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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 55 inci yılı münasebetiyle; 
Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu, kadın hakları ve kadının toplumumuzda

ki yeri; 
İzmir Milletvekili Türkân Akyol da, Türkiye'de kadının statüsü ve hakları; 
Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Sinop Milletvekili \aşar Topçu'nun, Yunanistan'daki Müslüman Türklerin durumu ve alın

ması gerekli tedbirler ile, anlaşmalardan doğan taraf olma haklarımızın kullanılmasına ilişkin 
gündem dışı konuşmasına, MiHî Savunma Bakanı İsmail Safa Giray cevap verdi. 

İngiltere'ye gidecek olan Turizm Bakanı İlhan Aküzüm'ün, dönüşüne kadar Turizm Ba
kanlığına, Devlet Bakanı İsmet özarslan'ın; 

Belçika'ya gidecek olan: 
Başbakan Yıldırım Akbulut'un dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başba

kan Yardımcısı Ali Bozer'in; 
Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Millî Savun

ma Bakanı İsmail Safa Giray'ın, 
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Ge

nel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 3 ün

cü sırasında yer alan 277 sıra sayılı kanun tasarısı, 4 üncü sırasında yer alan 278 sıra sayılı ka
nun tasırısı ve 7 nci sırasında yer alan 284 sıra sayılı kanun tasırısının, gündemdeki diğer işle
rin önüne alınarak, görüşmelerinin Genel Kurulun 6.12.1989 Çarşamba günkü birleşiminde ya
pılmasına; 

Gündemin Oylaması Yapılacak İşler kısmında yer alan, Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoglu'nun milletvekilliğinden istffa etmesi nedeniyle Anayasanın 84 üncü maddesi 
gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesinin açık oylamasının, Genel Kuru
lun 27.12.1989 Çarşamba günkü birleşiminde, 1990 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarılarının görüş
melerinin ve oylanmasının bitiminden sonra yapılmasına; 

İlişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 
Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik programlarındaki 

çöküşün önlenmesi ve ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurulması için alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/58) öngörüşmeleri, 
ilgili Sayın Bakanın, mazeretleri dolayısıyla katılmaması nedeniyle, bir defaya mahsus olmak 
üzere ertelendi. 

Gündemin diğer sıralarında yer alan Meclis araştırması ve genel görüşme önergelerindeki 
grup sözcülerinin, bugün için hazır bulunamamaları nedeniyle, Grup Başkanvekillerinin müş
terek istekleri doğrultusunda, 6 Aralık 1989 Çarşamba günü 15.00'te toplanmak üzere birleşi
me saat 16.07'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yüdırvm Avcı 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Bursa Ordu 
Mustafa Ertuğnd Ünlü Ertuğrul Ozdemir 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

6 . 12 . 1989 Çarşamba 

Raporlar 

1. — 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa Beş Ek Madde ile tki Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında 7.12.1988 Tarih ve 3510 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sayısı: 236'ya 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 6.12.1989) 
(GÜNDEME) 

2. — Siirt Milletvekili Zeki Çeliker ve 91 Arkadaşının, Yasama Organı Üyeliğinden Emek
li Olanların özlük Haklarına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/241) 
(S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 6.12.1989) (GÜNDEME) 

3. — 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/618) 
(S. Sayısı : 281) (Dağıtma tarihi : 6.12.1989) (GÜNDEME) 

4. — Katma Bütçeli İdareler 1990 Malî Yılı bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/619) (S. Sayısı : 282) (Dağıtma tarihi : 6.12.1989) (GÜNDEME) 

5. — 1988 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Kesinhe-
sap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/598, 3/993) (S. Sayısı: 287) (Da
ğıtma tarihi : 6.12.1989) (GÜNDEME) 

6. —. 1988 Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin Kesinhesaplanna Ait Genel Uygunluk Bildi
riminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Katma Bütçeli İda
reler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/599,3/994) (S. Sayı
sı : 288) (Dağıtma tarihi : 6.12.1989) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekilİ E. Yıldırım Ava 

KÂTİP ÜYELER : Ertuğrul Özdemir (Ordu), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN - Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın üyelerin, burada bulun
duklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşın gündem dışı söz istemi vardır, onları yerine geti
receğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI " 

A) GÜNDEM DİŞİ KONUŞMALAR 

1. — Antalya Milletvekili İbrahim Denur'in, yaş sebze ve meyve ithalatına ilişkin gündem dışı 
konuşması ve Devlet Bakanı Güneş Taner'in cevabı 

BAŞKAN — İlk sırada, Antalya Milletvekili Sayın İbrahim Demir'in, yaş sebze ve meyve 
ithalatı hakkında gündem dışı söz isteği vardır. 

Buyurun Sayın Demir. (DYP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM DEMİR( Antalya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; sözleri
me başlamadan önce hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, son günlerde resmî ağızlardan yapılan açıklamalara göre, ithalat 
rejiminde bir değişiklik öngörülmekte ve bu değişiklikle, ülkeye yaş sebze, meyve ve bakliyat 
ithalatı serbest bırakılmak, istenmektedir. Yine bu açıklamalara göre, bu yeni düzenlemeden 
amaç, hal mafyasının belini kırmak, yaş sebze ve meyvede ucuzluk sağlamak ve tüketiciyi ko
rumaktır. 

Değerli arkadaşlarım, ilk bakışta çarpıklığı hemen dikkati çeken böyle bir yaklaşım, böy
le bir yeni tavır alış, yön belirleme, aslında işin detayına inilir ve incelenirse, neresinden bakı
lırsa bakılsın, fevkalade yanlış ve oldukça mahzurlu bir tutumdur. 

Değerli arkadaşlarım, dış ticaret rejimimizdeki bu yeni düzenleme, ülkenin katiyetle men
faatine olan bir durum değildir. Bunun sebebi ise gayet açıktır; Türkiye, yaş sebze ve meyvede 
üretici ve ihracatçı bir ülkedir, bu sektörde avantajlı üstünlüklere sahiptir ve mevcut 
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kapasitesini, hükümetlerin desteği, akılcı politikaları ve elle tutulur uygulamalarıyla beşe, hat
ta daha fazlaya katlama imkânı vardır. Nitekim, büyük fedakârlıklarla yürütmekte olduğu
muz, millî boyuttaki GAP projesiyle, Türkiye'nin bu sektördeki kapasitesinin defalarca arta
cağı tahmin edilmektedir. Hal böyle iken, Hükümet, Türkiye'nin bu sektörde milletlerarası ti
caretteki ve bölgesindeki avantajlarını dikkate almaksızın, yaş sebze ve meyvede ithalatçı de
ğil, ihracatçı bir ülke olma zorunluğunu dikkate almaksızın böyle bir karara yönelmiştir; bunu 
anlamak, doğrusu bizim için pek kolay değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka açıdan bakıldığında, böyle bir uygulamanın ülkemize yaş 
sebze ve meyvede ucuzluk getirmesi katiyetle mümkün değildir; çünkü biraz evvel söylediğim 
gibi, bu sektörde Türkiye' avantajlarının yanı sıra, mukayeseli maliyet üstünlükleri imkânına 
sahiptir. Türkiye'de halen, Avrupa'nın ve Ortadoğu ülkelerinin en ucuz yaş sebze ve meyvesi 
üretilmektedir. Siz, bu kadar ucuz üreten bir ülkeye, hangi ülkeden, daha ucuz yaş sebze ve 
meyve getirecek ve bu uygulamayla tüketiciyi koruyacaksınız? Bu bakımdan da bu uyguluma-
nın doğru olduğunu, isabetli olduğunu söylemek ve savunmak kanaatimce mümkün değildir. 
Nitekim, buna benzer uygulamalar bir Çikita muz olayında yaşandı; bu, hiç de beklenen ve 
umulan sonucu vermedi; bugün hâlâ piyasada yerli muz 3 bin lira dolayındayken, ithal muz 
7 bin liranın üstünde fiyatlarla satılmaktadır; ancak bu uygulama, bekleneni vermediği gibi, 
Türkiye'de muz üreticisini fevkalade müşkül duruma düşürmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, bu açıklamalarda yer alan "Hal mafyası" deyiminin de pek uygun 
bir ifade olmadığını huzurunuzda söylemek zorundayım. Ne demek hal mafyası, kim kastedi
liyor; bu pek açık seçik ortada değil; ama, resmî ağızlardan bu tür ifadelftr kullanılırken çok 
daha dikkatli olunması gerektiği kanaatindeyim. Eğer hal mafyasından kasıt, halde komisyon
culuk yapan, alıcı ile satıcı arasındaki ilişkilere yardımcı olan, bu ilişkileri düzenleyen, halk 
dilinde "kabzımal" dediğimiz kişilerse, bu ifade fevkalade yanlıştır; çünkü Türkiye'de komis
yoncu, kabzımal, hal esnafı, kanunların kontrolü altında kanunların tanıdığı yetkileri kullana
rak bir mesleği icra eden insanlardır. Bu insanlara böyle "mafya" gibi hukuk dışı suç organi
zasyonlarına ait bir terimle sataşmak, saldırmak, kanaatimce, devlete yakışan ve yakışık alan 
bir tavır, bir ifade değildir. 

Değerli arkadaşlarım, öte yandan, Türkiye'de bir serbest piyasa ekonomisi uygulandığı 
iddia edilmektedir. Serbest piyasa ekonomilerinde kimse, "Ucuz sattın, pahalı aldın" diye kim
senin belini kırmaya kalkışamaz, kalkışmalalıdır. Çünkü bu, bir arz-talep meselesidir. Nite
kim, Türkiye'de bu arz-talep mekanizmasının en etkili olarak işlediği sektör de tarım sektörü
dür, ekonominin tarım kesimidir. Hallerde alış-satış fiyatları, bu arz-talep kanunlarına göre, 
alıcı ile satıcı arasında oluşmaktadır. Şimdi, biz bir taraftan serbest piyasa ekonomisi, serbest 
liberal piyasa ekonomisi, arz-talep kanunu diye mangalda kül bırakmayacağız, öbür taraftan 
da serbest ticaret yapan insanları kanun dışı ilan edeceğiz, bunların belini kırmaktan bahsede
ceğiz... Bunlar da, sanırım yanlıştır. Bir narh uygulaması mı vardır sebze, meyve fiyatları açı
sından? Böyle bir şey, bildiğimi kadarıyla yok; ama deniyor ki 'üreticide, tarlada 100 lira olan 
şey Ankara'da nasıl olur da S00 liraya satılır?" 

Değerli arkadaşlarım, bu doğrudur. Ben çok iyi hatırlıyorum, geçen yaz Antalya'da kilo
su 60 - 70 liraya satılan domates, aynı tarihlerde Ankara'da 300 - 350 liraya satılmıştır. Ama, 
sebep nedir?.. Bundan hareketle, komisyoncuyu, bu sahada iş yapan tüccarı suçlamak, kanaa
timce, mümkün değildir. Çünkü, bu fiyat farkının sebebi, Türkiye'de uygulanan çarpık ekono
mik politikalardır. Bu sektör fevkalade riskli bir sektördür. Yaş meyve, sebze sektörü, risk 
oranı oldukça yüksek bir sektördür. Bu sektörde çalışanlar, kârlı çalışmaya bir yerde 
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mecburdurlar. Kaldı ki, pahalılığın sebebi, bu alandaki kâr marjlarının yüksek olması da de
ğildir. Esas sebep, masraflı bir sektör olmasından ileri gelmektedir. Antalya ile Ankara arasın
da kiloda 250 - 300 lira nakliye,''ambalaj, işçilik ve benzer giderlerle kilo başına 200-300 lira 
arasında bir masraf binmektedir. Domatesi, siz Antalya'da sıfır fiyata alsanız, kendi tarlanız
dan toplasanız dahi, Ankara'da 250-300 liradan aşağıya satamazsınız; satarsanız kâr edemez
siniz. Bunun böyle bilinmesi lazım. Nitekim, devlet, kendisi de işin içine nakliye giren sektör
lerde bu kadar yüksek oranlarda kâr marjı uygulamaktadır. Siz, petrolün varilini kaç paradan 
alıyorsunuz, benzinin litresini kaça malediyorsunuz, tüketiciye kaç paraya satıyorsunuz? ön
ce, devletin kendisi bu alanda biraz dikkatli davranmak zorundadır. Bildiğim kadarıyla, benzi
nin litresi 450 liraya mal olmakta, ama 1200 liraya satılmaktadır, tşte size yüzde 300 kâr. Eğer 
bu uygulama yanlışsa, önce, devletin yaptığı yanlıştır. 

Değerli arkadaşlarım, resmî ağızlardan yapılan açıklamalarda şüpheyi celp eden birtakım 
hususlar, birtakım noktalar vardır. Şimdi, gerek basın, gerekse kamuoyu bu alanda fevkalade 
tedirgin; esas amaç, tüketiciyi korumak, o hayalî mafyanın belini kırmak falan değil de, bu 
işin içinde başka birtakım sonuçlar aramaktır. Bu işin içinde başka bir iş olduğu kanaati ka
muoyunda hâkimdir ve temenni edelim ki öyle olmasın. Temenni edelim ki, bu uygulamaların 
sonunda "Terlik Tebliği"ne benzer birtamı yeni ve hoş olmayan olaylarla karşılaşmayalım. 

tlgili Sayın Bakan "İthalat rejimini değiştiriyoruz; taze soğan, sarımsak, kıvırcık, her şeyi 
ithal edeceğiz" dedikten sonra, "Büyük şehirlerde merkezî yerlerdeki kamu arsalarını süper-
market kurmak isteyenlere vereceğiz, on yıl sonra da arsaya tümüyle satış garantisi vereceğiz" 
demektedir. Bu yaklaşımla, bu izah tarzıyla minareye kılıf mı aranıyor? Birtakım şeyler önce
den bitirildi, kotarıldı da, şimdi kamuoyu mu oluşturulmaya çalışılıyor? Bu yapılırken, kamu
oyuna birtakım yanıltıcı bilgiler mi verilmek isteniyor? Bu alanlarda oldukça ihtiyatlı, oldukça 
müteyakkız olmamız gerektiği kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; çok önemli bulduğum bir konuya dikkatinizi çek
mek istedim. Hakikaten Türkiye'de ve dünyanın her yerinde yaş sebze, meyve tüketicisi olma
yan insan yoktur. Bu, bizde 55 milyon insanı ilgilendirmektedir. 

İkinci olarak, Türkiye'de milyonlarca aile, yaş sebze, meyve üreticiliğinden ve ticaretinden 
ekmeğini kazanmakta, geçimini bu sektörde sağlamaktadır. 

Üçüncüsü, konuşmamın başında ifade ettiğim gibi, Türkiye'de yaş sebze, meyve alt sektö
rü, fevkalade önemli, potansiyeli oldukça yüksek ve Türk ekonomisi açısından istikbal vaat 
eden bir sektördür. Bu sektörde düzenlemelere giderken, bu sektörde yeni politikalar üretir
ken, yeni tedbirler alıp uygularken, kanaatimce, bunu el yordamıyla, afakî ya da şahsî birta
kım temayüllere, tercihlere göre değil de, enine boyuna araştırarak, arkasını önünü iyi düşüne
rek yapmamız gerektiği kanaatindeyim; yoksa, bundan fevkalede zararlı, mahzurlu sonuçlar 
çıkar. Nitekim, tarım sektöründe çalışanlar, bütünü itibariyle, bugün uygulanan yanlış politi
kalar sonucunda çok zor durumda, çok güç durumda bulunmaktadırlar. Bu tür uygulamalar
la onları daha da sıkıntıya sokup, Türkiye'yi, gıda maddesi ithal etmeyen -bu alanda kendine 
yeterli yedi ülkeden biriyken- bugün gıda maddeleri ithal eden bir ülke haline getirdiniz. Yarın, 
ithal edemez, aç duruma düşer hale getirmenizden endişe ediyorum ve bu endişelerimi Yüce 
Meclise aktarmak istedim. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için, hepinize yeniden saygılar sunarım. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 

Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Taner; buyurun, efendim. 

DEVLET BAKANI OÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
son günlerde memleketimizi ilgilendiren konuların arasına, yaş meyve ve sebze de ağırlıklı ola
rak girmiştir. Bunun sebebi basittir, 1988,1989 senesinde ve bilhassa 1989 senesinin şubat ayından 
itibaren maksimum seviyeye gelmiş olan «enflasyonla mücadelede, Hükümetimiz, etkin tedbir
ler almakta ve almaya devam etmektedir. 

Bu cümleden hareketle, bilhassa DU sene ağustos ve eylül ayından itibaren tüketici indeks
lerine baktığımızda, yaş meyve ve sebzede çok hızlı fiyat artışları meydana gelmiştir. Bunun 
üzerine, bu artışlann nedenini incelemeye\aldık, sebeplerini araştırdık ve buradaki probleme 
nasıl çözüm bulunması konusu üzerinde, bakahlıklararası koordinasyonla çalışmalara başla
dık ve devam ediyoruz. 

Çalışmalarımız sırasında en büyük problemlerden bir tanesi olarak, bugünün meselesi ol
mayan, kırk elli seneden beri, maalesef, Türkiye'de mesele olmaya devam eden; ama artan nü
fusla beraber boyutu artan yaş meyve ve sebzede, üreticiden, tüketiciye kadar giderken geçen 
merhale arasında bazı haksızlıkların olduğu tespit edilmiştir. 

Bu haksızlıkların ortadan kalkması ve iktidarın, halkın yanında, halka en iyi şekilde, en 
ucuza verebilme çalışması, öte taraftan, tarım sektöründe üreticiye de hak ettiği parayı, alnı
nın terinin karşılığını vermek keyfiyeti vardır. 

ZEKERtYA BAHÇECİ (Antalya) — Verdiniz mi şimdiye kadar? 

BEYTULLAH MEHMET GAZÎOĞLU (Bursa) — Her gün fiyatlara devlet eliyle zam 
yapılırsa, fiyatlar düşer mi Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın milletvekilleri, müsaade eder
seniz ben, izahatımı vereyim, bilahara, eğer konuşmalarım sizi tatmin etmezse, cevabını da 
verelim. 

Konuya bu açıdan baktığımızda, hallerde bazen 5,6, 7, 8 katı -azamî ve asgarî- fark eden 
fiyatlar ve birtakım çarpıklıklar ortaya çıktı. Bu çarpıklıklar ortaya çıkınca, bunların sorum
luları hakkında tedbir almak, kovuşturmak ve gerekeni yapmak icap etmekteydi. 

Bu memlekette dürüst çalışan ve iyi niyetli insanları hiçbir şekilde istismar etmek ve onla
rın üzerine gitmek gibi bir düşünce yoktur; ama maalesef, iyilerin yanında kötü insanlar da 
vardır. Bu insanlar, bi işe alet edildikleri, bu işte kullanıldıkları zaman, vatandışımız, bu in
sanlarla manavda karşı karşıya geldiğinde, kavga etmek ve her gün problemli bir şekilde evleri
ne gitmekle karşı karşıya kalmaktadır; bunu çözmek lazımdır. 

Düşünce tamamen bu mealde başlamıştır ve şimdi arz edeceğim işlemler yapılmaya çalı
şılmaktadır: 

Birincisi, ülkemizde serbest ticaret rejimi içerisinde yaş meyve ve sebzenin ithalatı zaten 
serbesttir; yalnız, üzerindeki koruma gümrükleri çok yüksektir. 

Keza, şunu-da ifade etmek isterim: Hükümete sunulan kararnamede, mevsimlik belli yaş ~ 
meyve ve sebzelerde gümrük oranlarının indirilerek, bu korumanın makul bir seviyeye çekilmesi 
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konusu ortaya çıktı. Bu konuda açıkça şunu da ifade etmek isterim: Bugün Türkiye'nin, duru
mu, konumu ve üretiminden dolayı Gümrük Vergisinden muaf olarak düşündüğünüz yaş mey
ve ve sebze ithalatını, üreticinin verdiği, sattığı fiyattan daha ucuza yapmak mümkün değildir; 
ama, aracının elinden çıkan rakama baktığınız zaman, o rakamın altında ithal etmek müm
kündür. Aracı, keyfî olarak bazı şeyler yapıyor ise ki, yapmakta-, elimizde, doğrudan doğruya 
bunu engellemek için hazırlanmış ve ülkemizin, .son beş yıl içerisindeki döviz birikiminden ve 
döviz konusunda alınan güzel kararlan neticesinde ödemeler dengesinin verdiği artı bakiyeden 
yararlanarak ortaya çıkmış olan ilave bir silah vardır ve bu silah, bu insanlarla savaş edebilmek 
için kullanılmak niyetiyle hazırlanmıştır. 

Konuya bu açıdan baktığımızda, yapılan işin, halkın yararına; arada yanlış iş yapanlar 
varsa, onların aleyhine olduğunu ve sadece bu bahsettiğimiz ithalattan ibaret olmadığım da 
söylemek istiyorum. 

