üyelerinin 
konut karşılığında OYAK inşaatına imar izni verdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/607) 

215. — Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin'in, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslâm 
Birliği adı ile bir dernekler birliği kurulup kurulmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/608) 

216. — Konya Milletvekili Mustafa Ünâldı'nın, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Ens
titüsü öğretim üyelerinden biri hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/792) (1) 

217. — Konya Milletvekili Mustafa Ünâldı'nın, Cerrahpaşa Hastanesi Göz Kliniği
ne alınmak istenen bir cihazın rektör tarafından engellendiği iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/794) (1) ' 

218/ — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, SEKA tarafından bir şirkete ya
pılan Sümerlit satışıyla ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/795) (1) . . . • • ' 

219. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Devlet bankalarından verilen kre
dilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/609) 

220. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Belediye başkanları ve belediye 
meclis üyeleri hakkında basında yapılan suçlamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/797) (1) 

221. — İstanbul Milletvekili Algân Hacaloğlu'nun, t. Ü. Botanik Ana Bilim Dalına 
ait Botanik Bahçesi ve dershanelerinin boşaltılması istemine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/610) 

222. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, ünlü bir,yazarın ölümle tehdit edildi
ği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/611) 

223. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, bazı ülkelerden Türkiye'ye kaçak ola
rak kesici takım uçları getirildiği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/800) (1) , 

224. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, belediyelerdeki yolsuzluk iddia
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) . 

225. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, ön seçim ilanı yapılmayan ihale
lere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

226. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, TRT yayınlarında vatan sevgi
sini işleyen şiir programlarına yer verilip verilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/612) ' 

227. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, SSK tarafından bazı kişilere 
haksız ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/613) 

228. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Harem - Tuzla arasın
daki E5 - Ankara Asfaltı yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/614) 
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229. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, 3795 Sayılı Kanunun 6 ncı madde
siyle ilgili yönetmeliğin ne zaman yayınlanacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/812) (1) 

230. —- Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, .Çay - Kur tarafından yapılan çay satışları
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/813) (1) 

231. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Emlâk Bankasınca sa
tın alman makam arabalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/616) 

232. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tekel tarafından yapı
lan üzüm mubayaasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/617) 

233. — tstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Tahkim Yasasına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/618) 

234. — tstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, tstanbul ve Ankara'da-
ki metro inşaatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/619) 

235. — tstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Bakanlığa bağlı döner 
sermaye işletmelerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/620) 

236. — tstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Testaş'ta işine son veri
len bir grup işçiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

237. — tstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Marutlu'nun, yeni Harman Sigarası
nın üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/622) 

238. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sımak Valisine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

239. — tstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Türkiye Ziraatçiler Derneğinin hazır
ladığı Tütün Raporuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

240. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sarp Sınır Kapısında yakalan
dığı iddia edilen eroin şebekesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/623) 

241. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, besicilik kredilerine ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/624) 

242. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, camilerde din görevlilerinin faizle ilgi
li açıklamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/625) 

243. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Mamak'a bağlı bazı mahallerdeki he
yelan tespit çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/626) 

244. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, tstanbul Büyükşehir Belediyesi ve di
ğer ilçe belediyeleri hakkındaki ti idare Kurulunca alınmış lüzumu muhakeme kararı olup 
olmadığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) 

245. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu-Torul Karayolunun ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/815) (1) 

246. — tstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez'in, Org. Eşref Bitlis'i Ankara'dan 
Diyarbakır'a götürmek için havalandığı sırada infilak eden uçağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/816) (l) 

247. — tstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, tstanbul Atatürk Kül
tür Merkezi Oda Tiyatrosu Bölümünde meydana gelen yangına ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/628) 
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248. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın Emet İlçesinde 
yapımı planlanan kapalı spor salonuna ilişkin Deylet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) 

249. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Sağlık Eğitimi Genel Müdür 
Yardımcılığı kadrosunun artırıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/630) 

250. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Keçiören Hakim ve Savcı Evine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/631) 

251. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, cezaevlerinde adlî ve siyasî mah
kûmlar arasında farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru Önergesi (6/632) 

252. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın cezaevlerindeki uygulamalara ilişkin 
Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

253. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, adalet komisyonlarında yapılan 
değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) 

254. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Şırnak eski Valisine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/635) 

255. —- istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yüksek İhtisas Hastanesinde bir 
hastaya hayalî fatura düzenlendiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önerge
si (6/636) 

256. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya *daki derslik ihtiya
cına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) 

257. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Yoncalı Hastanesine atanan 
Başhekime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/638) 

258. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya SSK Hastanesine Ek 
Ünite yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/639) 

259. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet Fizik Tedavi Hastane
sine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) 

260. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, yeni kurulan ilçelerin hükü
met binası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/641) 

261. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 6 Haziran'da seçim yapılan 
belediyelere ihale yapılmadan otobüs alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/642) 

262. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Simav'a ne zaman kayma
kam atanacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/643) 

263. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Hisarcık Kaymakamı hak: 
kında basında çıkan haberlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/644) 

264. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Jandarma Taburu
nun alaya dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/645) • 

265. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 30 Ağustos Törenleri ile ilgili 
yönetmeliğin Resmî Gazete'de ne zaman yayınlanacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/646) 

24İ ; . i —i . , ; 
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266. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İline atanan öğret
menlere ve yapılan dersliklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

267. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, organ nakli çalışmalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

268. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, "Anadohr Halk Cephesi" adlı bir 
örgütün varolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/650) 

269. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Azerbaycan'a gönderilen TRT haber 
ekiplerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/651) 

270. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon ilinde yeni açılan sağlık 
ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/818) (1) 

271. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/819) (1) 

272. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak se
ferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

273. — Malatya Milletvekili Gazi Barut'un, Malatya Vagon Onarım Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 

274. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, satın aldığı çay bedelini ödemediği için Çay 
- Kur tarafından mahkemeye verilen bir alıcıya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/653) 

275. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur'da aşırı istihdam yapıldığı iddia
sına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/654) 

276. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur Genel Müdürlüğünün bankalara 
ve piyasaya olan borçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/655) 

277. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Çay - Kur fabrikalarında işçiliği azaltan 
yeni sisteme geçişe ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/656) 

278. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'e yeni bir Devlet Hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/821) (1) 

279. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri ile 
ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/657) 

280. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Erzincan deprem evleri ihaleleri ile 
ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/658) 

281. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun bir genel müdürün valilikten ted
bir ve yardım istediği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/659) 

282. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, kumarhanelere ilişkin Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/660) 

283. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'de görevinden alınan bazı bürok
ratlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) (1) 

284. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'nın bazı bölgelerin
de çağrı cihazı ve mobil telefonların çalışmadığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/661) 
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285. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya PTT Başmüdürlü
ğünce 1992'den bu yana alınan işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/662) 

286. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'ya havaalanı yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/663) 

287. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya TV ve FM Radyo 
verici istasyonunun teknik aletlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/664) 

288. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya.Merkez İlçe ve Köy
lerine 1993 yılı programında ne kadar santral verileceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/665) 

289. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Emet ilçesi Örencik - Çav-
darhisar elektrik hattı ve Simav ilçesi elektrik trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/666) 

290. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, DDY Bölge Müdürlüğünün 
Afyon'da kurulmasının nedenlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/667) • 

291. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya ili maden haritasına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

292. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.K.t. Seyitömer ve Tunçbi-
lek kömür sahalarındaki rezerve ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/669) 

' 293. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, T.E.K. Seyitömer 5 ve 6 ncı 
ünitelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/670) 

294. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, 1992'den bu yana TEK'e alı
nan işçi ve memurlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/671) 

295. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Merkez ilçe elektrik 
hattına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/672) 

296. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Bitlis Sağlık Müdürü hakkında 
ileri sürülen iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) (1) 

297. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'iri, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan 
göçmen ebe ve hemşirelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/673) 

298. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, hastanelerde sözleşmeli olarak çalışan 
göçrfien ebe ve hemşirelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/674) 

299. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) (1) 

300. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir yakınının KKTC vatandaşlığına 
geçtiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

301. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi ta
rafından izlenen doğalgaz fiyat politikasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/676) 
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302. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Sımak eski Valisine ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/677) 

303. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vatandaşlar tarafından yaptırı
lan imam-hatip okullarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/678) 

304. —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Başbakan'ın bir yakınına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/679) 

305. —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Başbakanın bir yakını hakkında 
soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/681) 

306. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, biryakınmın sahte evrakla kredi 
aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

307. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müsteşarlık
ta görevli bir memur arasında tartışma ve kavga çıktığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/836) (1) 

308. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, bir Devlet Bakanının eşinin ABD'de 
üniversite açtığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/683) 

309.—İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, "görev verme sözleşmesi" 
imzalayan bir firmaya ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/684) 

310. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/685) 

3.11. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Yeşil Kart uygulamalarına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/686) 

312. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir milletvekilinin babasına ait 
gayrimenkulun değerinin çok üstünde satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/687) v ' ' * . 
„ 313. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bitlis - Güroymak Hükümet Ta

bibinin Belediye Başkanınca dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/688) ' 

314. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un su sorununa ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/689) 

315. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanının vergi bor-
, cu olup olmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/690) 

316. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal - Dolayoba'da yapılan 
E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 

317. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, PTT'nin cep telefonları ihalesi
ne ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) 

318. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sigorta hastaneleri ve bu hasta
nelerde çalışan doktorlar hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/693) 

319. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğüne yapılan atamaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) 
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""' 320. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Türkiye Sınai Kalkınma Banka
sı Genel Müdürünün görevden ahniş nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/695) 

321. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bostancı ve Yıldız Parkı'nda bu
lunan iki köşkün bir doktora kiraya verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/696) • . • 

322. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Töyök raporunun tahrip edildi
ği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/697) 

323. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Konut Fonuna ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/698) 

324. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, işyerlerini kapatan serbest meslek sahip
lerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) 

325. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, küçük sanayi sitelerine ilişkin Başbaka-
dan sözlü soru önergesi (6/700) 

326. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İli esnafının işlerini terk etmelerin
de etken olan nedenlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

327. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, gümrüklerden kaçak eşya girdiği iddiası
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 

328. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dağıtılan Tapu Tahsis Belgeleri
ne ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 

329. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Erzincan depreminde zarara uğ
rayanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) (1) 

330. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir yakınına Emlakbank tara
fından kredi açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/704) 

331. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, gecekondulaşma sorunlarına karşı 
yapılan mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

332. — İstanbul Milletvekili Elaattin Elmas'ın, Belediye İktisadî Teşekküllerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

333. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, Ordu İl Tarım Teşkilatında yapılan ata
malara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/707) ' 

334. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, bazı din görevlilerinin atamalarında 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) 

335. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istihda
mına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

336. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ernlak Bankası Ataşehir Konut 
İkmali inşaatında yapılan asansör ihalesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/710) , . 

337. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Emekli Sandığının eczanelere olan 
borcuna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/711) 

338. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın, Mardin'in, Kızıltepe İlçesinde güven
lik güçlerince gözaltına alındıktan sonra ölen bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/712) 
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339. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bilgisayar teknolojisinden ya
rarlanılmasına yönelik çalışmaların ne zaman başlayacağına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/713) 

340. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'hin, Bayburt'da kok kömürüne sübvansi
yon uygulamasına ne zaman geçileceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/843) (1) 

341. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, yakınları arasında Bağ-
Kur emeklisi olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/844) (1) 

342. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün sulama projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/738) 

343. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Elbistan'da pasaport bürosu 
ve Afşin'de silah bürosu açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
;6/739) 

344. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin-Elbistan Linyit Kömür
lerinin koklaştırılması için bir tesis yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/740) 

345. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanı 
pistinin genişletilmesi çalışmalarına ne zaman başlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/741) 

346. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, bazı köy yollarının asfaltlan
masına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/742) 

347. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri ti Müdürlüğünün bina, personel ve araç-gereç ihtiyaçlarına ilişkin Tarım ve Kö
yişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/743) 

348. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kandil I ve Kandil II H.E.S'Ie-
rinin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/744) 

349. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, İskenderun Limanında işe 
başlatıldıktan sonra çıkarılan işçilere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/745) 

350. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Rusya Devlet Başkanı ile telefon görüş
mesinin neden sağlanamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 

351. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, seçim beyannamesindeki vaatle
rin ne oranda gerçekleştirildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/747) 

352. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yargısız infaz iddialarına ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/748) 

353. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Maltepe Acil Yardım Hastanesi
ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/749) 

354. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, pancar üreticilerinin alacakları
na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/750) 

355. —- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir Devlet Bakanına ait firmaya 
kamu bankalarından kredi verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/751) 

356. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Kayseri İline bugüne kadar yapılan ya
tırım ve teşviklerden kimlerin ne ölçüde yararlandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/845) (1) 



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

357. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş ilinde Şe
ker Fabrikası açılıp açılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/752) 

358. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Afşin-Elbistan Termik Sant
raline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) 

359. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Nurhak - Adıyaman ve An
dırın - Düziçi yollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

360. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, orman köylerinin kadastro 
çalışmalarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/755) 

361. —- Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/756) 

362. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, yeni kurulan Ekinözü ve Çağ-
layancerit ilçelerinin bazı ihtiyâçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/757) 

363. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahrama'nmaraş İlinden alı
nan bazı müdürlüklerin tekrar kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/758) 

364..— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İlinde inşa
atı durdurulan çimento fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/759) ! 

365. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline bağlı köy
lerin içme suyu ihtiyacına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) 

366. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, hayvancılığın geliştirilmesi
ne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/761) 

367. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş İline bağlı 
köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) 

368.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, tarım ürünlerinin İslah ve zen
ginleştirilmesi projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/763) 

369. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Hükümetin Güneydoğuda izlediği ırk
çılık karşıtı politikaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) 

370. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sümerbank'a ait bazı arsaların 
özelleştirilme çerçevesinde değerinin altında satılacağı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

371. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Devlet Hastanesinde görev 
yapan bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/766) 

372. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Turban Genel Müdürüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

373. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Köy yollarına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/768) 
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374. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetinin siyasî bağımsızlığı ve ekonomik bakımdan güçlenmesi için Hükümetçe alınan 
ekonomik tedbirlerin ve yardımların yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/769) 

375. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, İstanbul ve Ankara'da-
ki hava limanlan ve VİP salonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/770) ' • , 

376. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Gerede-Bolu arasındaki otoyola iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

377. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Ka
nununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru. önergesi (6/771) 

378. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Trakya Bölgesinde özellikle Çanak
kale ve ilçelerinde bir süre önce meydana gelen Şap Hastalığına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

379. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, hastanelerde yaşanan sıkıntılara iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/773) 

380. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Hükümetin bugüne kadar yaptı
ğı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

381. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Zorunlu Tasarruf Fonunun fa
izlerinin ödenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/774) 

382. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Halk Bankası'nın 1993 yılında 
esnafa vereceği kredi miktarına ve banka tarafından gayrimenkul alınıp alınmadığına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü Tsoru önergesi (6/775) 

383. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Yem Sanayi T.A.Ş. Genel Mü
dürlüğüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

384. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Almanya'da çalışan vatandaşla
rımıza yapılan ırkçı saldırılara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

385. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, 1992/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
nin 3 üncü maddesine uygun hareket edilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

386. —Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, S.S.K.'nın mal varlıklarının Emlak Ban
kasına devredildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/778) 

387. — Ankara Milletvekili Ömer Ekinci'nin, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
nun özelleşirme çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/779) 

388. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, hâkim ve savcıların özlük hakları
na ilikin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/780) 

389. —istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, An
talya ve Konya belediyelerinin iç borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/850) (1) 
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390. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, istanbul, Ankara, Bursa ve İzmir 
büyükşehir belediyelerinin ya da belediyelere ait kuruluşların ortak olduğu kuruluşlara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/851) (1) , 

391. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı genel müdürlüklere partizan
ca atamalar yapıldığı iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/784) 

392. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Ümraniye'de meydana gelen çöp faciası
nın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) 

393. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, doktor atama kur'alarında hak
sızlık yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

394. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde bazı köylerin belde, 
beldelerin de ilçe yapılıp yapılmayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 

395. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, hastanelerdeki Yeşil Kart uy
gulamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 

396. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, VİP salonlarından yararlananlara ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/789) 

397. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu'nun, hava limanlarına iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

398. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Merkez ve ilçelerindeki 
telefon santrali ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 

399.— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, alimünyum taşıma ihalesinde 
kayırılma olduğu iddialarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/806) 

400. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlıkça izlenen ilaç fiyat 
politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/807) 

401. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Emlakbank tarafından bazı bü
rokratlara kredili Emlak Çeki kullandırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/808) • ' . ' • • 

402. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, Etibank Genel Müdürlüğünce An
talya Limanına alimünyum nakliyesi için yapılan ihaleye ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/809) 

. 403. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, vekil olarak görev yapan sağ
lık müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/811) 

404. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Bulgaristan'dan ülkemize gelen 42 ai
lenin Kâğıthane'den zorla tahliye edileceği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/826) 

405. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli-Pertek-Ardıç Kö
yünden bir şahısla ilgili olarak ortaya atılan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/827) 

406. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 24 Mayıs 1993 günü 35 kişinin ölümü 
ile sonuçlanan katliama ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/828) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
12. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç Ek Madde 

Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/508) (S. Sa
yısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

13. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 221'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 7.12.1992; 15.3.1993) 

14. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının 
ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

15. — Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

16. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Ku
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 17. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

18. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

19. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Özel Dedektiflik Kanunu teklifi ve Ada
let ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı : 246) Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

20. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlıkla
rın Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayısı : 
167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

21. — İnsan Hakları 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) 

22. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı : 
134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

23. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet komisyonları raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Kül
tür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eği
tim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı: 159) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayı
sı .: 160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
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X 27. — 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 ve Bütçe komisyonları raporları (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 28. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonlarL raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

29. — Avrupa Konseyi İmtiyaz 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) 

X 30. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 32. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmar 
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 34. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/299) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

35. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Ve
rilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı: 237) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

X 36. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11,1992 Tarihli ve 3846 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Göndeme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/484, 3/736) 
(S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

' X 37. — Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokollerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi,: 1.2.1993) 

X 38. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul Edilen 
Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/452) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) 
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X 39. — Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı tçin Mukavele Sözleşmesi 
(CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokole Katılınmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/397) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Ra
porları (1/423) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/464) (S. Sayısı : 293) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkilerin Esasları 
Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/434) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/476) (S. Sayısı : 
298) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 44. — Türkiye(Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi Kom
şuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

X 45. — 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Rapor
ları (1/277) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/450) (S. Sayısı : 315) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 47. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/453) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

48. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 49. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayı
sı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

50. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

51. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 
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52. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/l 1 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/276) 
(S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

53. — 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 54. — 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) 

55. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

56. — 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 tki 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) 

X 57. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ye Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 17) 
(Dağıtma tarihi : 4.2J992) 

58. — 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) 

59. —• Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili içel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile izmir 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) 

60. — 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) 

61. —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 ilişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

62. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Diyan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği 
Hakkında Kanunun 2;,nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1992) 



; 7 . 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEM DİĞER İŞLER 

63. — tzmir 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) 

64. —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) 

65. — 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) 

66. — 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) 

67. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihi : 27.4.1992) 

68. — 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) 

69. — 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) 

70. — 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) 

71. — 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) 

72. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

73. — 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) 

74. _ 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) 
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75. — 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) 

76. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'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) 

77. — 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) 

78. — 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) 

79. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra ve 
İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra 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) 

80. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
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) 

81. —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 İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

82. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S, Sayısı: 175) (Da&tma tarihi : 5.10.1992) 

83. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

84. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 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) 

85. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

86. -— 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) 

87. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 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) 
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88. — 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) 

89. _ 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) 

90. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.İ992) 

91. —içel Milletvekili Fevzi Arıcı'nıri, 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) 

92. — 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 tarihi : 5.11.1992) 

93. — 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) 

94. — izmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Ha
lil Çulhaoglu'nun izmir tlinde Güzelbahçe Adıyla Bir ilçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve içişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435,2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

95. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu illerdeki 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) 

96. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir Adamı 
Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu ismail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 

97. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunul
ması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

98. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7.1992 Tarihli 
ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncuMaddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

99. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadışının 3194 Sayılı imar 
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin ikinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/365) (S. 
Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 
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100. —Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 

ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal îşler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

101. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Arkadaşının, 
Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul 
Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un, Çorum 
Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 2/491, 2/510) (S. Sayısı: 
232) (Dağıtma Tarihi : 8.1.1993) 

X 102. — Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970,1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 
1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıl
lara Ait Genel Uygunluk .Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 1/243, 1/244,'1/245, 
1/246, 1/247, 1/248, 3/50, 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 3/129, 3/130, 3/131, 
3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) (S. Sayısı: 217) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

103. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

104. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Or
man ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı: 234) (Dağıtma Tarihi: 11.1.1993) 

105. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/468) (S. Sayısı: 238) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

106. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kuru
mu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

107. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 1324 Sayılı Genel Kurmay Başkanının 
Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

108. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Kanunu
nun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/456) 
(S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

109. —• Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlükten Kaldı
ran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

110. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı: 244) (Dağıtma tari
hi : 26.1.1993) 

111. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı: 287) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1993) 
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112. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf 

ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa İki Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

113. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasına Geçici 
Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi t İ6.2.1993) 

114. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yüksek 
Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (f) Bendinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma 
tarihi : 16.2.1993) 

115. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/483) 
(S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

116. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Te
sislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 İlaç Bedeli 
Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Ra
poru (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

117. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
ne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

118. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 3.5.1985 tarihli ve 3194 Sayılı İmar Ka
nununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır-

*ma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S.-Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 
119. —- Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkla

rına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/487) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma ta
rihi : 4.3.1993) 

120. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

121. — 4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/474) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

122. — İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

123. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai Öz
bek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 
Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (27627, 2/585) (S. Sayısı : 
319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 
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124.— Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişik
lik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 26.2. 1993 Tarihli 

.ve 3867 Sayılı Kanun ve Anayasının 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/518, 
3/871) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tanlü : 29.3.1993) 

125. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesİnhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayış
tay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/218, 1/219, 1/220, 
1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 1/225, 1/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, 1/231, 1/232, 
1/233, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46, 3/47, 3/48, 3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 3/137, 
3/647, 3/648, 3/49) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

126. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanu
nunun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/433, 2/395) (S. Sayı
sı : 321) (Dağılma tarihi : 2.4.1993) 

127. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Rapo
ru (1/352) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

128. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) (S. Sayı
sı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

129. — Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/477) 
(S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

130. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân Ka
nununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma 
tarihi : 6.4.1993) 

131. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun On-
dokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sayısı: 328) (Da
ğıtma tarihi : 6.4.1993) 

132; — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

X 133. — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X 134. — Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne 
İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre ve Dışişleri komisyonları raporları (1/478) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
9.4.1993) 

X 135. — Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/366) 
(S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
136. — Samsun Milletvekili tlyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi 

Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X 137. — Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı: 330) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1993) 

X 138. — özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası öneme Sahip Su
lak Alanlar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/466) (S. Sayısı : 
331) (Dağıtma tarihi : 12.4.1993) 

139. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

140. — Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya gündeme 
alınma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

141. — 2886 Sayılı Devlet thale Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmâr Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/396) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

142. — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı
sı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/526) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 3.5.1993) 

143. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sayısı : 
345) (Dağıtma tarihi : 18.5.1993) ' ' I 

144. — Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sa
nayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret ve Millî Savunma Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1993) 

145. — İskân Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayıst : 347) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1993) . ; • | 

X 146. — Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 
190 Sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetveller
de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve 
Bütçe Komisyonları Raporları (1/516, 1/531) (S. Sayısı: 348) (Dağıtma tarihi: 18.5.1993) 

İ47. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Milletvekilleri, İl Genel Meclis Üye
leri, Köy ve Mahalle Muhtarlarının Nezarethanelerde, Ceza ve Tutukevlerinde İnceleme
lerde Bulunabilmeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/421) (S. 
Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 20.5.1993) I 

x 148. — Kültür, Eğitim, Bilim ve Enformasyon Alanlarında İşbirliğine İlişkin Ka
radeniz Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/534) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
8.6.1993) . 

(X) Acık ovlamava tabi isleri eösterir. 