Bugün, Hal Kanunumuzda birtakım eksiklikler vardır. Eğer arz-talep dengesini kuracak-
sak ve Hal Kanunumuz da yeterli değilse, istesek de, istemesek de, orada iyi neticeler alamaya
cağız demektir. Dolayısıyla, buraya müdahale etmek gerekir, bu kanunu günün şartlarına uy
gun hale getirmek gerekir. Düşünülen sistemlerden bir tanesi budur. 

Bir başkası, direkt olarak üreticiden tüketiciye kamyonlarla çeşitli büyük şehirlerde uygu
lamalar yapılmaktadır. Bunların boyutlarını ve miktarlarını artırmakta fayda vardır. Bunun 
çaresi aranmaktadır. \ani, cumartesi, pazar günleri belli sahaları açarak, buralarda, vatanda
şın kendi malını kamyona yükleyerek getirdiği ve serbest piyasa koşulları içerisinde, üreticinin 
aracının aldığı farkın haricinde daha ucuza, rekabet koşulu içerisinde malını değerlendirmesi 
projesi vardır. 

Bir başkası; bütün dünyada olan süpermarket sistemi içerisinde, devletin, belediyelerin elin
deki bazı araziler üzerine büyük çapta süpermarketler kurularak, toplam satımın maliyetler
deki az kârla çalışma sistemi getirilerek burada da bir nebze denge düşünülmektedir. Tabiî, 
sayın konuşmacımn dediğine katılmak mümkün değildir; efendim, işte biz burayı kiralayaca
ğız, on sene sonra birisine satacağız, minareyi kılıfına uydurma, çalma meselesi... Bunlar yan
lıştır; kimse böyle şeyleri düşünmüyor. İnsan, kişiyi kendisi gibi bilmelidir. Yoksa, bu şekUde 
düşünmek, bunu buradan telaffuz etmek, yanlış bir ifadedir. 

Şimdi, müsaade ederseniz, bitkisel ürünlerin ihracatıyla ve ithalatıyla ilgili bir iki rakam 
vereyim; daha sonra da diğer konulara temas edeyim. 

Ülkemizde, hububatta 1988'de 108 milyon dolar, 1989'da ise 79 milyon dolarlık ihracat; 
1988'de 202 milyon dolar, 1989'da ise 110 milyon dolarlık baklagiller ihracatı -Tabiî, Ağustos 
ayı itibariyle söylüyorum- 1988'de 71 milyon dolar, 1989'da ise 62 milyon dolarlık kuru üzüm 
ihracatı; 1988'de 166 milyon dolar, 1989'da ise 132 milyon dolarlık fındık ihracatı; 1988'de 17 
milyon dolar, 1989'da ise 24 milyon dolarlık portakal ve mandaline ihracatı yapılmıştır. Doğ
rudur; Türkiye Avrupa'ya ve bilhassa Orta Doğu Bölgesine yaş sebze ve meyve ihracatı yap
maktadır, bu devam da edecektir. İcap ettiğinde ihracat yapacaksınız, icap ettiğinde de ithalat 
yapacaksınız. Eğer, kendi içerisinde bir denge sistemi varsa ve o kaideye uygunsa ithalat yapa
caksınız. Böylelikle devletin, yüksek koruma altında bazı insanlara fahiş kâr etme sistemini 
de ortadan kaldıracaksınız. 

tkinci bir nokta olarak da, tüketici endekslerine baktığınız zaman, yaş, kuru sebze ve mey
velerin genel indeks içindeki devamının yüzde 11,42 olduğunu görüyoruz. Yani, ülkede siyasî 
istikrarın bozulduğu dönemlerde, bazı insanlar, boşluktan faydalanarak birtakım yanlış 
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işlemlere girebiliyorlar. Herkes için söylemiyorum; bunu yapanlar için söylüyorum, ama şunu 
da açıklıkla ifade ediyorum: Bu işi yapanları -ki, bu işi yapanlar kendilerini çok iyi bilirler-
bu kürsüden müdafaa etmek mümkün değildir. Bu işi yapanların, biz Hükümet olarak belini 
kıracağız; kimsenin bundan şüphesi olmasın. Yani, halka göz göre göre kazık atılmasına mü
saade edemeyiz; bundan dolayı da kimse alınmasın, gücenmesin. 

ÖMER ÇlFTÇt (Ankara)— Memnun oluruz, memnun oluruz. 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Elmayı ucuza yiyecek miyiz Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, arz edeyim: ithalatı yapılan 
meyve ve sebzelerin rakamlarını vereyim. Hindistancevizi üzerinde şu anda yüzde 55'lik bir 
koruma oranı vardır ve 1989 senesinin ocak-ağustos ayında yapılan ithalat 552 tondur. Muzun 
üzerinde yüzde 195'lik koruma vardır; yapılan ithalat 6 210 tondur. 

Ülkemizin güneyinde muz üretilmektedir, ama o üretilen muzun fiyatı eğer 55 milyon in
şam ilgilendiriyorsa; dünyada en ucuz meyve olan ve halen yüzde 195 oranındaki koruma ile 
7 bin liraya satılan muz, içindeki potasyum değerinin yüksek olması nedeniyle, -bilhassa ço
cuklarımız faydalanabilecekse- burada belki ithalatın üzerindeki fonları daha aşağıya çekmek, 
burada üretim yapan çiftçilerin, belki seracılığa, belki de daha fazla para kazanacakları başka 
bir sahaya geçmeleri lazımdır. Burada 30-40 bin kişinin çıkarım mı, yoksa 55 milyon insanın 
çıkarını .mı gözeteceksiniz? Buna bakıp incelemek lazım; "Şu konuda bugün şöyle yapılacak
tır, şu, şöyle karar almıştır" demiyorum; biz, eğer bugün Anavatan Partisi olarak 55 milyon 
kişinin Hükümeti isek, bu kararlara bakmak zorundayız. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Tartışılır Sayın Bakan. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Muzlukları söktürmek mi istiyorsunuz? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — 1989 senesi içerisinde limon ithalatı 

yapılmamıştır; ama, 1988 senesi içerisinde, 1 892 ton limon karşılığı olarak 205 bin dolarlık 
ithalat yapılmıştır. 

Portakal, 1988 senesinde 5 829 ton ithal edilmiş; bu sene ocak-ağustos ayı içerisinde de 
3 185 bin ton ithal edilmiştir. 

Şunu söylemek istiyorum: Eğer, içerideki dengeler değişiyorsa, ithalat yapıldığında daha 
ucuza bir piyasa bulunuyorsa, -sistemin çalıştığım göstermesi açısından ifade ediyorum- bu vardır. 

, Hal Kanununa gelince: Bu kanunun kanımca değiştirilmesi gereklidir. Ayrıca, arz-talep 
dengesini de sağlamak lazımdır. Tekrar arz ediyorum; iyi ile kötüyü ayırt etmek lazımdır. Ben, 
burada, namusuyla çalışan insanlara, kabzımallara, aracılara hiçbir şey söylemiyorum; ama, 
benim söylediklerim kendilerini biliyorlar, hem de çok iyi biliyorlar ve onun için de reaksiyon 
veriyorlar; ama, onların takipçisi olduğumuzu, peşinde olduğumuzu ifade ediyorum. 

Size bir misal vereceğim: Sayın Sanayi ye Ticaret Bakanımız, son haftalar içerisinde hal
lerde kontrol yaptırdı, müsaade ederseniz okuyayım; okuyayım ki, aramızdan böyle insanlar 
çıktığını görün. "1 Aralık 1989 günü itibariyle, Ankara, İstanbul, İçel, İzmir toptancı ve pera
kendeci hallerinde yapılan tartı ve tartı aletlerine ait ani kontrol neticesidir: Kontrol edilen iş
yeri sayısı 696; kontrol edilen tartı ve tartı aleti sayısı 1 133; hatalı tartı yapan tartı ve tartı 
aleti sayısı 144; damga müddeti geçmiş tartı aleti sayısı 9; hakkında cezaî işlem yapılan kişi 
sayısı 60. Bu 60 kişinin attığı kazığın hesabını kim verecek? 
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İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Şimdiye kadar neredeydiniz? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Halk mı verecek; halk mı çekecek? 

Bunun üzerine gidiyoruz diye, burada, sizden tenkit mi alacağız? 
VEFA TANIR (Konya) — O mu söylendi orada? 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Şimdiye Kadar neredeydiniz? 
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — özal Hükümetiydi o; bu, Yıldırım Hükümeti. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — "Ankara, İstanbul, Adana, İzmir, İçel 

illeri toptancı ve perakendeci halleri ile akaryakıt istasyonunda yapılan ölçü, tartı ve tartı alet
lerine ait ani kontrol neticesidir: S.12.1989. Kontrol edilen işyeri sayısı 1 186. Kontrol edilen 
tartı ve tartı aleti sayısı 2 909; hatalı tartı yapan tartı ve tartı aleti 379; kontrol edilen akaryakıt 
sayacı sayısı 63; hatalı akaryakıt sayacı 12; hakkında cezaî işlem yapılan kişi sayısı 141." 

Bu 141 kişi, yanlış yapmıştır ve bu 141 kişi, benim vatandaşıma kazık atmıştır. Ben, bu 
şekilde hatalı işlem yapan ve halka kazık atan insanların, enflasyonu yönlendiren ve bazen is
temesek de Yüce Mecliste kendilerini müdafaa edenlerin, müdafaa ettirebilecek durumda olan
ların karşısındayım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, görüyoruz ki, esas amaç anlaşılmamış. Esas amaç, halkın 
yanında, halk için olmaktır. Esas amaç, enflasyonu aşağıya çekmektir. Esas amaç, kimseden, 
ama kimseden korkmadan, karşınıza kim çıkarsa çıksın, bazı gazeteler ne dedikodu yazarlarsa 
yazsınlar; bunları ispat edemedikleri için, ancak utanacaklarım tahmin ediyorum. 

ZEKİ ÜNAL (Eskişehir) — Asil Nadir doğru mu Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Asil Nadir meselesini sordunuz; ce

vap vereyim. 
Nesini soruyorsunuz Asil Nadir'in? Asil Nadir'in, muz veya kivi bekleyip beklemediğini 

bilmem; ama şunu soruyorsanız bana; bu sevk ettiğimiz kararname içerisinde... 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Siz bilmeyeceksiniz de kim bilecek Sayın 

Bakan? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bu sevk ettiğimiz kararname içerisin

de muz ve kivi ithalatında indirim yapılıp yapılmadığını ve bir gazetenin iddia ettiği gibi, bun
dan, ona çıkar sağlanıp sağlanmadığını soruyorsanız, cevabı hayırdır. 27 Kasım tarihinde sevk 
edilen kararnamede, ne muzda, ne kivide bir indirim yapılmamıştır; ama tekrar ediyorum muz 
üzerinde yüzde 195'lik bir koruma vardır; kivide de vardır. Bu suali haksız yere sormanın, elin
de hiçbir belge, delil olmadan, bir sanayiciyi -ki, Türkiye'de sanayi tesisleri vardır- sanki yanlış 
bir iş yapıyormuş gibi, savcı ve hâkim yerine geçerek boş yere suçlamanın da yanlış olduğunu 
ifade etmek isterim. Eğer varsa böyle bir şey, devletin güvenlik güçleri orada, mahkemeleri bu
rada, Hükümet de yerinde; gelinir söylenir. Eğer onlara yeterli derecede müdahale edilmediği 
veya onların korunduğu intibaına varırsanız, serbest kürsü burada, gelir burada kâğıdı sallar
sınız, "işte vesikası" dersiniz, hesabım sorarsınız. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sorarız. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ama, bu olmadığı müddetçe, varsa

yımlarla, faraziyelerle, halk için yapılan bir işlemin yanında olmanızı beklediğimiz bir şuada, 
tam olarak anlayamadığım konuşmanızdan, nereye gelmek istediğinizi, ne yapmak istediğinizi 
çıkarmak mümkün değildir. 

— 337 — 



T.B.M.M. B : 42 6 . 12 . 1989 0 : 1 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu konuyla ilgili izahatı Yüce Meclise arz etmeye ça
lıştım. Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sayın Başkan, benim gündem dışı söz alarak kürsüde 
yaptığım konuşmada kullandığım birtakım ifadeleri benim izah tarzımın, maksadımın dışında 
yorumlayarak, Sayın Bakan, benim, bozuk tartı aleti kullanmak suretiyle, yanlış, eksik tarta
rak, halkı kazıklayanları savunduğumu, halkı kazıklayan bu kişilerin, bu Mecliste kendisini 
savunacak kişiler bulabildiğini iddia etmek suretiyle şahsıma sataşmıştır. Bu konuda söz isti
yorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Hayır... Hayır... 
İBRAHİM DEMÎR (Antalya) — Sataşma sebebiyle söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika... Bir dakika... Ben öyle anlamadım, çok rica ederim. Ben ba

kacağım... 
İBRAHİM DEMtR (Antalya) — tzah edeceğim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — tzah etmeyin lütfen, Sayın Demir. Zabıtları da getirtip bakacağım. 
Yanlış anlamadıysam, Sayın Bakanın ifadelerine göre, "bu ithalata sebep olan hadiseler 

arasında bunlar da vardır" demek istedi. Ben "halkı kazıklama" tabirini biraz tuhaf buldum; 
herhalde, Sayın Bakan bununla, "pahalıya satan" demek istiyor. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Hayır efendim, "bu kimseler, Meclis içinde kendilerini 
savunabilecek kişiler de bulabilmişlerdir" dediler. 

BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen siz oturunuz, ben zabıtları getirtip tetkik edeceğim 
efendim. 

Sayın Baydar?.. Yok. 

2. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müfiüoğlu'nun, Zonguldak'ta yerleşim bölgelerinde meydana 
gelen tasman doyma ilişkin gündem dtşt konuşması ve Devlet Bakanı ibrahim Ozdemir'in cevabı 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Sayın Müftüoğlu, Zonguldak'ta meydana gelen tas
man olayı hakkında, gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Zonguldak'ta 

yerleşim bölgelerinde meydana gelen tasman olayı hakkında gündem dışı söz almış bulunuyo
rum. Sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, geçtiğimiz temmuz ayında Zonguldak tli, merkeze bağlı 10 Temmuz, 
Terakki mahalleleriyle, Kozlu-Taşbaca, Kilimli-Gedik Mahallesi Esen mevkii ve Askerî Tepe mev
kiinde, mahallen "tasman" denilen, bir anlamda göçük olayı meydana gelmiştir. Tasman ola
yı, birçok kişiye yabancı gelebilir. Kabaca, tasman, göçük demektir. Yıllardır Zonguldak'ta her 
tepenin altından ve deniz seviyesinin altından kömür çıkarılmaktadır. Kömür çıkarılan ayakla
rın dolgu maddesiyle kapatılması gerekmektedir. Bu dolgu işlemi tamamlanmadığı veya yeterli 
düzeyde yapılmadığı takdirde, zaman zaman, yerleşim merkezlerinde göçükler meydana gel
mektedir. 1989Temmuzunda yaşanan olayda budur. Yaklaşık beş-altı mahallenin altından alı
nan kömür nedeniyle meydana gelen ayaklardaki boşluklar, gerektiği şekilde doldurulmamış 
ve yukarıda isimlerini saydığım mahallelerde bulunan evler âdeta yıkılma durumuna gelmiştir. 
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Bu yerleşim merkezlerinde yaşayanlar, çoğunlukla, maden işçileridir. Yerleşim ve yapılaş
ma yıllar önce başlamıştır. Bu mahallelerde yerleşenlerin elinde ya tapuları vardır ya da tapu 
tahsis belgesi bulunmaktadır, ti imar planına bakarsanız, bu mahalleler imara açık sahalardır. 
Yıkılan evlerin gecekondu olduğu iddiası ise geçersizdir. 

Ancak, Zonguldak maden bölgesine has uygulama nedeniyle, taşınmazların zilyetlikle ik
tisabı mümkün değildir; 3303 sayılı Yasa ile, zilyetlikle iktisap imkânı getirilmiştir. Bu yasanın 
3 üncü maddesinde ise, eskiden olduğu gibi, maden işletmeciliği sebebiyle meydana gelen za
rarlardan dolayı bir hak ve tazminat talep edilemeyeceği hüküm altına alındı. Bu nedenlerle, 
zarar gören vatandaşların devletten veya müesseseden bir tazminat talep etmeleri yasa gereğin
ce mümkün değildir; tüm yasal yollar kapalıdır. 

Altı mahallede tasmana maruz kalan 1000 dolayında vatandaşa halen Sosyal "yardımlaş
ma ve Dayanışma Fonundan 100 milyon civarında yardım yapılmıştır. Ancak, bu miktarla gü
nümüzde iki ev yapabilmek mümkündür; geride kalan 998 vatandaşımız kendi kaderlerine terk 
edilmişlerdir. Halen ikamete müsait olmayan, belediyecilik tabiriyle mâil-i inhidam olan bu 
evlerde 1 000 dolayında vatandaşımız hayatlanm tehlikeye atarak çoluk çocuğuyla oturmaya 
devam etmektedir; birçok yeri hasar görmüş, çatlamış, yer yer büyük delikler açılmıştır. Bu 
evlerde, vatandaşlar ağır kış şartlarında nasıl oturacak, kış mevsimini nasıl geçireceklerdir? Bu 
vatandaşların mağduriyetleri nasıl giderilecek, kim sahip çıkacaktır? 

Anlaşılan odur ki, beş ayı aşkın süredir gözlemlediğimiz kadanyla, Zonguldak'ta meyda
na gelen tasman olayına devlet de Hükümet de bigânedir; vatandaşın sorunuyla ilgilenen yok
tur. Sadece Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu olaya yer vermiş, kamuoyuna yansımasına 
vesile olmuştur. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna, Gören'de meydana gelen bu olayı 
kamuoyuna aksettirdiği için teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, "Çare nedir?" diyeceksiniz; çare bulmak, çare üretmek Doğru Yol 
Partisinin temelinde vardır. Biz, çareyi bulduk, ortaya koyduk; Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin gündemine de getirdik. Ancak, ilk ve acil çare, bu vatandaşlara mevsime uygun geçici is
kân yerleri bulunmasıdır. Bu hususu, ilgili bakanın takdirlerine arz ediyorum. 

İkinci çare ise, tasman olayının tabiî afet sayılması ve bu şekilde, devlet imkânlarının ve 
yardımlarının bu olaydan zarar gören vatandaşlara sağlanmasıdır. 7269 sayılı Umumî Hayata 
Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak \ardimlara Dair Kanun, tabiî afet
leri, 1 inci maddesinde saymaktadır. Bunlar, deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya 
düşmesi, çığ gibi afetlerdir. Tüm mesele, bu fıkrada tasman olayına da yer vermektir. Zira, 
tasman, kendine özgü bir olaydır. Tasman, bu fıkraya girdiğinde, devlet yardımı sağlanacak, 
tasman bölgelerinde felakete uğrayan vatandaşlara devlet yeni yerleşim alanları açacak ve bu
rada yaptıracağı afet evlerine vatandaşı yerleştirecektir. 

Bu teklifim, halen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığındadır. Tüm bölge milletvekili 
arkadaşlarımdan, ilgili bakandan, ilgili komisyon başkanı ve üyelerinden ve siz değerli üyeler
den tek dileğim, bu teklifin bir an önce Meclis gündemine getirilmesidir. Tabiî, mesele, sadece 
gündeme getirilmekle kalmamalı, teklifin yasalaşması için gerekli destek de verilmelidir. 

Tasman olayı konusundaki yasa teklifimin bir an önce yasalaşması temennisiyle, hepinize 
saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Hükümet adına, Devlet Bakam Sayın İbrahim özdemir; buyurun. (ANAP sıralarından 

alkışlar) 
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DEVLET BAKANI İBRAHİM ÖZDEMİR (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoglu, son günlerde, gerek TRT'de, gerekse ba
sında yer alan, Zonguldak kömür üretim sahaları üzerindeki yerleşim yerlerinde, tasman etki
siyle oluşan durumla ilgili bir konuşma yaptılar. Bu konuşmaya cevap vermek üzere huzurları
nızdayım. Bu vesileyle hepinize saygılar sunarım. 

Sayın Başkan, bilindiği gibi, Türkiye'nin koklaşabilir taşkömürü üretiminin gerçekleştiği 
tek üretim havzası olan Zonguldak kömür havzasında, faaliyetler 160 yıla yakın süredir devam 
etmektedir. 

1933-1934 yıllarında, o zamanki Havza-i Pahmiye Müdüriyeti ile mahallî belediyeler ara
sında yapılan protokoller sonucunda, havzada inşaat yapılabilecek yerler tespit edilmiş ve bu 
hudutlar, kurulan Ereğli Kömür İşletmeleri İdaresince ve Türkiye Taşkömürü İşletmesi tara
fından da benimsenerek günümüze kadar, bu şekilde, yerleşime müsaade edilen alanın altında 
üretim yapılmamıştır. Ancak, yerleşime müsaade edilmeyen alanlarda ise yoğun bir gecekon
dulaşma meydana gelmiştir. Yeraltında yapılan üretim çalışmaları neticesinde, gecekondulaş
manın olduğu yerleşim yerlerinde tasman etkisiyle tahribatlar görülmektedir. Tasman olayı
nın, üretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü alanda 2 ila 20 yıl devam ettiği bilinmektedir. İlk iki 
yılda tasmanın yüzde 75'i, diğer yıllarda ise yüzde 25'i oluşmaktadır. Bu durum göstermekte
dir ki, tasman etkisinin görüldüğü yerlerde faaliyetleri durdurmak da, belirli bir süre geçme
den, yerleşim için çözüm getirmemektedir. 

Tasman etkisine maruz kalan ve bahsi geçen mahallelerde, yerleşime müsaade edilmeyen 
bir alanda bu yerleşim söz konusu olmuş, tüm ikazlara rağmen teşekkül etmiş bir yerleşim bi
rimleri silsilesi meydana gelmiştir. Söz koşunu, yerleşime müsaade edilmeyen sahanın altında 
şu anda 30 milyon ton kömür rezervi kalmış bulunmaktadır. Milyarlarca liralık yatırımla teşkil 
edilen üretim birimlerinin ekonomik rezervlerini terk etmesi, kuruma büyük malî külfetler ge
tirmektedir. Buna rağmen, bu sosyal olay neticesinde, işletme faaliyeti yeniden gözden geçiril
miş, çalışan pano sayısı asgarî düzeye indirilmiş, başka bir üretim birimine kaydırılması çalış
maları da neticelenme aşamasına gelmiştir, ancak, takdir edilir ki, bu da bir çözüm değildir. 
Esas çözüm, belediyelerin, yasalar çerçevesinde tedbir alarak, etkileneceği bilinen yerlerde, yer
leşime müsaade etmemeleridir. 

Şu anda, Zonguldak Şehrinde, yoğun yerleşim yapılan sahaların altında 296 milyon ton 
kömür rezervi mevcuttur. 3303 sayılı Yasayla tespit ve tescil edilen taşınmaz malların sahipleri 
madenler üzerinde herhangi bir hak iddia edemezler, işletme ve arama hakları yoktur. Maden 
işletmeciliği sebebiyle meydana gelen zararlardan dolayı bir hak ve tazminat talep edemezler. 
Madenleri işleten kurum veya tahsis sahiplerinin arama ve işletme hakları aynen devam eder. 
İŞ ve emniyet sahalarıyla, bu sahaların uzantısı içinde mevcut her türlü yeraltı ve yerüstü tesis
leri aynen muhafaza edilir, ki bu hükümden sayın milletvekili konuşmasrnda bahsettiler. Bu 
hükme rağmen, taşkömürü rezervimizin, gecekondulaşma ile bu şekilde terk edilmesi, zor şartlar 
altında çalışan TTK'yı tamamen dar bir alana sıkıştıracak, zor durumda bırakacaktır. Bu du
rum, esası itibariyle Zonguldak Şehrini de, olumsuz yönde etkileyecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, TTK'nın sorunları çok büyüktür, geçmişten gelen ve 
üst üste yığılmış çok büyük sorunları vardır. Bu arada, antrparantez olarak, bilgi mahiyetinde 
arz etmek istiyorum, Zonguldak kömür havzasında 45 bin civarında personel istihdam 

— 340 — 



T3JVI.M. B :42 6 .12 .1989 0 : 1 

edilmektedir. Türkiye Bütçesinin ellide l'i kadar, aşağı yukarı 1,2 trilyon lira civarında bir büt
çesi vardır, 1990 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumunun. Bunun sadece 300 milyar lirası yatı
rımlara, 900 milyar lirası da personel giderleri ve cari harcamalara ayrılmıştır. 

Geçmişten miras kalan çok kötü bir istihdam politikası, maalesef sorunları bugüne kadar 
getirmiştir. Hem hayatiyetini devam ettirmesi, hem de bu kadar kişiye hizmet vermesi ve im
kân götürmesi dolayısıyla, genelde birtakım büyük ekonomik sorunlarına rağmen, önümüz
deki dönem içinde kurumun daha iyi, daha rantabl çalışmasını sağlayacak birtakım önlemler 
alınması söz konusudur. Hükümetimiz, bu konuda çalışmalarını devam ettirmektedir. 

TTK'nın, bir yerde, şehirle insanla içice faaliyetlerini sürdürmesi de dikkate alınarak, kendi 
bünyesinde tasmanla ilgili bir birim oluşturulmuş; bu birim, tasman etkilerini önleme tekno
lojileri konularında çalışmalarını sürdürmektedir. 

Kurum, ayrıca, tasman olayının meydana geldiği mahallelerde, bu durumdan etkilenen 
mensuplarına, imkânları ölçüsünde lojman tefrik ederek yardımcı olmaktadır. Ayrıca, Sosyal 
Yardımlaşma Fonundan da, şu ana kadar, tasman olayından zarar gören vatandaşlara, 100 milyon 
lira civarında bir yardım yapılmıştır. 

Bu vesileyle, bu konuda bir açıklama yapma fırsatı verdikleri için, Sayın Müftüoğlu'na 
huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasardan görüşmelerinde, bütçeler üzerinde sat almak isteyen 
üyelerin, söz kayıt işlemlerine ve söz kayü gemlerinin yapdacağı tarih ve saatlere diskin Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında bütçe üzerinde kişisel söz kaydı hakkında, 
Başkanlık duyurusu vardır. 

Okutuyorum : 
Bütçenin görüşme programı basılıp dağıtılmıştır. Program gereğince bütçeler üzerinde söz 

almak isteyen sayın üyelerin söz kayıt işlemleri, 7 Aralık 1989 Perşemde günü saat 09.00 -11.00 
arasında Anavatan Partisi Grubu Toplantı Salonunda, Başkanlık Divanı Kâtip Üyelerince im
za karşılığında yapılacaktır. 

Bu saatten sonra söz kaydı, Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünde yapılacaktır. 
Söz kaydını her sayın üyenin bizzat yaptırması gerekmektedir. Başkası adına söz kaydı 

yapılmayacaktır. 
Söz kaydı, programdaki sıraya göre rakamla tespit edilen bütçeler için yapılacaktır. 
Kişisel söz kaydı, Genel Kurulun aldığı karara uygun olarak, her bütçe için lehte, aleyhte, 

üzerinde olmak üzere ve sadece biri hakkında yapılacaktır. 
Sayın arkadaşlarımın bir hususta dikkatini çekmek isterim; 
28.11.1989 tarihli 38 inci Birleşimde kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, bir mil

letvekili en fazla iki bütçe hakkında söz kaydı yaptırabilecektir. 
Sayın üyelerin bilgilerine sunulur. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Federal Almanya'ya gidecek dan Sağltk Bakam Holü Ştvgtn'm dönüsüne kadar; Sağltk Ba
kanlığına, Devlet Bakam Recep Ercüment Konukman-'tn vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1056) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Aralık 1989 tarihinde Federal Almanya ve Amerika Bir
leşik Devletlerine gidecek olan Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Ercüment Konukman'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
* Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Ulaştırma Bakam Cengiz Tiıncer'in 
dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakam Güneş Taner'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanltğt tezkeresi (3/1055) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Aralık 1989 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliğine gidecek olan Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakan
lığına, Devlet Bakanı Güneş Taner'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Turizm Bakanı ilhan Aküzüm'ün dö
nüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Devlet Bakam ismet Ozardan'tn vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1054) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Aralık 1989 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliğine gidecek olan Turizm Bakanı İlhan Aküzüm'ün dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, 
Devlet Bakanı İsmet özarslan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarıma 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin'in (6/545) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş
kin önergesi (4/117) 

BAŞKAN — İki sözlü sorunun geri alınmasına dair önergeler vardır, okutuyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

6.12.1989 günkü gündemin 361 inci sırasında bulunan ve zamanında yanıtlanmadığından 
dolayı sözlü soruya dönüşen sorumun (6/54S) konunun güncelliğini yitirmesi nedeniyle geri 
çekilmesi konusunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Soru geri verilmiştir. 

5. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yümaz'tn, (6/627) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/118) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 434 üncü sırasında yeralan (6/627) esas numaralı 
sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mustafa Yılmaz 

Gaziantep 
BAŞKAN — Soru geri verilmiştir. 

V. — KANUN TASARı VE TEKLIFLERIYLE KOMISYONLARDAN GELEN 
DIGER İŞLER 

1. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/614) (S. Sayısı : 277) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, gündemin 3 üncü sırasındaki 277 sıra sayılı "765 
Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım : Raporun okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. 
SHP Grubu adına, Sayın Kenan Süzer. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA KENAN SÜZER (Tokat)'— Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, gö
rüşülmekte olan, 765 Sayılı Türk.Ceza Kanununun Ek 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde Partimizin görüşlerini sunmak için hu
zurunuzdayım. Hepinize saygılar sunarım. 

(1) 277 S. Sayılı Basmayazt tutanağa eklidir. 
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Değerli arkadaşlarım, değiştirilmesi istenilen madde, geçen yıl, 7 Aralık 1988 tarihinde 
Ceza Yasamıza girmiş bir maddedir. Ek 1 ve ek 2 nci maddelerin birbirleriyle uyum içerisinde 
olmasına özen gösterilmiş ve bu yasa Mecliste savunulurken,''Aslında, para cezaları, günün 
koşulları; hayat seviyesinin yükselmesi, paranın erozyona uğraması, satın alma gücünün düş
mesi sebebiyle azalıyor, suç ve ceza arasında bir hayli farklılık meydana geliyor, dolayısıyla, 
ceza da caydırıcılık özelliğini yitiriyor gerekçesiyle, Ceza Yasamızdaki para cezalarının miktarı 
sık sık yükseliyor. Bunu önleyelim, öyle bir sistem getirelim ki, artık, para cezalarını artırmak 
için Yüce Meclis işgal edilmesin" diye bu ek 1 ve ek 2 nci maddeler konulmuş; ancak, aradan 
bir yıl geçmesine karşın, şimdi, bir değişiklikle Hükümet karşımızda. Bu da kaçınılmazdı, yine 
ileride öyle olacağı da şüphesiz*. Çünkü, o maddeyi okuduğumuzda işin içinden çıkmak biraz 
zor olsa gerek. 

Şöyle bir madde : "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ek 1 inci madde kap
samına giren para cezaları 1988 yılı bütçe kanununda 84 olarak belirlenen memur maaş katsa
yısının artınlması halinde, Bütçe Kanununda her 30 puan artış bir birim olarak kabul edilerek 
ek 1 inci maddeye göre tespit edilen ceza miktarlarının bulunacak birim Sayısıyla çarpılması 
suretiyle belirlenir." Çok garip bir tekniği var; yani, asıl cezayı vereceksiniz, sonra buradaki 
matematiksel işlemleri sırasıyla yapacağız... önce bütçedeki katsayıyı bulacağız, o katsayıdan 
84'ü çıkaracağız, 30'a böleceğiz, onu bir birim kabul edeceğiz, bu bulduğumuz katsayıyı ceza 
miktarıyla çarpacağız ve nihaî cezayı bulacağız... Tabiî, hâkimlerimiz bu konuda titiz davra
nacaklar, ama uygulamada birçok eksiklikleri ve hataları da beraberinde getirecek. Tabiî, bu 
ceza verildikten sonra, artırmalar, indirmeler olacak. 

ANAP sözcüsü arkadaşımız bu yasayı geçen yıl savunurken "Çok iyi bir sistem bulduk. 
-Tutanaklardaki ifadelerine göre- öyle bir sistem ki, artık Ceza Yasasının bu maddeleri değiş
meyecek ve bütün sıkıntılarımızı da böylece atlatmış olacağız" demiş. 

Değerli arkadaşlarım, halbuki, bu sistemin oturmayacağı, zamanında belliymiş. Çünkü, 
Ceza Yasamızdaki para cezalarını oynak bir yere bağlarsanız, o cezalar daha da çok aşağı-yukarı 
çekilme durumuyla karşı karşıya kalacak. Hiç değişmesin dendiği halde, bir yıl içerisinde, yeni 
bir değişiklikle Hükümet karşımıza geldi. 

İkincisi ise, katsayı esasına bağlanıyor; yani, bir cezayı katsayıya bağlıyoruz. Halbuki, katsayı 
-bilindiği gibi- hem ocak ayında, hem de temmuz ayında olmak üzere yılda iki kez değişiyor. 
Bu kez Ceza Yasamızdaki para cezaları da yılda iki kez değişiyor, oynuyor. Yani, 14 Temmuz 
günü bir suç işleyen insana aynı tarihte verilen ceza ile 16 Temmuzda suç işlendiğinde verilen 
ceza ayrı oluyor; 31 Aralıkta işlenen suçtan dolayı verilen ceza ile 2 Ocakta işlenen suçtan do
layı verilen ceza ayrı oluyor. 

Biz, çok iyi niyetle, Sayın Bakanımıza, Sayın Adalet Komisyonuna ve değerli Bakanlık 
mensuplarına, gelin buna ayrı bir sistem bulalım; katsayı sistemi çok oynak bir sistem; katsa
yı, gerek bütçe kanunu tasarıları ile gerekse hükümetlerin tasarruflarıyla arüyor, değişiyor, dedik. 

Ceza Yasamız, Medenî Yasamız gibi köklü bir sistemdir, ana yasalarımızdan birisidir. Böyle 
oynak bir sisteme oturtmanın yanlış olacağının, hâkimlerimize uygulamada zorluk çıkaracağı
nı uygulamadan gelen bir arkadaşımız olarak biliyorum. Şimdi, düşünün, hâkim, 198S yılının 
haziran ayında işlenen bir suçta katsayı nedir, bu katsayıyı neye göre hesaplayacağız, nasıl ya
pacağız diye zorlanmakta; bu husus da, cezanın tayininde birtakım adaletsizliklere yol açmak
ta hatta doğru hesaplansa bile, Yargıtay denetiminden geçtiğinde birçok mahzurları 
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görülmektedir. Hâkimimiz suçun niteliğini çok iyi değerlendirmiş olabilir; ama, cezayı verir
ken bu tip matematiksel işlemlerle, neredeyse cebir denklemleri gibi ceza tayin etmek elbette 
ki hâkimi sıkıntıya sokacaktır diye düşünüyoruz. 

Bu ifade ettiğim endişelerimi sununla da pekiştirmek mümkün : Bu yasa tasarısı Bakan
lar Kurulundan 18.9.1989 tarihinde Meclis Başkanlığına gönderiliyor. 18.9.1989'da deniliyor 
ki, "Katsayının bulunmasındaki 30 rakamı 50 olarak düzeltilsin" ve gerekçesinde de "katsayı 
205 olabilir" deniliyor, özünde çok doğru şeyler. Yani, biz yasa tasarısının Yüce Meclise geti
rilmesinden memnunluk duyduk. Elbette, vatandaşlarımızın daha rahat ettirilmesi için getiri
len bir tasarı; ama, iyi niyetle şunlan da söylemek istiyorum : "205 katsayıya göre gelirse..." 
demiş, katsayı 2 oluyor, yani cezayı 2 ile çarpıp ana cezayı bulacaksınız; ama, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda katsayı 255'e yükseltildi. Bu esasa göre, gerekçede iki misline çıkarmak için 
sunulan yasa tasarısına göre hesap yaptığımız zaman üç misline çıkıyor. 

Bu yasa tasarısını hazırlayan arkadaşlarımın iyi niyetinden en küçük bir kuşkum yok, biz
lerin de katkı sağlayacağından sizlerin kuşkusunun olmadığım biliyorum. O bakımdan, Yüce 
Meclisin bu konuda müştereken veya ayrı ayrı vereceğimiz önerge ile bunu 75 rakamına çıka
rırsak, tasarı ilk veriliş amacına ulaşmış olur diye düşünüyorum. 

Tabiî, bunlar ekonomik politikalarla da ilgili. Şöyle ki ceza konusu para olduğu için, tabiî 
yıllık enflasyon rakamlarının çok yüksek olması, para piyasalarının allak bullak olması, istik
rarlı bir para politikasının izlenememesi (asarının bu maddesinin daha birçok kereler Yüce Mec
lisin huzuruna geleceğini gösteriyor, onun bir işaretidir. 

Sonuç olarak şunları söylemek istiyorum : Yasi tekniğine ve geliş gerekçesine uygun bi
çimde bu maddenin yeniden ele alınmasını ve 50 katsayısının 75'e çıkarılmasını önereceğiz. 
Bunun desteklenmesini bekliyoruz. Daha kalıcı olması yönünden de, bu ek 2 nci maddenin 
sağlam bir esasa bağlanmasını, sağlam bir sistem bulunmasını ve dolayısıyla, sık sık Yüce Mec
lisin bu gibi konularda meşgul edilmemesini diliyorum. 

Hepinize en içten saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen arkadaşımız?.. Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Maddele

re geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 2 nd Maddesinin Birinci Fıkrasında Değişildik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununa 7.12.1988 tarihli ve 3506 sayılı Kanunla 
eklenen ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "30" rakamı "50" olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş iki önerge vardır; okutuyorum : 
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Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesinde yer alan "50" rakamının "75" olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Altan Kavak 
istanbul 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Mehdin Işık 
Muş 

Muzaffer Atılgan 
Ankara 

Mecit Yağan 
Kayseri 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan (277) Sıra Sayılı Yasa Tasarısının 1 inci maddesindeki (50) rakamının 
(75) olarak değiştirilmesini öneriyoruz. 

Saygılarımızla. 

Kenan Süzer 
Tokat 

trfan Gürpınar 
Kırklareli 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

BAŞKAN — tki önerge de aynı mahiyette olduğu için, birlikte işlem görecektir. 
Komisyon, önergelere katılıyor mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Çoğunlu-
muz yok; katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önergelere, Komisyon, çoğunluğu olmadığı için katılamıyor, Hü
kümet katılıyor. 

önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi, kabul edilen değişiklikle beraber oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı üzerinde lehte veya aleyhte söz isteyen arkadaşımız var mı? Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Tasan kabul edilmiş 

ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

Biraz önce, Sayın İbrahim Demir, sataşmadan dolayı söz istemişti. Tutanakları okudum. 
Kendisine, ileri sürdüğü Fikirleri aşan bir isnatda bulunulmuştur. Bu hususta kendisine söz ve
riyorum. 

Sayın Demir, lütfen, size yakışır ve bir cevap hakkı doğurmayacak şekilde konuşmanızı 
rica ederim. 

Buyurun Sayın Demir. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, istemeyerek de olsa 
huzurunuzdayım. Bir sataşma sebebiyle, maruzatımı arz etmek istiyorum. Sözlerime başlama
dan önce, Yüce Meclisi yeniden saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, bendeniz, çok önemli olduğuna inandığım yaş mey
ve ve sebze ithalatıyla ilgili olarak konuşurken, resmî ağızlarca hal mafyasından bahsedildiği
ni, "hal mafyasının belini kıracağız" gibi pek yakışık almayan ifadeler kullanıldığını söyle
dim. İlave ettim, dedim ki, bu "hal mafyası" deyimiyle kastedilen kimlerdir? Eğer, bu ifade
den maksat, halde, kamuoyunda "kabzımal" olarak bilinen, Ticaret Kanununun tanımına göre 
"komisyoncu" olarak kabul edilen hal esnafı ise, bu ifade yanlıştır. Çünkü, bu meslek erbabı, 
Türkiye'de, devletin denetimi altında, kanunların sınırları içerisinde serbest bir mesleği icra 
etmektedir. Bu insanlara devletin ağzından, böyle, aşırı, uygun olmayan ifadelerle saldırılma-
sı, "bellerinin kırılmasından dem vurulması son derece yanlıştır dedim. Bu ifademi, bu yak
laşımımı Sayın Bakan çarpıtarak, bu kürsüden, yine resmî bir mevkie ve kişiye uygun olmaya
cak bir tarzda, bendenizi zan altında, itham altında bırakan bir yorum getirdiler ve. Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığının hallerde yaptığı kontrollerde, Ankara Halinde 90, tzmir Halinde 240 
kişinin, eksik, yanlış, bozuk tartı aleti kullandığını ve yine kendilerine ait tabirle, "halkı kazık
ladığını", bunlara devletin seyirci kalamayacağını, bu kişilerin Mecliste kendilerini savunacak 
insanlar bulabildiğini -Meclisten kendilerini savunan insan, güya bendenizim- söylediler. 

Sayın Başkan, bu mantık, bu üslup ve bu seviye, bence uygun değildir. Ben burada, bu 
yorumla, bu yaklaşımla "hal mafyasından murat nedir, kastedilen kimdir?" sorusuna cevabı 
almış oldum. Bu bakımdan, Sayın Bakana teşekkür ederim. Kimmiş efendim devletin belini 
kıracağı hal mafyası? Eksik, bozuk, yanlış tartı aleti kullanan hal esnafıymış. Efendim, insaf 
etmek lazımdır. 

Ben yine, konuşmamda, bu uygulamanın, köylüyü mağdur edeceğim, zaten güç durumda 
olan köylünün, yaş sebze ve meyve ithalatının serbest bırakılmasıyla daha güç durumda kala
cağını da söyledim. Bu mantıkla, Sayın Bakan bana, "siz köylüyü savunuyor, koruyorsunuz; 
ama biliyor musunuz ki, suç istatistiklerine göre, her gün, her ay, her yıl şu kadar köylü 
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suç işlemektedir" diyebilirdi. Ne alakası var efendim? \ani, binlerce hal esnafı, komisyoncu 
arasından 240 kişi, 90 kişi eksik, yanlış tartı aleti kullanıyor diye hal mafyasından bahsedilebi
lir mi? 3-S bin kişi suç işliyor diye bütün köylü suçlanabilir mi? Böyle bir mantık yürütülebilir 
mi? Bunları yadırgadığımı ve bu yorum ve yaklaşımla şahsıma, benim düşüncelerimin çarpıtıl
ması suretiyle sataşıldığını ve bunun doğru olmadığını söylemek zorundayım. 

Şimdi siz eğer, eksik, yanlış tartı aleti kullananı mafya sayıyor, bunların belini kırmaktan 
dem vuruyorsanız devletsiniz; bu memlekette hakikaten son yıllarda, 12 Eylülden sonra ihtilal 
şartlarında mafyalar türemiştir; ihale mafyaları, senet mafyaları vardır, işte Doğuda bölücü, 
devlete meydan okuyor, gidin onların belini kırın. Eksik, yanlış tartı aleti kullanan hal esnafı
na buradan celallenmek, onlara burada devlet ağzıyla meydan okumak, Türkiye Cumhuriyeti
ne de, onun bakanı olduğunu sananlara da yakışmaz. 

tSMET TAVGAÇ (Bursa) — Bakan burada yok, yeter. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Keşke burada olsaydı. Burada olsaydı daha başka şey
ler söyleyecektim; ama, kimsenin arkasından konuşmak gibi bir niyetim yok. 

Sayın milletvekilleri, değerli arkadaşlarım, bununla yetinmeyip, burada bu üslubu, bu ağ
zı uygun bulmayan bir milletvekiline, "bu, eksik, yanlış tartı aleti kullanan kişiler, Mecliste 
kendilerini savunacak temsilciler de bulabiliyorlar" diyebilmek, doğrusu, her seviyede insanın 
yapabileceği bir şey değildir. 

Bunları arz etmek üzere -sözlerimin başında da söylediğim gibi- Huzurunuzu işgal ettim. 
Beni dinlemek lütfünda bulunduğunuz için, yeniden saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Bakşkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demir. 

2. — 3512 Sayılı 1989 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı Kısmı ve (B) işaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/615) (S. Sayısı : 278) (1) 

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki 3512 Sayılı 1989 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli 
Cetvelin Maliye ve Gümrük Bakanlığı Kısmı ve (B) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum : Raporun okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, SHP Grubu adına, Sayın Abdulkadir Ateş ve DYP Grubu adı
na, Sayın Aykon Doğan söz istemişlerdir. 

SHP Grubu adına, Sayın Ateş, buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekili arkadaşlarım, konuşmama başlamadan önce, hepinizi, Grubum adına saygıyla selam
lıyorum. 

(1) 278 S. Sayûı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Şu anda görüşmeye başladığımız kanun tasarısıyla ilgili olarak Grubumun görüşlerini ifa
de etmeye çalışacağım. 

Her şeyden önce şunu belirterek sözlerime başlamak istiyorum : Bu kanun tasarısı, 1 Tem
muz 1989 tarihinde kamu çalışanlarına yapılan maaş zamlarıyla ilgili gerek görülen 2,5 tril
yonluk bir ek ödeneğin aktarılmasıyla ilgilidir. Böyle bir aktarmanın yapılmasına taraftanz 
ve kamu kesiminde çalışan ücretlilerimizin bu 2,5 trilyondan daha da fazlasını hak ettiğini yıl
lardan beri söyleyen bir partiyiz. 1989 bütçesi görüşülürken de, memurumuza, ücretlimize ya
pılan ufak tefek zamlar, onu enflasyona ezdirmekte ve alım gücünü giderek düşürmektedir de
miştik ve Hükümetten bu konuya ilişkin ödeneklerin yüksek tutulmasını özellikle rica etmiş
tik; ama, maalesef, tüm ayrıntılı açıklamalarımıza rağmen, Hükümet, Anamuhalefet Partisi
nin bu görüşünü göz önüne almamış ve 1 temmuz 1989 günü yapmış olduğu zamlarla da ne 
ücretliyi tatmin edebilmiş ne de enflasyona karşı, ücretlilerimizi, kamu kesiminde çalışan in
sanlarımızı koruyabilmiştir. 

Sayın Başkan, konuşmama -izninizle- bu tasarının genel gerekçe bölümünün birinci pa
ragrafını okuyarak başlamak istiyorum : Gerekçede, "Kamu kesiminde çalışan personelin ay
lık ücretlerinde 1 Temmuz 1989 tarihinden geçerli olmak üzere önemli artışlar yapılmıştır. Ya
pılan bu düzenlemelerle bir yandan fiyat artışlarının söz konusu personelin maaş ve ücretlerin
de meydana getirdiği olumsuz etkiyi bertaraf etmek, diğer yandan millî gelirden almakta oldu
ğu payı artırmak'amacı güdülmüştür." ifadeleri yer almaktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, acaba bu paragrafta ifade edilmiş olan görüşler veya 
iddialar doğru mudur; bunun üzerinde durmak istiyorum. Her şeyden önce bu yasa tasarısıy
la, somut biçimde bir eksiklik daha, bugün hükmeden, başta bulunan Hükümetin bir eksikli
ği daha kesin bir biçimde ortaya çıkmıştır; o da şu : Bir hükümetin, hükümet edebilmesi, ikti
dar olabilmesi için, her şeyden önce o hükümetin gelir ve giderlerini bilmesi gerekir. Oysa, bu 
tasarıyla somut bir biçimde kanıtlanmaktadır ki, bu Hükümet, toplayacağı gelirleri dahi bil
mekten aciz bir Hükümettir. Ayrıca, yine aynı Hükümet, bütçesini yaptıktan sonra yıl içerisin
de nereye ne kadar para gerekebileceğini; daha doğrusu nereye ne kadar kaynak ayrılması la
zım geldiğini dahi hesaplamaktan veya hesaplayabilmekten aciz kalmaktadır. 

Şimdi, memur maaşlarının artışından dolayı 2,5 trilyonluk bir ödeneğin aktarılmasıyla 
ilgili bir ek kanun tasarısı Yüce Meclisten onay beklemektedir. 

Acaba, 1 Temmuz 1989'da çalışan kesimdeki nüfusta çok büyük bir artış mı olmuştur? 
Enflasyon oranı bilinmiyor muydu? Hayat pahalılığının düzeyi daha önce kestirilememişmiy-
di ki, Hükümet 1989 bütçesinin başında bu ödeneği koymayı unuttu veya koyamadı? 

Değerli arkadaşlarım, eğer bir hükümet, toplayacağı kaynağın ne olacağını bilmiyorsa ve 
nereye ne kadar harcama yapacağını tahmin edemiyorsa, böylesi hükümetler için ona hükü
met ediyor, iktidardır diyebilmemiz mümkün değildir. 

Sayın Başkan, aynı şey yıllardan beri devam etmektedir, örneğin 1988 bütçesi yapılırken, 
bütçenin 2 trilyon liranın biraz üzerinde açık vereceği söylenmişti; ama sene sonuna geldiği
mizde bu açığın 4,5 trilyon lirayı bulduğunu gördük; onunla da bitmedi, 1989 bütçesinde açı
ğın 4 trilyon liranın biraz üzerinde olacağı söylenmişti; ama 1989 yılı sonunda gördüğümüz 
odur ki, açık 8 trilyon lirayı çok aşmıştır. Aynı şey 1990 bütçesinde de yaşanacaktır Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım. 1990 bütçesi baştan 9 küsur trilyon liralık bir açık öngörmektedir; ama bu
gün Bütçe Plan ve Bütçe Komisyonundan geçtikten sonra yani 9 küsur trilyon liralık açık, şimdiden 10,5 
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trilyon liranın üzerine çıkmış bulunmaktadır. Diğer bir deyişle bu Hükümet maalesef nereden 
ne kadar gelir toplayacağını bilemediği gibi, henüz daha 1990 bütçesi yürürlüğe girmeden, tah
minlerin üzerinde, 2 trilyon liranın üzerinde ek bir açığı da beraberinde getirmektedir. 

Şimdi, böylesi bir uygulama, böylesi bir yönetim, özellikle kaynak sıkıntısı çeken Türkiye 
gibi ülkeler açısından affedilir gibi değildir. Türkiye, kıt kaynaklara sahip bir ülkedir. Bu ne
denle ele geçen, toplanabildi kaynakların kuruşu kuruşuna, nerede ve nasıl harcanacağının 
iyi hesaplanması gerekir ve bu bir zorunluluktur. Diğer bir deyişle planlı hareket etmek duru
mundayız. İşte, planlı hareket edilemediği, Hükümetin gelirlerini ve giderlerini bilmekten dahi 
öte olduğu, aciz olduğu durumlarda sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunları Plan ve Bütçe 
Komisyonundaki çalışmalar sırasında bu yıl ki bütçede gördük. Planlamanın karşı çıktığı, pro
jesinin dahi bulunmadığı birtakım işlere milyonlarca, trilyonlarca liralık yatırımlar yapıldığı, 
kaynak ayrıldığını gördük, tşte bu nedenledir^, Hükümet, bir türlü kesesine sahip olamadığı 
gibi, ayrıca birtakım plansız ve projesiz yatırımlarla da memlekete kıt kaynaklarla götürebile
ceği hizmetleri aksatmaktadır. 

Sayın Başkan, bu yasa tasarısıyla ortaya çıkan önemli bir eksiklik de -ki ben buna Anaya
sa ihlali diyorum- Anayasanın 163 üncü maddesinin ihlal edilmesidir. Anayasanın 163 üncü 
maddesine göre, bütçede ayrılan ödeneğin kaynağının olması ve bunun gösterilmesi lazımdır, 
bu şarttır, anayasal bir koşuldur; ama bu tasarıda 2,5, trilyon liralık ek aktarma yapılması ola
yı 163 üncü maddenin ihlal edilmesine, Anayasanın bu maddesinin göz ardı edilmesine neden 
olmuştur. 

Bütçe hazırlanırken ödeneklerin gerçekçi büyüklüklere göre hazırlanması gerekmektedir. 
Kaynak gösterilmek zorunluluğu vardır. Bunu yapmadığınız takdirde, Anayasanın, biraz önce 
ifade etmiş olduğum maddesinin ihlali sözkonusudur. Bu kural, bu tasarı ile ihlal edilmiştir. 
Kaynak belli değil iken, hatta hiç kaynak gösterme zahmetine dahi katlanılmadan, ödenekler 
konulması veya aktarmalar yapılması bizce hukuk devleti anlayışına ters düşen bir uygulama
dır. Hükümetin bu konudaki yaklaşımı bana Nasrettin Hoca'nın bir hikâyesini anımsatıyor. 
Hani Nasrettin Hoca tarlasının etrafına bir çit çevirmiş ve alacaklısına demiş ki, "Buradan 
koyunlar geçecek, onların yünleri takılacak, bu yünleri toplayacağım, yıkayacağım, eğdirece
ğim, iplik yapacağım ve pazarda satıp o zaman paranı ödeyeceğim." Biz, böyle bir yaklaşımla 
devlet yönetilmez diyoruz. 

Anayasanın 163 üncü maddesi gayet açık, yapacağınız harcamaların, ayıracağınız ödenek
lerin kaynağı belli olmalıdır diyor; ama maalesef biz Nasrettin Hoca hikâyesinde olduğu gibi, 
etrafa çit örüp, nereden ne kaynak toplanabileceği faraziyeleri ile devlet yönetmeye; devlet me
murumuzun, çalışanlarımızın yaşam koşullarını veya ücretlerini enflasyona ezdirmemeye çalı
şıyoruz ki, bunun acınacak bir durum olduğu kanısındayım. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, gere 1 Temmuz 1989'da Hükümet, kamu kesiminde çalışan
lara yüzde 140'lık bir artış sağladığını iddia etmiştir. "Bu artış oranıyla ücretli kesimin gelir 
düzeyi artırılmıştır" denilmektedir; ancak böyle bir iddiada bulunmadan önce, konunun de
taylı bir biçimde incelenmesi gerekir. Her şeyden önce 1 Temmuz 1989'dan başlayarak 1984'lü 
yıllara kadar inip baktığımızda her yıl memur maaşlarının maalesef enflasyon düzeyinin altın
da kaldığını görmekteyiz. Bu nedenle, 1989 yılına kadar memurun Hükümetten birikmiş ala
cağı bulunmaktadır. Yüzde 140'lık bir artış vermekle tüm bu eksiklerin veya daha önceki ala
cakların yerine getirildiğini ve telafi edildiğini iddia etmek mümkün değildir. Rakamları üst 
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üste koyup hesapladığımızda memurun devletten, Hükümetten, ANAP hükümetlerinden geç
miş alacaklarının yüzde 140'ların çok üzerinde olduğunu görürüz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, ayrıca Türkiye'nin son altı yılda, yılda ortalama yüzde 
4 dolayında büyüdüğü söylenmektedir. Yüzde 4'lük bu büyümeden acaba kamu kesiminde ça
lışan ücretliler hiç pay almayacaklar mıdır? Bunu da ortaya koyup, bu oranlara eklediğinizde, 
yani daha önceki enflasyon oranlarını da o oranlar üzerine eklediğinizde memurun son altı 
yıl içerisinde ANAP hükümetlerinden hak etmiş olduğu oran yüzde 140'ların çok üzerindedir. 
Bunun hesabını yapmak da çok kolaydır. 

özellikle 26 Mart seçim sonrası, bildiğiniz gibi -üç gün önce olduğu gibi- zamlar peşpeşe 
sıralandı ve gene 1 Temmuz sonrası gene büyük bir zam furyası ite 1 Temmuz 1989'da memura 
verilen zamlar henüz daha memurun dine geçmeden eriyip gitmişti, bunu da unutmamak la
zımdır. Ayrıca, bugün 1990 Yılı Bütçesinde de aynı şey olmuştur. Hükümet, kamu kesiminde 
çalışan emekçilerimize yüzde 24'lük bir artış öngörmüştür; ancak bu yüzde 24'lük artış me
murun henüz daha bir ay sonra eline geçecekken, üç gün önceden başlayarak şekere, petrole, 
elektriğe ve diğer birçok maddeler üzerine gelen zamlar yüzde 24'lük bugünkü artışı silip gö
türmüştür. Bu yöntemler artık eskidi. Bunun kandırmaca olduğunu artık halkımız da biliyor 
ve 26 Mart yerel seçimlerinde buna inanmadığını oylarıyla ispat etmiştir. 1989 yılının ikinci 
yarısındaki fiyat artışları kasım ayına kadar yüzde 70 dolaylarına çıkmıştır Ve yıl sonunda bu 
artışların yüzde 75'lere varacağını hepimiz bilmekteyiz. 

Şimdi, durum böyle iken bu tasarıda, biraz önce okuduğum paragrafta olduğu gibi, me
muru enflasyona ezdirmedik, refah düzeyini yükselttik gibi iddialarda bulunmak, bence, ge
çersiz ve dayanaksızdır. 

"1990 yılının ilk altı ayı için yüzde 24'lük bir artış verilmiştir" deniliyor; ama biraz önce 
de vurgulamış olduğum gibi, üç günde yapılan zamlar, bu yüzde 24'lük artışın yüzde 18,9'unu 
almış götürmüştür, bizim yapmış olduğumuz hesaplara göre. \âni, halkın bir ay içerisinde mevcut 
tüketim maddelerine yapacağı harcamalarla, daha bir ay sonra dine geçecek olan bu yüzde 
24'lük artıştan yüzde 18,9'u silinip gidecektir. Geriye kalıyor yüzde 6,1'i. 

Değerli arkadaşlarım, kamu kesiminde çalışan ücretli, geriye kalan yedi - sekiz ayda yüz
de 6,1'tik bir artışla idare etmek zorunda kalacaktır. Bu mudur enflasyona yendirmemek, üc
retlilerin maaşlarını, gelirlerini enflasyon oranının altında bırakmamak? Yüzde 6,1'Uk artışı 
8'e böldüğümüzde yüzde 1 bile düşmüyor. Demek ki, 1989 temmuzunda yapılan zamlarda da, 
yani bu tasarıyla getirilen 2,5 trilyonluk ek transferde de ve 1990 bütçesindeki artışta da aynı 
felsefe hâkim. Artırmış gibi gözüküyorsunuz; ama o artış memurumuzun, emekçimizin eline 
geçmeden, zamlarla, yavaş yavaş alınıyor. Gerçekler incelendiğinde de, memurumuzun, kamu 
kesiminde çalışanlarımızın enflasyona her yıl biraz daha yenik.düştüğünü, refah düzeylerinin 
biraz daha aşağı düzeylerde gerçekleştiğini görmekteyiz. Diğer bir deyişle, Türkiye'de çalışan 
kesimler, bilinçli bir biçimde sefalete doğru itilmeye çalışılmaktadır. 

. Sayın Başkan, durum böyle olunca, şunu söylemek geliyor içimizden: Bir halk deyimi var, 
''Ümit fakirin ekmeği, ye Memet ye." Ekmek daha eline geçmeden, Hükümet, ileride geçeceği 
ümidini vererek, çalışan kesimleri aldatmaya, gözünü boyamaya çalışmaktadır. 

Sayın Başkan, işte bu aldatmaca içerisinde, nasıl 1 Temmuz 1989 zamlarının iyileştirici 
etkisi iddia edilemiyorsa, Hükümetin yine bu Tasarıda söylediği gibi, vergi gelirlerinde gerçek 
artışlar olduğu da iddia edilemez. Ne denilmektedir? "Bu, yeni bir kaynak yaratma değildir. 
Yani, yeni bir vergi getirmiyoruz; ancak, vergi gelirlerimiz 1989 yılı içerisinde artmıştır" diye 
iddia edilmektedir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; izninizle, bunun doğru olmadığını, burada, acizane 
fikirlerimi öne sürerek, açıklamak istiyorum. Gerçekten böyle bir artış olmuş mudur? Yani, 
vergi gelirlerimizde beklenmeyen artışlar mı olmuştur? Hayır. Her şeyden önce, 3 nedenle, ger
çek artışların olmadığı ileri sürülebilir : Bunlardan bir tanesi enflasyondur. Bir ülkede eğer enf
lasyon oranı yüzde 70'Iere varıyorsa ve siz de sene başında, bütçenizde, enflasyonun yüzde 38 
olacağını tahmin ediyorsanız, normal olarak, reel gelirlerde, alım gücünde bir artış olmadan 
parasal bazı büyümeler söz konusu olur. Gerçek olmayan o parasal büyümeler ise, tabiatıyla 
vergi matrahını artıracaktır. Alım gücünde bir artış getirmeden, sadece rakamlarda meydana 
gelmesi, vergi gelirlerinin gerçekten artması anlamına gelmez. Bu, ekonomik, anlayışa ters dü
şer. Herhangi bir bilimsel yönü yoktur. 

Sayın Başkan, enflasyon nedeniyle, vergi gelirleri artmıştır gibi bir durumun ortaya çıktı
ğını, bunun böyle olmadığını söyledim. Bunun yanında, 1 Temmuz 1989'da memur maaşların
da yüzde 140'a varan bir artış yapıldığı iddia edilmiştir. Şimdi, memur maaşlarının yüzde 140'a 
varan bir artış söz konusu olduğunda, doğal olarak, bu kesimlerin ödeyeceği vergide de önemli 
bir artış söz konusudur. \ani, bu memurların, bu çalışanların vergi matrahtan da kendiliğin
den yükselmiş demektir. Siz, "Yüzde 140 veriyoruz" diyorsunuz; ama bunun önemli Bir kıs
mını yeniden vergi olarak alıyorsunuz ve gelir kalemine kaydediyorsunuz. Bu da -biraz önce 
söylediğim şekilde- tasarının gerekçesinde ileri sürülenin aksine Türkiye'deki vergi gelir matra
hının artmış olmadığını, daha doğrusu vergi gelirlerinde, yapay bazı nedenlerle, sadece rakam
sal olarak sunî bazı artışların olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca, bunu ben kaşıkla verip kepçeyle almaya benzetiyorum. Bir taraftan enflasyon, öbür 
taraftan ücretlilere yaptığınızı söylediğiniz zamlar ve bunun getirdiği vergi gelirlerindeki mat
rah artışı, bence yapaydır, gerçek gelir artışı olmaktan uzaktır. Açık söylemek gerekirse, vergi 
matrahında, tasanda iddia edilmiş olduğu gibi gerçek artışlar olmamıştır ve bizim gibi, enflas
yonun yüksek ve vergi yükünün daha çok ücretlilerin sırtında olduğu ülkelerde de bunu iddia 
etmek mümkün değildir. 

Şimdi aktarılması istenilen 2,5 trilyon liranın bir bölümü enflasyondan kaynaklanan şiş
kinlikten ortaya çıkmaktadır. İkinci bölümü, biraz önce ifade etmiş olduğum gibi, ücretlilere 
yapılan zamlardan kaynaklanmaktadır ve bu, Hükümetin ancak ücretlilerden vergi toplayabil
miş olması nedeniyle, bir artış gibi gözükmektedir. Bu ikisi 2,5 trilyon lira için yetişmemiştir 
ve bu 2,5 trilyon lira, aynca, emisyon hacminin şişirilmesiyle, diğer bir deyişle yeni para basa
rak sağlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarımın bilgilerine bu açıklamalann sonucunda şunu sunmak istiyorum : 
Tasarıda belirtilenin aksine, 1989 yılının son altı ayında Türkiye'nin gerçek vergi matrahında 
hiçbir artış olmamış; ancak, artış gibi gözüken rakamsal bazı yükselmeler söz konusu olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, bu tasarıyla ilgili bize ters gelen üçüncü 
bir konu da şudur : Ek ödeneğe ihtiyaç olduğu 1 Temmuz 1989 tarihinde biliniyor idi ise -hatta 
bunun daha önceden bilinmesi gerekirken- siz bu tasarıyı Hükümet olarak Meclise daha önce 
neden getirmediniz? Hükümetin, bu sorunun yanıtını vermesi lazım. Ne yapıyorsunuz?.. Kay
nak aktarımında bulunuyorsunuz. Bu, önemli bir karar. Siz, icra olarak yasamanın yapması 
gereken, baştan karar vermesi gereken bu konuyu aylardan beri nasıl sürüncemede bırakırsı
nız?.. bu da, üzerinde hassasiyetle durulması gereken konulardan bir tanesidir. Bu konuya da 
sanıyorum Hükümet veya ilgili sözcüler cevap verecektir. 
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Sayın Başkan, sözlerimi, bir temennide bulunarak bitirmek istiyorum; bu da, 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununun diliyle ilgili. Yine tasarının 2 nci sayfasında, genel gerekçede 
şöyle bir cümle var : "Devlet hizmetlerinin müstelzim olduğu masarif her sene bütçesine vazo-
lunan tahsisat ile tayin olunur, tfası bir kanun ile emrolunan hidemat karşılığının behemahal 
senesi bütçesine ithali lazımdır." 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün yaşı 30'lardaki (yani, 20'Iere, 15'lere inmiyo
rum) genç kuşağa şunu okutsamz hiçbir şey anlamaz. O nedenle de Hükümetten istirhamımız, 
bu yasaların dilini de biraz olsun anlaşılır hale getirmesidir. 

Bu yasa tasarısına, her türlü eksikliğine rağmen olumlu oy vereceğimizi bir kere daha ifa
de etmek istiyorum ve saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ateş. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Aykon Doğan; buyurun efendim. (DYP sıraların

dan alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; görüşülmekte olan eködenek tasarısı üzerinde Doğru Yol Partisi Gru
bunun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Sözlerimin başında hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Hükümet, bu tasarıyla, 4 trilyonluk bir eködenek ihtiyacını ileri sür
mektedir. Bu eködeneğin 1,5 trilyonluk kısmı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinde yer âlân 
yedek ödenekten karşılanacaktır. Görülüyor ki, Maliye ve Gümrük Bakanlığının bütçesinde 
yer alan yedek ödenek, birtakım harcamaları karşılamak için yetmemiştir. Hükümet, 2,5 tril
yonluk yeni bir ödenek ihdası için Yüce Meclisten yetki istemektedir. 2,5 trilyonluk bu ödene
ğin istenmesiyle, 1989 malî yılı bütçesi 2,5 trilyon tutarında daha yüksek bir meblağa ulaş
maktadır. 

Eködenekler hükümetlerin icraatlarında rastlanan hususlardır. Bu itibarla, eködenek iste
miyle Yüce Meclisin huzuruna gelen bu tasanyı yadırgamıyoruz; ancak, daha önce de ifade 
edildiği gibi, bu eködenek tasarısının gerekçesini yadırgadığımızı da sözlerimin başında belirt
mek istiyorum. 

Bu 2,5 trilyonluk eködenek tasarısı Meclisten geçmezse ne olur? Geçmezse, Hükümet me
murun emeklisine, duluna, yetimine ücret ödeyemez. Hükümet, ödeneği olmadığı için birta
kım cari faaliyetlerini ifa edemez. 

Bu itibarla, muhalefet olarak da, bu tasarıya olumlu oy vermek durumundayız; çünkü, 
her şeyden önce, devlet hayatı ve devletin, çalışan işçinin, memurun, dulun, yetimin ücretlerini 
ödemesi; bizim muhalefet olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir sorumluluktur. Bu iti
barla, bu tasarıya Doğru Yol Partisi Grubu olarak olumlu oy vereceğiz; ancak, diyoruz ki, bundan 
böyle önümüzdeki bütçelerde de, Hükümet, masrafını, hesabını, kitabını da Yüce Meclisin hu
zuruna doğru yaparak gelsin. 

Tasarının genel gerekçesinde ve maddelerin gerekçelerinde enteresan açıklamalar vardır. 
Tasarının genel gerekçesinin birinci paragrafında Hükümet, 1989 Temmuzunda kamu 
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personelinin aylık ücretlerine yapılan zamlar nedeniyle böyle bir eködenek tasarısına ihtiyaç 
duyulduğunu beyan ediyor. Buna katılmak mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Eğer 
hakikaten 1989'un temmuz ayında böyle bir eködenek tasarısına ihtiyaç duysaydınız, bu tasa
rıyı o zaman getirirdiniz. Bugün buraya getirdiğinize göre, bu tasarı gerçekten bu gerekçeye 
dayanamaz. Neden? Gerçekten o günden bugüne kadar masraflar yapılagelmiştir. 

Tasarının gerekçesinde deniyor ki, "... yapılan bu düzenlemelerle bir yandan fiyat artışla
rının söz konusu personelin maaş ve ücretlerinde meydana getirdiği olumsuz etkiyi bertaraf 
etmek, diğer yandan -ücretli kesimin, yani memurun, emeklinin, dul ve yetimin- millî gelirden 
almakta olduğu payı artırmak amacı güdülmüştür." 

1989 yılında ekonomik olarak küçülen bir Türkiye var karşınızda. Dün, Devlet istatistik 
Enstitüsü açıkladı: Gayri safi millî hâsıladaki reel büyüme 1,1; nüfus artışı 2,5. Türkiye nere
deyse yüzde 1,4 oranında küçülmüş. Yani, külliyen baktığımız zaman, işçisi, memuru, dulu, 
esnafı, tüccarı, çiftçisi fakirleşmiş. 

Şimdi, Hükümetten soruyorum : Siz ücretliye verdiğimiz bu reel artışları kimden aldınız, 
kime verdiniz? Çiftçiden mi? Tarım kesimindeki büyüme eksi 6,5. Çiftçi, yüzde 6 oranında 
küçülmüş. Sanayideki büyümeye bakıyoruz, neredeyse nüfus artışıyla aynı düzeyde. Sanayici
nin durumu aynı noktada kalmış. Şimdi, Hükümetten öğrenmek istediğim husus şudur : Siz, 
ücretlerdeki reel artışı kimden, ne vererekten sağladınız? Bunu açıklasın. 

Değerli arkadaşlarım, aslında Hükümetin madde gerekçelerindeki, "Efendim, biz 1989 
yılında memurlara yüzde 106 oranında zam yaptık. İşçi kesiminin de, toplusözleşmeleriyle, üc
retlerinde yüzde 142-145 oranında bir artış meydana geldi. Emekli, dul ve yetimlerin maaşla
rında da iyileştirme yapıldı" ifadeleri, reel bir iyileştirme değildir. Eğer, reel bir iyileştirme ol
saydı, huzurunuzda ekonomik olarak, sabit, fiyatlarla, büyüyen bir Türkiye olması lazımdı. 
Siz bir taraftan Türkiye'yi küçülteceksiniz, Türkiye'yi fakirleştireceksiniz, gayri safı millî hâsı
layı nüfus artışının altına düşüreceksiniz; öbür taraftan da 10 trilyona yakın bir kaynağı dış 
borçlar sebebiyle dışarıya aktaracaksınız ve ondan sonra da diyeceksiniz ki, "Biz ekonomiden, 
işçiye, memura reel artışlar verdik." 

Şimdi soruyorum : tşçiye, memura, dul ve yetime nereden reel artış verdiniz? Çiftçiden 
mi?.. Esnaftan mı?., tkisi de zaten bitmiş kesim. Geriye kalıyor, yüksek gelir grupları. Bakıyo
ruz, on yıllık dönem içinde -özellikle 1984 yılından sonra- faiz kesiminin, büyük sermaye kesi
minin gayri safı millî hâsıladan aldığı pay büyümüş; 1989'da da büyümüş. Millî gelirin yüzde 
55'ini 10 milyon kişiye tahsis eden bir İktidarın, buraya böyle bir gerekçeyle huzurumuza gel
mesini gerçekten yadırgıyoruz değerli arkadaşlarım. 

Şimdi, bunların fiktif bir ödeme olduğunu diğer bir açıdan da huzurlarınıza getirmek is
tiyorum. Bütçeden reel kaynaklarınız vardı da, işçiye, memura gerçekten sağlam kaynaklardan 
bunları ödediyseniz; KİT'ler, bunları kendi kaynaklarıyla .verimliliklerini artırarak ödemişse; 
devlet, vergi gelirleriyle bunları ödemişse, amenna; ama bakıyoruz, 1989 bütçesinde 5 trilyon 
ek borçlanmaya gidiyorsunuz. Açığınızın 6,5 trilyon olduğunu, siz beyan ediyorsunuz. Biz de, 
Plan ve Bütçe Komisyonunda, "1989 bütçesinde 8 trilyonluk açığınız var" dedik. 

Diyorsunuz ki, "Efendim, döviz alımı dolayısıyla da 4 trilyonluk emisyon yaptık." Ülke
de, bir yıldaki kâğıt para arzı, cumhuriyetin kurulduğu günden bugüne kadar ulaşılan 
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rakama eşitse, ekonomik istikrardan bahsetmek mümkün değildir. Cumhuriyet kurulduğun
dan beri lik defa 1989 yılında, emisyon hacmi 4 trilyon olmuştur değerli arkadaşlarım. 

Bu becerikli Hükümet, işçiye, memura reel artış yaptığını iddia eden bu Hükümet, şu geç
tiğimiz oniki ay içinde, 4 trilyon daha kâğıt para basarak, ekonomiyi bu noktaya getirmiştir. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Bütçe ne kadar, bütçe? 

ABDULLAN AYKON DOĞAN (Devamla) — Şimdi ona da geleceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu yetmiyormuş gibi, yüksek faizle, -devlet tahvillerinin, Hazine 
bonolarının faiz oranları belli- bir kesime reel transfer yaptığınız. Hükümet, bir kesime reel 
transfer yapmıştır, o da faizciye ve tefeciyedir değerli arkadaşlarım, tşçiden almıştır, memur
dan almıştır, duldan, yetimden almıştır, çiftçi ürününün taban fiyatlarını daha düşük tutarak 
çitfçiden almıştır, esnaftan almıştır; ağır vergilerle, bir kesime reel transfer yapmıştır. Bunu, 
açıkça konuşalım, açıkça ifade edelim. 

Banka faizleri oranı bugün yüzde 85'tir, 1989 yılının başında bankalarda sermayeye verdi
ğiniz kâr oranı yüzde 85'tir, orada reel bir artış vardır; ama toplumun diğer kesimlerinde reel 
bir transfer yoktur; bunu hep birlikte kabul edelim. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, Hükümet diyecektir ki, "Efendim.biz 4 trilyon liralık emis
yon yaptık; ama bunun karşılığında da döviz aldık, Merkez Bankasında bunuri karşılığı var." 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet, hiçbir zaman böyle bir mazeret ileri süremez. O vakit 
ben diyeceğim ki, emisyonu bir tarafa bırakalım, para arzına bakalım... Bir yılda, sadece emis
yon, yani para arzı + vadesiz mevduat + vadesiz Merkez Bankası mevduatından oluşan ve 
gerçekten fiyat artışlarının etkilendiği gösterge olan ve "Mı" diye adlandırılan küçük para ar
zı, 1989 yılında yüzde 50'yi aşacaktır. Bu da gösteriyor ki, 1989 yılında bir finansman açığı 
söz konusudur. 

1989 yılında ekonominin direksiyonu Hükümetin elinden kaçmıştır. Ekonominin direksi
yonu bir hükümetin elinden kaçmışsa, Hükümetin, gelip de, burada "İşçilere şu kadar trans
fer yaptık, memurlara şu kadar transfer yaptık" demesi imkânı da elinden kaçmıştır. Sadece, 
enflasyonun etkisinde kalan işçinin, memurun derdine çare bulunmak istenmiştir; ama onda 
da muvaffak olunamamıştır. Bunu, böylece ortaya koymak durumundayız. 

Gerçekten, bugün Türkiye'de bir dram yaşanıyor değerli arkadaşlarım. Bugün bakıyoruz, 
ekonominin rotu Hükümetin elinde değil. Sayın Başbakan açıkça diyor ki: "Bu zamlar bu 
kadar olmamalıydı." Sayın Başbakan böyle diyor; Hükümetin bir başka üyesi de, "Efendim, 
bu zamlar çok olmuş" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu memlekette, Türkiye Cumhuriyetinde, eğer zamlardan mesul bir 
kimse bulunmuyorsa, açıkça burada ifade edeceğim şudur : Türkiye'de bugün bir zam terörü 
vardır değerli arkadaşlarım... Zam terörü vardır ve her köşeyi bu zam terörü tutmuştur; sokağı 
tutmuştur, caddeyi tutmuştur, köşe başını tutmuştur (DYP sıralarından alkışlar) ve onun öte
sinde, değerli arkadaşlarım, hane masuniyetini de ihlal ederek her mutfağa, 15 milyon haneye 
de, bu zam terörü girmiştir. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Terörist kim? 
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ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Peki, bu zam terörüyle Hükümet meşgul 
olmayacak da, bunu kim önleyecek?.. 

Bir nokta dikkatimi çekiyor değerli arkadaşlarım; bu zamdan, basın feryat ediyor, işçi feryat 
ediyor, sendikalar feryat ediyor; memurlar, emekliler, dullar, yetimler, esnaf, toplum feryat ediyor; 
özellikle çitfçiler feryat ediyor; çünkü çiftçinin elinde satacak bir şey kalmamış. Buna karşılık, 
Hükümetin bir üyesi olan Sayın'Şükrü Yürür diybr ki: "Efendim, bu zamlar aralık ayında 
kaçınılmazdır." Neden?.. "Çünkü, biz bu zamlan daha önce yapacaktık; ama Cumhurbaşka
nı seçimi vardı. Biz -gene Sayın özal gibi konuşuyor- seçimden önce zam yapacak kadar enayi 
değiliz..." 

Gerçek olan budur; ANAP'ın hiçbir politikası değişmemiştir. Evet, Grubunuzda söyle
nen sözler... (ANAP sıralarından gürültüler) "Cumhurbaşkanı seçiminden önce zam yapacak 
kadar..." Evet, değerli arkadaşlarım, Anavatan Hükümetleri, her seçimden önce zam yapacak 
kadar enayi değildir; ama bu millete, ikinci, üçüncü defa bunu yutturmanız da mümkün değildir. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Millete hesabı biz vereceğiz. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Hesap gelecek... Hesaptan kaçmak müm
kün değil... Sandık da gelecek, hesap da gelecek, arşın da gelecek ve boyunuzun ölçüsünü bu 
millet alacak değerli arkadaşlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

HÎLMÎ BtÇER (Sinop) — Elini cebinden çıkar. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) — Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bakıyorum, Hükümet, "Zamların üstesinden 
geleceğiz" demiyor, "Zamları erteleyeceğiz" de demiyor; sanki, Yıldırım Hükümetinin, gene 
yıldırım harekâtı gibi zam harekâtına devam edeceği anlaşılıyor. 

Zammı söndürecek politikalar arıyorum. Gerçekten, uzun yıllar ekonomide çalışan bir 
insan olarak, Hükümetin politikalarında, 1989'da alevlenen bu zam yangınını söndürecek po
litikalar arıyorum. Basına bakıyorum; Sayın Cumhurbaşkanımız, gene, ekonomiyle daha ya
kından ilgileneceklerini ifade ediyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, ekonomiyle daha yakından ilgilendiklerini sekiz senedir burada gör
dük. Yani biz, bu oyunun nasıl oynandığını gördük. Oradan bir ümit yok. Hükümete bakıyo
ruz, Hükümetin bütçesine bakıyoruz, Hükümet üyelirinin beyanlarına bakıyoruz, onlardan da 
bir ümit yok. 

Değerli arkadaşlarım, onun için ben "Bu ekonomi politikasına tek çareyi millet bulacaktır" 
diyorum, önümüzdeki seçimlerde bu zamlara, bu ağır vergilere, bu enflasyona, fakirleşen 
Türkiye'nin daha da fakirleşmesine, kısaca her şeye tek çareyi millet bulacaktır. Ben, başka 
bir çare bulamıyorum, bunu da burada huzurlarınızda ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, müsaade ederseniz biraz da Hükümetin 1990 yılı politikasını 
eleştirelim. 

1990 yılında izlenecek Hükümet politikasına bakıyoruz. 1990 yılı bütçesi 10,5 trilyon lira
lık açıkla geliyor. Bütçede personel ödenekleri yetersizdir. Dolayısıyla, 1990 yılının kasım veya 
aralık ayında buraya eködenek kanunuyla tekrar gelebilirsiniz. 
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Reel bütçe açığı ise 15 trilyon liradır, tç ve dış devlet borçlarına bakıyoruz. Bunlar bütçede 
yer almaz. Borç idaresine bakıyoruz, orada da kaynağı yok. Burada da 7 trilyon lirayı aşan 
bir kaynak açığı var. KtT bütçelerine bakıyoruz ve Hükümet "Bizim burada 2,7 trilyon liralık 
açığımız var" diye açıkça ifade ediyor. Ayrıca, belediyelerin de 1,5 trilyon lirayı aşkın açıklan 
var. Topluyoruz, 1990 yılında kamunun açığı 27 trilyon liradır. Gayri safi millî hâsılamn 280 
trilyon lira olarak öngörüldüğü bir dönemde, yüzde 10'lara yaklaşan bir kamu açığıyla değil 
siz, hiç kimse, hiçbir ekonomist, hiçbir hükümet Türkiye'de ekonominin direksiyonuna sahip 
olamaz. 

Değerli arkadaşlarım, bu ekonomi, freni patlamış bir araba gibi, süratle gidecek ve bu 
milletin üstünden geçecektir. Bakıyoruz, 1990 yılında Hükümetin arzı artırıcı bir tedbiri de 
yoktur. On yıldır izlenen sanayi politikasıyla, bugün sanayideki büyümenin de durduğunu gö
rüyoruz. Yani bu noktaya, on yıldır izlenen politikayla gelinmiştir ve biz hâlâ "Efendim, özel 
sektörle sanayileşeceğiz" diyoruz, özel sektörün bu enflasyon ortamında yatırım yapmaya gü
cü kalmamış ki... 

Değerli üyeler, 1990 yılında, arzı artırmadan,, üretimi artırmadan, gayri safı millî hâsılayı 
artırmadan enflasyonu fakirleşmeyi önleyemezsjniz. Kamu açıklarının yüzde 10'lara vardığı 
bir ekonomide de istikrarsızlıktan, pahalılıktan (ve yeni zamlardan da kurtulamazsınız. 

Bugün basında, "1990 yılında ne kadar zanj yapılacak?" diye çeşitli spekülasyonlar var. 
Gelin, bunu burada beraber hesaplayalım. Bugün Türkiye'de 27 trilyon liralık bir kamu açığı 
var mı?.. Bu 27 trilyon liralık kamu açığını karşılamaya sizin vergi gelirinizin yetmediği açıktır. 
Bunlar 50 küsur trilyonluk vergi gelirlerinden de bellidir. 50 küsur trilyon liralık vergi gelirleri
ni reel olarak yüzde 50 veya yüzdelOO artırsanız dahi, bu kamu açığını kapatamıyorsunuz. Ver
gi gelirlerinin elastikiyeti de bellidir ve enflasyonu ancak takip eder. Yani, bu 27 trilyon liralık 
kamu açığını vergi gelirleriyle karşılayamayacaksınız. O halde, bu açık nasıl karşılanacak? Araş
tırıyoruz, dış borçlanmalarla 6 - 7 trilyon liralık Ibir kaynak aktarımı öngörülüyor. Hükümet, 
30 - 35 trilyon liralık iç borçlanmanın ise, önümüzdeki yıllarda 45 trilyona yaklaşacağını; yani 
10 trilyon liralık yeni bir borçlanmayı daha öngörüyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu borçlanmalar yüksek faizle olacağından dolayı, ekonomi için 
yeni bir pahalılık demektir. Demek ki 10 trilyon lirayı buradan karşılayacaksınız, 6 - 7 trilyon 
lirayı da dış borçlanmayla karşılayacaksınız. Tabiî onun da faizi yüksektir. Bütün bu faizler, 
fakir fukaranın sırtına binecektir. Geriye, 17 trilyon liradan 27 trilyon liraya varıncaya kadar 
10 trilyon liralık bir kaynak açığınız kalıyor. Bunda da iki sıkkınız var. Ya emisyon yapacaksı
nız ya da zam yapacaksınız. Emisyon da yapsanız, bu, gene milletin boğazına yapışacaktır. 

Hükümet, 1990 yılında KtT ürünlerine yapıfocak 
olacağını açıklamıştır. Bu, KtT programlarındaki 
Hükümetin 10 trilyon liraya kadar zam yapma 
Eğer 2 trilyon emisyon yaparsanız, yani 8 tri! 
bu, 8 trilyona düşer; hiç emisyon yapmazsanız, 
6 trilyondur. 

ilyön 
bu 

olan zam oranının yüzde 70'in üzerinde 
da bellidir. Demek oluyor ki, 1990 yılında 

jnecburiyeti vardır. Bu miktar düşebilir de... 
olan para hacmini 10 trilyona çıkarırsanız, 
10 trilyondur; 4 trilyon emisyon yaparsanız 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi şöyle tamamlamak istiyorum : 1990 yılı gene Yıldırım Hü
kümetinin yıldırım zamlarının kol gezdiği yıl olacaktır; işçinin, memurun, çiftçinin, esnafın, 
dulun, yetimin, fakir ve fukaranın daha fakirleştiği, Türkiye'nin toptan fakirleştiği bir yıl 
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olacaktır. Bu sözlerimi gerçekten burada üzüntüyle ifade ediyorum, üzülerek ve sizleri tekrar 
saygıyla selamlayarak huzurlarınızdan ayrılıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 

Tümü üzerinde başka söz isteyen?.. Hükümet adına, Sayın Doğan. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygı
değer üyeleri; sözlerime başlarken, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Efendim, müsaadenizle, birkaç konuyu açıklığa kavuşturmak için söz aldım. Birinci diye
ceğim husus, üzerinde konuştuğumuz konu, 1989 bütçenin bir eködeneğiyle ilgilidir, önce, Yüce 
Heyetinize şunu arz etmek isterim ki, eködenek talebi sadece bizim Hükümetimizin bugün hu
zurunuza getirdiği bir konu değildir. Bakınız, önümde, 1960 yılından bu yana, hükümetlerin, 
geçmişte eködenek için birkaç defa Yüce Meclisin huzuruna geldiklerine dair bir kayıt var. Bun
ların hepsini okuyacağım, birkaç misal vereceğim. Mesela, 1960 yılında 9 defa gelinmiş, 1963 
yılında 22 defa gelinmiş, 1970 yılında 25 defa gelinmiş, 1971 yılında 46 defa gelinmiş ve bunun 
19'u genel bütçeyle ilgilidir. Bu sayılar devam ediyor; 1979'da 5 defa gelinmiş, 1980'de 1 defa 
gelinmiş, 1981'de 5 defa gelinmiş; 1982, 1983,1984 senelerinde Ter defa gelinmiş. Bizim zama
nımızda, Anavatan Hükümetleri zamanında, 1985 -1988 yılları arasında ek ödenek talebiyle 
ilgili olarak hiçbir zaman gelinmemiş tir; ilk defa 1989 yılı için gelinmiştir. Yani, meselenin ge
neline baktığımızda, bu husus, Türkiye'nin bütün geçmiş bütçeleriyle ilgili bir hadisedir ve geçmiş 
yıllarda çok daha fazla, Yüce Meclisin huzuruna, çeşitli eködenek talepleriyle gelinmiştir. Bir 
defa bu noktayı tespit etmek istiyorum. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — O zaman fon yoktu Sayın Bakan. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Eködenek almamakla iftihar ediyordunuz ama... 

DEVLET BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Müsaade edin, bir defa da biz 
alalım. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Bütçenin yüzde 9'u olmamıştır. 

DEVLET BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Şimdi, ikinci husus, Sayın Ateş'-
in değindiği husustur, Anayasanın 163 üncü maddesiyle ilgili olarak değinilen husustur. O da 
-mealen ifade ediyorum- şudur : Kaynağı gösterilmeden herhangi bir ödenek ilavesi yapmak 
mümkün değildir. Bu getirilen tasarıdaki 2,5 trilyonun 1,5 trilyon lirası vergi gelirlerinden, 700 
milyar lirası vergi dışı normal gelirlerden ve 300 milyon lirası da özel gelir ve fonlardan karşı
lanmaktadır. Yani, Anayasanın ruhuna ve manasına uygun olarak, bu 2,5 trilyonun karşılığı 
da vardır. 

İkinci husus budur. Temmuz meselesine değineyim : Temmuzda gelmemesinin sebebi şu
dur : Bir defa, Yüce Meclis tatildeydi.-İkincisi, eylül ayında tekrar Başkanlık Divanından baş
layarak seçimler yapıldı, yoksa, Maliye Bakanlığı bu tasarıyı ta ekimin başında buraya gönder
miştir. O bakımdan, tasarının herhangi bir şekilde gecikerek gelmesi gibi bir durum da bahis 
konusu değildir. O hususu da ifade etmek istiyorum. 

Bir diğer önemli hususu da, sayın hatipler ifade ettiler; ve "Bu gelirler reel artışı mı ifade 
etmektedir?" dediler. 
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Şimdi şunu ifade edeyim ki : 1990 yılı bütçesiyle ilgili konulara değinmek istemiyorum; 
çünkü 1990 bütçesi birkaç gün sonra burada görüşülmeye başlanacak ve her bapta uzun uzun 
müzakere edilecek; oraya değinmek istemiyorum. Bu yıl için diyeceğim husus şudur : Temmuz 
ayında verdiğimiz maaş zammıyla, memurumuzun ve emeklilerimizin durumunu geçmişe göre 
hakikaten daha iyi yerlere getirdiğimiz kanaatindeyiz ve yaptığımız bu artışların da reel olduğu 
ifade edilmiştir; bu, hem doğrudan doğruya, direkt maaşlar bakımından, hem de ilave olarak 
verdiğimiz bazı ücretler bakımındandır; bu birincisi. 

İkincisi, doğrudur, geçen yıl sonunda bütçe gelirlerinin yüzde 38'ler, 40'lar civarında ar
tacağı ifade edilmişti; daha sonra yapılan değerlendirmelerde ise, 1989 yılında bütçe gelirlerin
de yüzde 71 civarında bir artış tahmin edilmişti. Maliyenin yaptığı son on aylık değerlendirme
lere göre bugünkü durum şudur : Ekim ayı sonu itibariyle gelir artışındaki oran yüzde 80 civa
rındadır; yani bugün elimizdeki kaynaklar tahmin edilenin de ötesindedir, artış oranı yüzde 
80 civarındadır ve enflasyonun da üzerindedir; çünkü enflasyon da yüzde 69-70 civarındadır. 

GÜRCAN ERSfN (Kırklareli) — Enflasyon yüzde 80 o zaman Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bu, Maliye teşkilatının vergi top

lamada geçmiş dönemlere göre daha başarılı olduğunu; verginin hem tahakkukunda, hem tah
silatında meseleye daha iyi bakıldığını, bu işin daha iyi becerildiğini göstermektedir. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, burada üzerinde duracağım bir konu da, istediği
miz bu eködeneğin, herhangi bir yeni vergiye gidilmeden talep edilmiş olmasıdır; bu da üzerin
de önemle durulması gereken bir husustur. 

Benim söyleyeceklerim bu kadar; hepinize teşekkür ederim efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen arkadaşımız var mı? 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Şahsım adına söz almak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çağlar. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz evvel sa

yın konuşmacı arkadaşları can kulağıyla dinledik ve Sayın Bakanımız da bir örnek verdi, "Biz, 
1983 yılı sonunda iktidara geldiğimizden bugüne kadar hiçbir ek bütçe getirmedik ve ilk defa 
bu ek bütçe geliyor." dedi. 

Sayın arkadaşlarım, dikkatinizi çekerim, bu ek bütçeye neden gerek duyulmuştur? 
ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Ek bütçe değil, eködenek. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Biz, Yüce Meclisten eködenek istemiyoruz; biz, 

1989 yılında almış olduğumuz tedbirlerle, vergi gelirlerimizdeki artan hâsılatlar neticesinde, 
memurumuza, temmuz ayında hak ettiğinin üzerinde bir para verdik.- Memurumuza helal ol
sun, bunlar gerçekten memurumuzun hakkıdır; ama bu vergi gelirindeki artıştan harcama yet
kisini kimden almamız lazım? Yüce Meclisten almamız lazım. Bu, bizden evvelki hükümetle
rin yaptığı gibi, eködenek bütçesi değildir arkadaşlar, dikkatinizi çekerim ve altını çizerek söy
lüyorum; bu, vergi fazlasının memurlara dağıtılma yetkisini Yüce Meclisten istemektir. 

Biraz evvel, değerli arkadaşlarım, zam, zam, zam dediler. Arkadaşlar, bakın, açık söyle
yeyim, hiçbir hükümet, hangi ülkede olursa olsun, vatandaşını güç durumda bırakacak zammı 
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isteyerek, zevkle yapamaz. Çünkü, Türkiye demokrasi ile idare edilen bir ülkedir, her beş yılda 
bir vatandaşımıza oy için gideceğiz; ama biz -açıkça söylüyorum- bizden evvel kurulmuş olan, 
hatırlarsınız, 1930'lara dayanan; fakat o zaman özel sektörde yeterli sermaye olmadığı için dev
letin öncülüğüyle kurulan ve kurulduğu tarihten 1980'e kadar yemlik haline gelmiş, -o siyasî 
partinin adamı alınmış, bu siyasî partinin adamı alınmış- olan KİT'lerin zararını çekiyoruz, 
bugün. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Hâlâ orada mısınız? 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Bunlar Türkiye bütçesine konsolide bütçeye -açıkça 

söylüyorum- birer kamburdur. Biz, 1983 yılı sonunda iktidara gelir gelmez şuna karar verdik : 
Bu KİT'lerin ekonomiye kazandırılması, konsolide bütçeye yük olmaması şart dedik ve bunla
rın atıl kapasite halinde kalmaması, -açıkça söylüyorum bakın- siyasîlerin yemliği haline gel
memesi, fazla istihdam yapılmaması, ne kadar istihdama ihtiyaç varsa bu KİT'lerde, o kadar 
olması amacıyla da bugün özelleştiriyoruz. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Yabancılaştırma. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Devamla) — Özelleştiriyoruz. Neden özelleştiriyoruz? Bunla

rın hepsi birer millî kaynağımızdır arkadaşlarım. Bu millî kaynakların zararı hepimizin zararı
dır. Bunların kâra geçmesi lazımdır. Bu nedenle, biz özelleştirmeye devam edeceğiz; ama ina
nıyorum ki, özelleştirme işlemi bittikten sonra, bu KİT'ler rantabl bir şekilde çalışacak ve emin 
olun ki, KİT zamları olmayacaktır. Müsaade edin, ekonomiye bir yön verelim. Sizler, eskiden 
1923'den 1980'e kadar iktidar olmuşsunuz, düzelteni emişsiniz, biz altı yılda mı düzelteceğiz? 
Ama» 1990 bütçesiyle ve ileriki yıllarda enflasyonu düşürmeye çalışacağız. 

Sayın arkadaşlarım, tabiî ki, muhalefetteki arkadaşlarımız bize çatacaklar; hakları. Zira, 
iktidar oldukları zaman kendileri de bu günlerin değerini bilirler. 

Ben, hepinizi saygıyla selamlıyorum, saygılarımı sunuyorum. 
Sağ olun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Başka söz isteyen arkadaşımız?.. Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

3512 Sayılı 1989 Mal! Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli 
Cetvelin Maliye ve Gümrük Bakanlığı Kısmı ve (B) İşaretli 

Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 23.12.1988 tarih ve 3512 sayılı 1989 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 

işaretli cetvelin Maliye ve Gümrük Bakanlığı kısmında 930 (Malî transferler) programının 08 
(Diğer malî transferlerle ilgili ödemeler) alt programının 3 ödenek türü 301 (Devlet Memurları 
Kanunu ile diğer kanunlar ye yönetmeliklerin gerektirdiği giderler ile toplu iş sözleşmelerinin 
gerektirdiği ek giderler karşılığı) faaliyetinin 900 (Transferler) harcama kalemine 2 500 000 000 
000 liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN —- 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bu hususta önerge?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul 

edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 23.12.1988 tarih ve 3512 sayılı 1989 Malî Yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) 

işaretli cetvelin ilişik (t) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine (2 500 000 000 000) lira eklenmiştir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

2 nci maddeye bağlı (B) Cetvelini okutuyorum : 

Gelir Türü Açıklama Gelirin Miktarı 

1 Vergi gelirleri 1 500 000 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gelir Türü Açıklama Gelirin Miktarı 

2 Vergi dışı normal gelirler 700 000 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gelir Türü Açıklama Gelirin Miktarı 

3 özel gelirler ve fonlar 300 000 000 000 

BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel Toplam :2 500 000 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, maddeye bağlı (B) Cetveli ile beraber oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü .açık oylamaya tabidir. 
Oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılarak yapılmasını oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kupaları dolaştıralım efendim. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 

3. — 926 Sayûı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasanst ve Milli Savunma ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporian (1/616) (S. Sayısı: 284) (1) 

BAŞKAN — Efendim, oylar toplanırken, biz, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükemet yerlerini aldılar. 

(1) 284 S. Sayûı Basmayazt tutanağa eklidir. 
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Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım : Raporun okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, SHP Grubu adına, Sayın Ağagil; buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletve

killeri; sözlerime başlamadan evvel, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 
Tasarının genel gerekçesinde belirtilen nedenlere girmeden önce, iki husustaki görüşlerimi 

dile getirmek istiyorum : Bunlardan bir tanesi, bu tasarının bu kadar acele olarak Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonlarından geçirilerek, Danışma 
Kurulunun almış olduğu geçen haftaki karara rağmen, tekrar ilave bir karar alınarak Genel 
Kurula getirilmesindeki nedeni anlayamıyorum. 

Söylenen gerekçe belli; 31 Aralık tarihine kadar bu çıkmaz ise, Silahlı Kuvvetlerde sicil 
müessesesi önümüzdeki süreç içeresinde gecikeceği ve kanunun da yürürlük tarihi 1 Eylül 1989 
olacağı için, bir sakınca doğurur. 

Kanaatimce, bu, terfi sisteminde olan subay ve generaller için pek geçerli bir gerekçe de
ğildir; çünkü, 1978 yılından sonra Harp Okulundan mezun olanların -genel gerekçede belirtil
diği gibi- sıkıştıracağı bir sistem, bundan 12,13,14 yıl sonra ancak yürürlüğe girecektir. Böyle 
olduğu halde, bu tasarının bu kadar acilen getirilmesinin altında, herhalde nedenlerini bilme
diğimiz ve gerekçede yazmayan başka sebepler olsa gerek diye düşünüyorum. Başkanlık Diva
nının da, aldığı kararları, bürokratik kesimden gelen çeşitli talepler doğrultusunda, bu şekilde, 
sık sık değiştirmesini kınıyorum. 

İkinci olarak, bu tasarının hazırlanması sırasında Millî Savunma Bakanlığı, Silahlı Kuv
vetlerin Genelkurmay Karargâhından aldığı tasarı taslağı üzerinde, görüşlerini, Hükümet ola
rak belirlemiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmuştur; ancak, Türk Silahlı Kuvvetlerin
de Genelkurmay makamı* sadece bir karargâhtır. Türk Silahlı Kuvvetlerinde aktif güç, kuvvet
lerin ve kuvvet karargâhlarının planlamasmdadır; bu husus, bütün olaylarda böyle olagel
mektedir. 

Hükümetten öğrenmek istiyorum : Acaba, bu tasarı hazırlanırken, kuvvetlerin görüşleri 
alındı mı? Çünkü, genel gerekçede. "Askerî Şûrada benimsendiği şekliyle" diye bir tabir var. 
Malum, Şûraya yalnız orgeneral rütbesindeki Silahlı Kuvvetler personeli ve Mim Savunma Ba
kanı ile dilerse Başbakan katılıyorlar; ama Silahlı Kuvvetlerde karargâh çalışmasını kuvvetler 
bazında yaparak, kuvvet komutanlarına ve dolayısıyla Genelkurmaya, tasarı hazırlanırken, görüş 
götürülüp götürülmediğini öğrenmek istiyorum : çünkü, bu tasarı ile Silahlı Kuvvetler perso
nel rejiminde yapılmak istenilen değişiklik, başta tüm Silahlı Kuvvetler personelini, tabiî bu 
arada demin söylediğim kuvvet karargâhlarını ve örneğin Jandarma Genel Komutanlığı Karar
gâhı gibi ilgili diğer birtakım yerleri de alakadar ediyor; çünkü Jandarma Genel Komutanlığı 
karargâhı, İçişleri Bakanlığına bağlıdır. 

Şimdi, genel gerekçesinden, tasarının getiriliş nedenleriyle ilgili görüşlerimi arz edeceğim : 
Sayın Milletvekilleri, tasarının genel gerekçesinde belirtildiği gibi, ana maddesi, Türk Si

lahlı Kuvvetlerinde mevcut subay ve generallerin rütbelerinde bekleme sürelerinde yapılan de
ğişikliklerle ilgilidir. 

Diğer maddeleri, askerî öğrenci statüsünde olanların, çeşitli hukukî nedenlerle Silahlı Kuv
vetlerle ilişiklerinin kesilmesi halinde tabi olacakları işlemlerle ilgili konulardır; ama tasarının 
asıl önemli ve ilgili maddesi, bence, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin türbelerdeki bekleme 
süreleriyle ilgilidir. 
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Saygıdeğer milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri bir bütündür; bunların planları ve pro
jeleri bir bütün olarak ele alınır ve alınmalıdır. Silahlı Kuvvetler personel rejimini de ben, bu 
bağlamda görüyorum. 

Geçen sene, Millî Savunma Bakanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında da arz etmiş olduğum gibi, bu personel rejimini, ikide 
bir getirdiğiniz değişikliklerle düzeltmeye çalışırsanız, bu, güncel olaylara, yine güncel yakla
şımların ötesinde bir değişiklik ve iyileştirme getirmez. 

özellikle, bu tasarının bugün burada görüşülmüş olmasını, ayrıca zamanlama açısından 
da bir talihsizlik olarak görüyorum; çünkü, gerekçeden anlaşıldığı gibi, tasarı, önümüzdeki 
on oniki yıl içerisinde başlayan ve süresi belli olmayan bir zaman dilimi içerisinde; yani, 2000'Ii 
yılların da ötesine aşacak şekilde, Silahlı Kuvvetlerde subay ve general rütbelerindeki bekleme
leri -tabiî bu arada bu rütbelerdeki sayıları da- belirleyen sistemde bir değişiktik yapıyor. 

Dünyanın süper güçleri dediğimiz, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya'da dahi, 
kuvvet yapıları, kuruluş, konuşları, araç, teçhizat ve gereçleri, silahları sayısal ve nitelik olarak 
tekrar değerlendirilirken; dünyanın bir soğuk savaş ötesine geçtiği bugünlerde insanların mut
luluğu ve refahı için savunma sistemlerinde ve savunma silahlarında indirimlere gidilirken; si
lahlı kuvvetler personellerinin sayıları, nitelikleri ve nicelikleriyle ilgili kararlar alınırken, Si
lahlı Kuvveti er imizdeki subay ve general sayısının en az onbeş, yirmi yıl sonrasına kadar gide
cek şekilde, bugünkü sayıda tutulacağı varsayımı ile hazırlanan bu gerekçe, bence zamanlama
sı açısından talihsiz bir gerekçedir. Değişen dünya koşulları karşısında, Türk Silahlı Kuvvetle
rinin yapısı, sayısı -erbaş, er, yedeksubay, muvazzaf subay ve general olarak- nasıl bugünden 
onbeş, yirmi yıl sonraya, bugünkü seviyede tutulacakmış gibi bir varsayım ile gerekçe hazırla
nabiliyor? 

Bunda, bu tasarının gerekçesini hazırlayan karargâhı kesinlikle suçlamıyorum. Bu, bir hü
kümet politikası sorunudur. Hükümetin, bugünden başlayarak değişen dünya koşulları içeri
sinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelecekteki sayısal ve yapısal konumunu yeniden değerlendi
rirken, kendi üzerine düşen görevleri Genelkurmay Başkanlığına delege etmesi, bu ülkenin sa
vunmasını sen yapacaksın; bana her getireceğin öneriyi de aynen kabul ederim demesi nede
niyle, Silahlı Kuvvetlerden, başka bir yaklaşımı kimse bekleyemez. Hiçbir ülkede, genelkur
may başkanı veyahut karargâhı, bana verdiğin ödeneği azalt, benim silahlı kuvvetler olarak 
sayımı azalt, demez; eğer ona delege etmişseniz o yetkiyi ve görevi. Ama, siz hükümet olarak 
prensiplerinizi koyarsanız; kamuoyunda bunu tartışarak ve kamuoyu oluşturarak, parlamen
toyu da arkanıza almak suretiyle ana prensipleri vaz ederseniz; uygulayıcılar da bu prensiple
rin ışığı altında gerek personel, gerek kuruluş konuş, gerekse silah araç gereçlerinin sayısal ve 
niteliksel konumlarını ona göre belirlerler. 

Bugün, Batı demokrasilerinde, demokratik parlamenter sistemin yürürlükte olduğu bü
tün ülkelerde, bu iş böyle çalışır. Yani, Silahlı Kuvvetlerden ne gelirse gelsin kabul edeyim; ül
kenin savunma sorumluluğunu da oraya vereyim tarzında bir yaklaşım güttüğünüz takdirde, 
Silahlı Kuvvetlerin karar verme kademesinde olan kişilerden ne silahların ne de silah altına 
alınacak kişilerin veya silah altında bulunacakları sürelerin azaltılması yönünde bir yaklaşım 
bekleyemezsiniz. Onların görüşleri sadece ve sadece kendi görevlerini, kendi açılarından, en 
iyi şekilde nasıl yapacaklarsa o şekilde olması gerektiği tarzındadır. Böyle bir yaklaşım da, hiç
bir zaman bir indirimi öngörecek bir yaklaşım olmaz. Bu bir hükümet sorunudur, hükümet 
konumudur. 
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Bu tasarı vesilesiyle görüşlerimi arz ettim; çünkü, Türk Silahlı Kuvvetleri personel rejimi
ni topyekûn ele almadığımız sürece, ikide bir gereksinim duyulan günlük ihtiyaçları veya kısa 
vadeli ihtiyaçları gidermek veya aksaklık diye belirlenen konuları düzeltmeye yönelik amaçlar
la getirilecek tasarılar, iyileştiricilik getirmekten ziyade, palyatif olmaktan, güncel sıkıntıları 
bazı kişilerin düşüncelerine göre gidermekten öte bir şey getiremez. Onun için, Hükümetin, 
değişen dünya koşulları içerisinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sayısal ve yapısal değişikliklerini 
tekrar ele alarak, global dünya tehdidine göre değil, bölgesel ve ülkesel ihtiyaçlarımıza göre 
yeniden bir değerlendirme yapması ve bu değerlendirmeyi -Parlamentonun da onayını aldık
tan sonca- bir direktif şeklinde uygulayıcılara vermesinin, bu gibi tasarıları getirmek yerine, 
çok daha kalıcı ve onlara da daha gerçekçi yaklaşımlar içine girebilecekleri direktifler verme 
tarzında bir yaklaşım olduğu görüşündeyim. 

Bu genel değerlendirmeden sonra, tasarı ile ilgili görüşlerime geçiyorum. Tasarının genel 
gerekçesinde de açıklandığı gibi, rütbelerdeki bekleme sürelerinin indirimi toplam olarak S yıl
dır. Tasarı, binbaşılık ve albaylıktaki bekleme süresi ile sırasıyla tümgeneral, korgeneral ve or
generallikteki bekleme sürelerini birer yıl azaltmak suretiyle -terfi sisteminde ongeneral baz 
alınırsa- toplam S yıl erken terfi sistemini getiren bir tasarıdır. 

Bu gerekçenin nedenlerinden birincisi olarak, harp okullarının öğrenim sürelerinin zaman 
içerisinde 2, 3 ve 4 yıl olması ve bu farklı sürelerde öğrencilik yapan kimselerden bugün subay 
mevcudu olduğu ve bunların arasındaki farklılığın giderilerek, terfi sistemlerinden dolayı bir
birlerinin üzerine binmesi neticesindeki sıkışıklığın aşılması olduğu söyleniyor. 

Gerekçede devam edilerek, tasarının "Bu sıkışıklığın sonunda Genelkurmay Başkanlığı 
makamına gelecek kişinin -orgeneral olduğu için- daha dinamik bir çağdan daha ileri bir yaşa 
geçmesi ve dolayısıyla da veriminin düşmesi nedenleriyle ve 67 yaş Genelkurmay Başkanlığın
da emeklilik için limit olduğundan; 62 veya 63 yaşındaki bir kişiyi Genelkurmay Başkanı yap
mak suretiyle, Genelkurmay Başkanlığı makamında kesin olarak 4 sene kalınmasını sağlamak 
amacıyla getirildiği" söyleniyor. 

Gerekçenin, belirtilen nedeni yanında, belirtilmeyen yanı da var. Bunu Millî Savunma Ko
misyonunda da sordum; ama Hükümetten yanıt alamadım. Sorumu burada bir kere daha yi
neliyorum : Bu tasarı kanunlaştığı takdirde, önümüzdeki belli bir dönemde, örneğin beş yıllık 
veya on yıllık bir periyot içerisinde kaç subay -albay dahil- en az iki yıl erken emekli edilecek
tir? Kaç tane tüm, kor ve orgeneral sırasıyla en az üç, dört veya beş yıl önce emekli edilecektir? 
Yani bu, yazılan zahiri gerekçenin içerisinde asıl gerekçe olan bir erken Silahlı Kuvvetler emek
lilik yasasıdır. 

Anavatan iktidarının, 1983 ve 1987'de yazılan iki programından, erken emekliliğe karşı 
olduğunu biliyorum. Erken emekliliğe karşı olan bir Anavatan iktidarının, Silahlı Kuvvetlerde 
erken emekliliğe yol açacak böyle bir tasarıyı getirirken, bu gerekçeyi yazmamış olmasını sayın 
parlamenterlere bu vesileyle duyurmayı bir görev addediyor; Hükümetten de, lütfen bu soru
ma yanıt istiyorum : Bu, bir erken emeklilik yasa tasarısı olmuyor mu? Eğer oluyorsa, sizin 
programınızda çelişmiyor mu? Genç yaşta, erken emekliler ordusuna Silahlı Kuvvetlerden bel
li bir zaman dilimi içinde kaç kişi katılacaktır? 

Gene, genel gerekçede yazılan bir başka neden de, Genelkurmay Başkanlığı görevinin 4 
yıl olmasındaki zorunluluktur, tik bakışta şöyle denilebilir: Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 
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modernizasyonu, kuvvet yapısı değişikliği gibi önemli ve uzun vadeli projeleri Vardır. Bir Ge
nelkurmay Başkanının böyle büyük hacimli ve uzun vadeli projelere iki yılda yön verip, bunla
rı gerçekleştirmesi olanak dışıdır. Bunun için de, Genelkurmay Başkanlığı makamına bir iki 
yıl daha erken yaşta geçilmeli ve bu görevde 4 yıl süreyle kalınmalıdır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bu, Genelkurmay Başkanlığı makamı için tam doğru bir şey 
değildir; çünkü, Silahlı Kuvvetlerdeki uzun vadeli projeler, değil iki yıl, üç yıl, dört yıl; altı 
yıl veya sekiz yıl da görevde kalsanız, başlayamaz,.bitirilemez. Kaldı ki, Genelkurmay Başkanı 
olana kadar bir orgeneral, normal olarak 6 yıl orgenerallik yapıyor. Bu 6 yıl içerisinde önemli 
projeler Askerî Şûrada tartışılıyor ve orgeneraller, Askerî Şûranın üyesidir, yani 6 yıllık orgene
rallik süresinde bu projelerin zaten içindedir. Kaldı ki, aklıma hemen basit bir örnek geldi, 
bir TAFÎKS Projesi... 1972 yılından beri, Silahlı Kuvvetlerde, benim bildiğime göre, 9 tane dai
re başkanı, S tane de genelkurmay başkanı geçmiştir. Sayın Millî Savunma Bakanının, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda 1990 yılı Millî Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülürken dağıttığı yazı
lı metinde de görüldüğü gibi, bu, 17 yılda hâlâ bitirilememiş ve hatta yeni bir mastır plan ha
zırlanmıştır. Yani, benim için Genelkurmay Başkanlığı görev süresinin 4 yıl olmasında bir sa
kınca yoktur; ama bir zaruret de yoktur. Bu zaruret generaller için vardır. Nerede vardır?.. Da
ha ast rütbelerde vardır. Yani, tuğ, tüm ve korgenerallikte vardır. 

Bakınız, tümgenerallik, korgenerallik ve orgenerallikteki bekleme sürelerini 4 yıldan 3 yı
la, binbaşılıkta ve albaylıkta 6 yıldan 5 yıla indiriyorsunuz. Bu binbaşılık ve albaylığı kısmen 
anlayabiliyorum, özellikle alay komutanı, komodor ve üs harekât komutanlığı gibi rütbelere 
daha genç yaşta, daha fizikî aktivite isteyen yaşlarda gelinmesinin gerekçesini anlayabiliyorum; 
ama generaller, 4 yıllık görev sürelerinde halen 2 yıl karargâhta çalışırlar, 2 yıl da kıtada çalı
şırlar. Şimdi siz, bu görev süresini 3 yıla indirdiğiniz zaman, ya karargâhta 1 yıl, kıtada 2 yıl 
çalışacaktır -çünkü, 18 ay -18 ay bölemezsiniz; general terfileri ve tayinleri ağustostan ağusto
sa ilan edilir, açıklanır- ya 2 yıl karargâhta, 1 yıl kıtada, kalacaktır. Bir kere, generallerde terfi
de, kıtada hizmeti çok olanın bir öncelik almasına neden olur. Bekleme süresini 3 yıla indirdi
ğiniz zaman burada bir ayırım yapacaksınız. Bir kısmını 1 yıl, bir kısmını 2 yıl karargâhta tu
tacaksınız. 2 yıl karargâhta kalanın, 2 yıl kıtada kalana nazaran -3 yıllık aynı rütbede- terfi 
şansı daha azdır; bu birincisi. 

tkincisi, genel gerekçede yazıldığı gibi, projelerin realize edilmesi için geçecek süre söz ko
nusu ise, bu, esas projelerin realize edildiği daire başkanlığı, J başkanlığı seviyelerinde, yani, 
tümgeneral ve korgeneral rütbelerinde geçerlidir. Siz, 1 yıllığına karargâha getirdiğiniz bir dai
re başkanından veya J başkanından hangi projenin gerçekleştirilmesi için istifade edeceksiniz? 
1 yılda projeyi öğrenemez. Beni bağışlayın, bazı arkadaşlarımız vardır, görevde 2 yıl kaldığı 
halde, Genelkurmayda bazı projelerin adını dahi öğrenemeden görevini değiştirmiştir. Kişi, bir 
kıta görevinden Ankara'ya, kuvvete veya Genelkurmaya 1 yıllığına gelecek; bunun 1 - 1,5 ayı 
eşyasını getirtmekle, lojmana yerleşmekle, varsa eğer çocuklarının tahsiliyle, okul alakaları ve-
saireyle geçecek. Brifingler, çeşitli senaryolar, sonbahar tatbikatlarının karargâh çalışmaları der
ken şubat, mart ayı gelecek, başlayacak "Ben nereye gideceğim" diye hesap etmeye. Bu sene 
6 tane tümen, 3 tane kolordu boşalıyor; "Acaba şuraya mı gidebilirim, buraya mı gidebilirim?" 
diye düşünülecek. Nasıl istifade edeceksiniz bu generalden?.. Yani, sizin amacınız daha çok 
sayıda kişiyi general yapmak mı, yoksa ihtiyacın cevabını bulmak mı? Nedir ihtiyacınız? Si
lahlı Kuvvetlerin kaç tane, kaç yılında, hangi rütbede generale ihtiyacı var? Kaç tane generali 
terfi ettireceğiniz veya kaç albayı general yapacağınız konusunda aslolan bu ihtiyaçtır. Yoksa, 
daha az sürede daha çok sayıda kişiyi general yapmak suretiyle birilerini taltif etmek değildir. 
Böyle personel rejimi olur mu? Bunun mantığını nasıl izah edersiniz? Bu, genel gerekçede ya
zılan konulardaki genel görüşlerimdi. 
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Şimdi, uygulamayla ilgili görüşlerimi arz edeceğim. Biraz evvel arz ettiğim gibi, bir gene
ralin, kıta ve karargâh hizmeti yönünden, 1 yıl veya 2 yıl karargâhta kalacak olması, gerek ter
fisinde -önündeki dönemde- kendisine farklılıklar verceği, gerekse 1 yıl içerisinde, gerek karar
gâhta, gerek kıtada herhargi bir iş yapamayacağı için, bence uygun değildir. Zamanlama yö
nünden ise; 1993 yılında emekliliğe aynı anda başlayacak olan general ve amirallerin bu tasarı
ya göre sıkışıklığını gidermek amacıyla yapılıyordun ama, bu sıkışıklık 13 - 15 yıl sonra gün
deme gelecektir. Onun için, bence zamanlama yönünden de gereksinim yoktur. 

Bunu, Millî Savunma Komisyonunda söylediğim zaman, Millî Savunma Bakanlığının ba
zı üst düzey bürokratlarının alındığını öğrendim. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüdür. Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde milletvekillerinin söyledikleri, hiçbir şekilde, hiç kimseye karşı değildir. 
Kaldı ki, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülen kanun tasarısı ve tekliflerinde, muhatap 
Hükümettir, hazırlayan makam değildir; amacımız da herhangi bir kişiyi veya makamı karşıya 
almak değildir. Ama, bağışlayınız beni, bu arzettiğim gerekçelerden dolayı bana sanki bu tasa
rı, Genelkurmay Başkanlığı makamına gelecek kişilerin, 4 yıl o görevde kalabilmelerini temin 
için binlerce subay ve yüzlerce generalin erken emekliliğini getirecek bir tasarı gibi geliyor. 

Bundan dolayı, bu tasarının, Hükümetçe ya geri çekilmesini, bir kere daha düşünülerek, 
topyekûn personel rejimi içerisinde getirilmesini veya Yüce Genel Kurulca reddini talep ediyor, 
hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağagil. 

Bundan önceki oylamada oyunu kullanmayan arkadaşımız var mı?.. Yok. 

Kupa kaldırılsın lütfen. 

(Oyların ayrımına başlanıldı) 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Güneş Müftüoğlu; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı üzerinde, 
Doğru Yol Partisinin görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlama
dan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, getirilen tasarıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin zaman içinde 
duyduğu ihtiyaçlardan doğan bir takım düzenlemeler yapılmaktadar. 1967 yılında yürürlüğe 
giren 926 sayılı Yasa, bu tasarı yasalaşırsa, yanılmıyorsak, 34 üncü değişikliğe uğrayacaktır. 
Yaklaşık 22 yıl içinde Silahlı Kuvvetler Personel Yasası, ortalama her 7,5 ayda bir değişikliğe 
uğramış görünmektedir. Zaman içindeki gelişmeler ne olursa olsun, yasalarla bu kadar oyna
mak, bu kadar değişiklik yapmak, ihtiyaçların iyi tespit edilemediğinin bir göstergesi olmaktadır. 

Gerekçede de belirtildiği gibi, 1971 yılına kadar 3 yıl olarak uygulanan general ve amiral 
rütbe bekleme süreleri, 1971 yılından itibaren 4 Yıla çıkarılmıştır. Bu tasarıyla ise, bekleme sü
releri yeniden düzenlenmekte, binbaşı ve albay rütbelerinin normal bekleme süreleri 6 yıldan 
5 yıla; tüm, kor ve orgeneral ve amiral rütbelerinin normal bekleme süreleri de 4 yıldan 3 yıla 
indirilmektedir. 
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Gerçekte sadece Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu veya personel rejimi değil, tüm 
personel rejiminin dipten doruğa yeniden düzenlenmeye ihtiyacı vardır. Kamu personelinin ta
biî olduğu rejim de birçok aksaklıklar taşımakta, karışıklıklar yaratmakta, sonuç olarak için
den çıkılamaz bir durumda bulunmaktadır. Bu kanun tasarısı vesilesiyle, tüm kamu ve Silahlı 
Kuvvetler personel rejiminin -yeniden ele alınarak- çağdaş bir düzenlemeye olan ihtiyacını be
lirtmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Yasasında değişiklik ön
gören tasarı, şu yenilikleri getirmektedir : Tasarının 1 inci maddesiyle, 926 sayılı Kanunun 17 
nci maddesine bir bent eklenmektedir. 17 nci madde, askerî öğrencilikten çıkarılma esaslarını 
düzenlemektedir. Bu maddeye bir fıkra eklenerek, askerî okullara giriş koşullarına uymadıkla
rı halde, her nasılsa okula girmiş ve bu durumları daha sonra ortaya çıkarılan askerî öğrencile
rin bu sıfatlarını kaybedecekleri öngörülmektedir. Her ne kadar, ilk anda kazanılmış bir hak 
gibi görünmekte ise de, hak etme niteliği baştan olmayan veya kanuna karşı hile yapar durum
da bulunan kişilerin öğrencilik nitelikleri kaldırılmakta, okulla ilişkileri kesilmektedir ki, dü
zenleme yerindedir. 

Tasarın 2 nci maddesiyle, 926 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (b) bendi değiştirilmekte 
ve 17 nci maddeye eklenen fıkra 18 inci maddeye de konmaktadır. 

3 üncü madde, 926 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine bir fıkra ekleyerek ilk sınıflandır
ma işleminin kapsamı genişletilmektedir. 

4 üncü madde ile, 926 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (b) bendi değiştirilmekte ve 
kara havacılık sınıfına mensup subaylar bakımından istisnalar getirmektedir. 

Sayın milletvekilleri, S inci madde, -başta da belirttiğim gibi- rütbe bekleme sürelerini kı
saltmaktadır. 

Tasarının 6 nci maddesiyle, astsubay okullarındaki öğrenciler için de -giriş koşulları ol
madan okula kabul edilenler hakkında- tasarının 1 inci maddesindeki esaslar getirilmekte, pa
ralellik sağlanmaktadır. 

7 nci maddeyi? de, ek geçici maddeler eklenmektedir. Bu maddeler ile bekleme sürelerin
de yapılan indirimler gereğince çıkabilecek problemler giderilmektedir. 

Burada üzerinde durulması gereken husus, geçici maddedir. Bu maddeye göre, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan tümgeneral, korgeneral ve orgeneral ve amiral rütbele
rinde bulunanlar 4 yıllık rütbe bekleme süresine tabi olacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, tasarı, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda deği
şiklik öngördüğünden, -başta belirttiğimiz gibi- hemen her yıl değişiklik yapılması zorunlulu
ğundan kurtulabilmek için, subay ve astsubaylarımızın öteden beri yakınma konusu olan hu
susların da bu vesileyle düzeltilmesini ve tasarıda yer almasını düşünmekteyiz. Kaldı ki, öğren
diğimiz kadarıyla, bu konuya Millî Savunma Bakanlığı da olumlu bakmaktadır. Bu konularda 
iki ayrı önergemiz bulunmaktadır. Kısaca, bu önergeler hakkında bilgi sunmak istiyorum. 

Subaylar, astsubaylıktan subay olanlar ile astsubaylara, halen yükseldikleri derecelerin kar
şılığı olan ek gösterge rakamları uygulanmamaktadır. Bunlara sadece, öğrenim durumları iti
bariyle yükselebilecekleri dereceler için öngörülen ek göstergeler verilmektedir. Oysa, Danış
tay içtihadı Birleştirme Kurulunun kararında, 2182 sayılı Kanun hükümlerine göre, bir üst de
receden aylık almakta olan görevlilere, bu derecenin karşılığı olan ek gösterge rakamlarının 
uygulanacağı belirtilmiştir. Söz konusu karar gereğince, 637 sayılı Kanuna tabi kamu görevlile
rinin intibakları yapılmış ve 1.1.1984 tarihinden geçerli olmak üzere alacakları ödenmiştir. 
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Birinci önergemiz ile, 926 sayılı Kanuna tabi personelin de aynı haklardan yararlanmaları sağ
lanmaktadır. Bu nedenle önergemizle, 926 sayılı Kanuna geçici madde eklenmektedir. 

İkinci önergemizle ise, aynı tahsil seviyesinde bulunan memurlar ile Türk Silahlı Kuvvet
leri personeli arasındaki ayrıcalıklar giderilmekte, kamu personeli arasındaki eşitsizlik orta
dan kaldırılmaktadır, önergelerimizin gerekçeleri detaylı bilgileri içermektedir. 

Söz konusu iki önergemizin kabulünü, Sayın Bakan, Sayın Komisyonun Başkan ve üyele
riyle siz değerli Genel Kurul üyelerinin takdiklerine arz eder, tasarının Türk Silahlı Kuvvetleri 
personeli ve milletimiz için hayırlı olmasını diler, grubum ve şahsım adına saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Tümü üzerinde başka söz isteyen arkadaşımız?.. Yok. " -
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎSMAÎL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Türk Silahlı Kuvvetlerinin teşkilat yapısında kaydedilen hızlı ve sürekli gelişme
ye bağlı olarak, askerî okulların öğrenim süreleriyle general ve amiral rütbelerinin normal bek
leme süreleri artırılmış, bu rütbelerde görev sürelerinin uzatılmasına imkân getirilmiştir. Buna 
karşılık, subaylara verilen kıdemlerin azaltılmış olması, yakın gelecekte, orgeneral-oramiral rüt
belerine daha geç terfi sonucunu doğuracağından, tasarı ile, sözü edilen rütbelere yükseltile
cek, kuvvet komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı makamlarında görevlendirilecek general 
ve amirallerin, bu rütbe ve makamlardaki hizmet sürelerini tamamlayamadan yaş haddi sebe
biyle emekliye ayrılmalarının önlenmesi amaçlanmıştır. Bu suretle, hizmette istikrar ve etkinli
ğin sağlanması amacıyla, orgeneral-oramiral, korgeneral-koramiral ve tümgeneral-tümamirallerin 
normal rütbe bekleme süreleri 4 yıldan 3 yıla, albay ve binbaşıların normal rütbe bekleme sü
releri ise 6 yıldan S yıla indirilmektedir. 

Binbaşılık için, rütbe bekleme süresi olarak öngörülen indirim, 1978 ve daha sonraki 
neşetli subaylar için uygulanacaktır. 

özellikle, Sayın Ağagil'in, "Bu konu neden acildi" sorusu var. Gerçekten, bu kanunun 
etkileri, bundan 13-14 sene sonra görülmeye başlayacak. "Bugünden bu kanun tasarısını getir-
meseydik olmaz mıydı? Dünya değişiyor, bu değişiklik içerisinde, belki de ordunun, silahlı kuv
vetlerin yapısında sayısal ve niteliksel birtakım değişikliklere ihtiyaç olabilirdi. Bu yönden, bu 
tasarının zamanlaması yanlıştır. Kaldı ki, 13-15 yıl sonra meydana gelecek sıkışmaları hallet
mek için niye bugünden getiriyoruz?.. Üstelik, yıl sonundan evvel de çıkmasını istiyoruz..." 
tarzında eleştirileri oldu Sayın Ağagilin ve o arada, "Efendim, bu konuların muhatabı ve di
rektif verici makamı Hükümet olmalıdır, Meclis olmalıdır; neden askeriyeden gelen her şeyi 
kabul eder, buraya getirirsiniz?" tarzında da bir tarizleri oldu. 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — öyle demedim; ama, siz öyle anlamışsınız. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Ona benzer bir şekil
de söylediniz. 

GÜRCAN ERSÎN (Kırklareli) — "Muhatabı Hükümettir" dedi. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim, doğrudur, 
bu tasarı kanunlaştığı takdirde, onüç onbeş sene sonra meydana gelecek sıkışıklığı halledecek; 
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ama bu tasarıyı beş sene sonra getitirseniz, o zaman meydana gelecek sıkışıklık için yapacağı
nız bir şey kalmaz, o sıkışıklığa mahkûm olursunuz. Onun için, bugünden bu adımı atmak 
durumundasınız; çünkü, subaylığın başlangıcından itibaren çeşitli rütbelerde yürüyen proble
mi, kanunu ancak bugünden çıkarırsanız halledebilirsiniz. Aksi takdirde, geç kalmış olursu
nuz. Tasarıyı, bundan üç sene, beş sene sonra getirirseniz, yapacağınız bir şey kalmaz. Hadise
nin bir bu tarafı vardır. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Bütçe gelmeden şu haftaya niye sıkıştırdınız? 

MtLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Bu haftaya sıkıştırıl
masının sebebi, kanunu 1990 yılında yürürlüğe koymak... Kendiniz de söylediniz, Silahlı Kuv
vetlerin çeşitli düzenleri var ve yine hepiniz bilirsiniz ki, Silahlı Kuvvetler bu düzenlere gayet 
titizlikle uymak suretiyle çalışan bir kurumdur. Sicil yönetmeliğinde, terfi yönetmeliğinde, ve-
sairede getirilecek çeşitli düzenleri zamanında başlatmak endişesinden ileri gelmektedir. Bu sene 
sonundan evvel bu tasarıyı kanunlaştırırsak, yılbaşından itibaren bütün bu sicil sistemleri ra
hatlıkla çalışacaktır. Mesele budur, telaş oradan gelmektedir; yoksa, sizin "Altında acaba bil
mediğimiz başka bir sebep mi var?" diyerek yaptığınız imaya sebep olacak herhangi bir şey 
yok. Bunu söyleyeyim. 

Sorunuzun, "Dünya değişiyor. Belki de bugün Silahlı Kuvvetlerimize sayısal, niteliksel 
olarak birtakım değişiklikler getirmemiz gerekirken, böyle 13 sene sonraya giden bir planı ne
den burada getiriyorsunuz?" kısmını cevaplamak istiyorum. 

Dünyada bugün gerçekten gayet enteresan ve herkesi az çok şaşırtan, gayet hızlı bir poli
tik gelişme var. Doğu-Batı arasında yürüyen bir pazarlık var ve özellikle Doğu Avrupa ülkele
rinde, halkın başlattığı ve halktan geldiği için olabilirliği daha fazla mümkün görülen birtakım 
değişiklikler var. Bu doğrudur. Biz de buna ümitle bakmakta olduğumuzu ifade ettik. Tavrı
mız odur; dışişleri olarak ve NATO üyesi ülkeler olarak. Daha yeni yapılan NATO toplantısına 
katılmış biri olarak bunu açıklıkla söyleyebilecek durumdayım. Ancak, şunu da görüyoruz ki, 
-NATO toplantısındaki raporlardan aldığımız bilgilere göre- bütün bu laflar, eğilimler, arzular 
var, doğrudur; ama öbür taraftan Varşova Paktı ülkelerinin kuvvetlerinde henüz bir indirim 
yapılmamıştır, indirim yapılmak ihtimali vardır; ama'şu anda indirim yapılmamıştır, özellikle 
konvansiyonel silahlarda (Sayın Ağagil gayet iyi anlayacaklardır) NATO ülkelerine nazaran Var
şova ülkelerinde mukayese edilemeyecek kadar büyük bir üstünlük vardır, durum hâlâ böyle 
devam etmektedir. 

öbür taraftan, Varşova Paktının savunma planlarında henüz bir değişiklik yapılmamıştır. 
Varşova Paktının, özellikle Rusya'nın silah imalatında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 
Fabrikalar aynı hızla silah imalatına devam etmektedir, artı, modernizasyon programları ay
nen devam etmektedir, herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

Şimdi, ortam böyle iken, ortada herkesin ümitle baktığı bir yumuşama, silah indirimi ve-
sairenin varolmasına dayanarak, Hükümet olarak veya siz, Sayın Türkiye Büyük Millet Mecli
si olarak, silahlarımızı indirelim, asker sayımızı indirelim yahut modernizasyon programımız
dan vazgeçelim diyebilir misiniz? Onun zamanı gelmedi. İnşallah gelir, biz de ümitliyiz; ama 
bugün durum tam aksinedir. Ben Nato'da yaptığım konuşmada da aynen, "Bizim, Türkçe-
mizde bir deyim vardır, kurt dumanlı havayı sever" dedim. Bugün, tam aksine, durum odur; 

4 dumanlı hava vardır. Teyakkuzun daha yüksek olması gerekir. 
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Silahlanma, asker sayısını azaltma veya modernizasyona devam etme konusunda NATO'-
daki görüş de budur, ortaya çıkan sonuç da budur. Dikkat ettinizse, NATO Genel. Sekreterinin 
yaptığı ve herkesin de üzerinde anlaşmış olduğu resmî beyanatta bu, aynen ifade edilmiştir. 
Durum budur. Onun için, bugün biz Hükümet olarak size böyle bir teklifi getiremiyoruz, tn-
şaallah yarın şartlar müsait olur, böyle bir teklifi getirmek şerefi de bize nasip olur. 

Sayın AğagiPin konuşmasında bir konu daha var -ki aslında komisyonda da muhalefet 
şerhi koyarken kullandıkları bir nokta oluyor- bu tasan, sadece Genelkurmay Başkanını 4 yıl 
yerinde oturtmak amacıyla getirilmiştir diyorlar. Kendileriyle dışarıda da uzun uzun konuş
tuk, müzakere ettik. Bu işin asıl amacı, gene o süreler geldiği zaman kuvvet komutanlığına 
ve Genelkurmay Başkanlığına getirilecek yaşta yahut da getirildiği zaman önünde yaş haddi 
dolayısıyla sadece altı ay veya bir sene kalmış adamlara mahkûm olmaktan kurtulmaktır bu
nun sebebi. Bir hesap yaparsanız, Türk Ordusu her subayı 32 yıl tutabiliyor; yaş haddiyle mek
tepten mezun olduğu tarih arasındaki süreye baktığınızda, 32 yıl tutabiliyor. Bu 32 yılı, mezun 
olduğu yılın yaşını üzerine eklediğiniz zaman 65 yılını dolduruyor zaten. Kuvvet komutam ol
duğu zaman 64 yaşındaysa bir sene kuvvet komutanlığı yapıp, Genelkurmay Başkanlığı yapa
maz hale geliyor. Bu hesabı gayet ciddî şekilde kompütürde yaptılar. Belli rütbe bekleme süre
leri var, belli yaşlar var; ondan sonra bakıyoruz ki, hep 65 yaşına çok yakın bir zamanda ancak 
orgeneral veya kuvvet komutanı olabiliyor. Kaldı ki, daha genç bir yönetim kadrosuna sahip 
olmanın getireceği bir sürü avantaj var, onu da hesaba katmak lazım. 

Bugün general olma yaşı faraza 50 ise, bu kanunla general olma yaşı 48 olacak. Orgeneral 
olma yaşı dört yıl geriye çekilmiş olacak. Bunun getireceği dinamizmi ihmal edemezsiniz. 

Şimdi gelelim "Ne kadar sayıda subay erken emekli olmak zorunda kalacak" sorusuna. 
Sayın Ağagil biraz fazla insancıl gibi geliyor bana, hep o yönden bakmaya çalışıyor, tnsanlan 
erken emekli ediyor muyuz, etmiyor muyuz, buna biraz fazla itina ediyor. Aslında, biz de er
ken emekliliğe taraftar değiliz, onu da söylüyor, doğrudur; ama, erken emekliliğe taraftar de
ğiliz,derken, biz, insanlar 40 yaşında emekli olmasın, 50 yaşında da olmasın diyoruz. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — 33... 

MÎLLt SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GÎRAY (Devamla) — Evet, 33 yaşında emekli 
olma imkânları da oldu biliyorsunuz. 

Kanun tasarısının Yüce Mecliste kabul edilip uygulanmaya başlaması anından itibaren, 
albay ve binbaşı rütbe bekleme sürelerinin birer yıl indirilmesi nedeniyle emekliliğe sevk edile
cek hiçbir albay yoktur. Binbaşı bekleme süresinin indirilmesi, subayların bir yıl önce yarbay 
ve albay olmalarına imkân veriyor. Albay bekleme süresinin indirilmesi ise, subayların bir yıl 
önce general ve amiral olmalarına imkân veriyor. Böylece, general olma yaşı iki yıl önceye alın
mış oluyor. Dediğim gibi, 50 yaşında olabilecekken 48 yaşında olmasını sağlıyor. 

Subaylar, halihazırda, genellikle toplam 32 yıl sonra, kadrosuzluktan emekliye sevk edile
bilmektedir. Silahlı Kuvvetlerin personel temin ve yetiştirme planlarında yer almış olan 32 yıl 
hizmette tutma uygulaması sürdüğü sürece, kanun tasarısının albayların erken emekliliğine neden 
olmasından bahsedilemez. Mevcut kanuna göre bu süreyi indirmek mümkündür; yani 32 yılı. 
Ancak, Silahlı Kuvvetlerin subay ihtiyacını karşılamak amacıyla önümüzdeki yıllarda da 32 
yıl uygulaması sürecektir. 
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Genelar ve amirallerin durumu ise şu şekilde olacak : Halen orgeneral ve oramiralliğe yük
selmiş olanlar toplam olarak 16 yıl general ve amiral olarak hizmet etme şansına sahip iken, 
şu anda tuğgeneral ve tuğamiral rütbesinde bulunanlar ile bundan sonra general ve amiral ola
caklar toplam 13 yıl general ve amirallik yapabileceklerdir. Bu sürelere kuvvet komutanlığı ve 
Genelkurmay Başkanlığı görev süreleri dahil değildir. 

Kanun tasarısı, general ve amirallikte toplam kalış süresini 3 yıl kısaltmaktadır. Her yıl 
değerlendirilmeye tabi tutulan, sonuçta terfi eden veya emekliye sevk edilen general, amiral 
sayısı da, şu tabloda söylediğim gibi olacaktır : 

Mevcut uygulamaya göre, tuğgenaral ve tuğamiraller de her yıl 41 kişinin terfi sırası geli
yor; bunlardan 18'i terfi ediyor. 23'ü emekli ediliyor. Yeni getirilen tasarıda yapılan düzenleme 
ile yine 41 kişi değerlendirilmeye alınıyor, 25 kişi terfi ediyor, (terfi 18'den 25'e çıkıyor) 16 kişi 
emekli ediliyor. Görüyorsunuz ki, emekli sayısında düşme var. 

Tümgeneral, tümamiraller de (halihazır uygulamada) değerlendirilmeye alınan 18 kişi; terfi 
eden 9, emekli edilen 9'dur. Tasarıda yapılan düzenlemeye göre, değerlendirilen sayısı, yani 
tümgeneral, tümamiral olma şansı olan subayların sayısı 25 (18'den 25'e çıkıyor), terfi edenle
rin sayısı da 9'dan 13'e, emekli edilenler de 9'dan 12'ye çıkıyor, 3 kişi fazladan emekli oluyor. 

Bugünkü uygulamada değerlendirilen korgeneral, koramiral sayısı 9; terfi eden 3, emekli 
edilen 6. Tasarıya göre değerlendirilen korgeneral, koramiral sayısı 13 (artış var); terfi eden 3'ten 
5'e, emekli edilen de 6'dan 8'e çıkıyor, yani 2 kişi fazladan emekli oluyor. 

Bugünkü uygulamada değerlendirilmeye alınan orgeneral, oramiral sayısı 3; terfi eden 1, 
emekli edilen 2. Yani tasarı Yüce Meclisçe kabul edildiği takdirde, değerlendirilen 5; 2'si terfi 
ediyor. 3'ü emekli ediliyor. 

Böylece, halihazır uygulamada toplam generallerde 71 kişi değerlendirilmeye alınıyor; bun
ların 30'u terfi ediyor, 40'ı emekli ediliyor. Tasarıya göre 84 kişi değerlendirilmeye alınıyor; 
terfi eden 43, emekli edilen 39; yani toplam generalleri alırsak, emekli sayısında 1 azalma olu
yor, terfi edenler de 30'dan 43'e çıkıyor. Emeklilik bakımından kişilere baktığınız zaman daha 
avantajlı plduğu görülüyor. 

Emekli olma, yaş haddine ve bir de kadroya bağlı. O.bakımdan, burada dikkat ederseniz, 
değerlendirilmeye alınan subay adedinde artış oluyor; yani, generallikte rütbe artışlarında şan
sı olan subay adedi 71'den 84'e, terfi eden de 30'dan 43'e çıkıyor. Şimdi, buna mukabil, emekli 
olan 40'tan 39'a iniyor. 1 kişi fazladan emekli edilmiş oluyor; terfide de, 13 kişiye terfi imkânı
nı, bir de gençleşmeyi sağlıyor... 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Sen de nedenini anlıyorsun ama, anlamazlıktan geli
yorsun. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI tSMAÎL SAFA.GÎRAY (Devamla) — Efendim, kaç kişiye 
tesir ettiğini arz ettim; yani, şu söylediklerimin dışında bir başka anlamı yoktur. 

Bir de, kıta-karargâh süreleri ve kıtada kalmanın terfi şansını artırdığı iddiası var. Yine, 
Sayın Ağagil de bilirler, bugün bizim bazı karargâh hizmetlerini kıta hizmeti sayma gibi bir 
yetkimiz var; bunu yapabiliyoruz. O zaman karargâhta duran insanların kıtada fazla kalanlara 
nazaran dezavantajlı olacağını söylemek de mümkün değil. Yani ancak karargâh sürelerini kı
ta hizmetinden sayma imkânını ihmal ederek böyle konuşulur. 
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öbür taraftan, bir kişiye 4 yıl Genelkurmay Başkanlığı yaptırabilmek amacıyla bu tasarı
nın getirilmiş olması iddiası; doğrusu beni, herhalde ciddî değil diye düşündürüyor. Yani, el-
betteki Genelkurmay Başkanlığı, Silahlı Kuvvetlerin en önemli makamıdır ve oradaki orgene
ralimizin öngörülen 4 yıl süreyle iş yapmasını sağlamak gayet normal bir şeydir. Türkiye'de 
zamanında, altı ay bir yıl, Genelkurmay Başkanlığı yapıp, yaş haddinden dolayı emekliye sev-
kedilmek zorunda kalan subaylarımız olmuştur. O daha mı iyidir? 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — O zaman ordu battı mı? 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — O zaman, oradaki 
orgeneralden ne hizmet bekleyebilirsiniz? Altı ay, bir sene durup gidecekse, neyi takip etmesini 
isteyebilirsiniz? Neden böyle bir hizmetin dört yıl yapılması düşünülmüş? Neden "Mecliste 

' milletvekilliği süresi S yıl" denmiş? Üstelik 4 yıldı da, 5 yıla çıkardık. Bu, verim meselesi. 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Burası seçilmiş yer. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎSMAİL SAFA GÎRAY (Devamla) — Hayır efendim; her 
konuda bir istikrar arayacaksınız. Genelkurmay Başkanını değiştirmek imkânınız vardır; ama 
eğer Genelkurmay Başkanı o makamda belli bir hizmet görecekse, o hizmeti görebilmesi için 
yeterli zamanının da bulunması lazım. Gözünüz göre göre, yılların getirdiği tesirleri bile bile, 
Genelkurmay Başkanlığına getireceğiniz insanın altı ay, bir sene sonra tekaüt olacağını bile 
bile, o sistemi muhafaza etmek hata olmaz mı? 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Bunu yaparken, diğer general rütbelerindeki azalmanın ne
denini söyledim. Bunun yapılmasına karşı değilim dedim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — Dediniz ama, "Sa
dece Genelkurmay Başkanını oturtmak için bu tasarıyı getiriyorsunuz" iddiası fazla oluyor. 
O sözünüz karşısında... 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım lütfen. 

Sayın Bakan, süreniz doldu; lütfen toparlayınız. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ÎSMAÎL SAFA GÎRAY (Devamla) — Peki efendim, süre
mi aşmamak için toparlamaya gayret edeceğim. 

Tasarıyla ilgili açıklamalarıma devam edeyim; İlgili yönetmeliklerde tespit edilen askerî 
öğrenciliğe kabul şartlarına uymadıkları sonradan anlaşılanların, askerî öğrencilikten çıkarıl
masına imkân sağlamaktadır. Bunun sebebi, zühul olabilir, hile olabilir. Askeri öğrenci olma 
vasfını tarif ediyorsunuz ve o şartla öğrencileri alıyorsunuz; ama, bakıyorsunuz ki, birisi o şar
ta, o vasfa sahip değilmiş... Sonradan bu öğrencinin o vasfa sahip olmadığının anlaşılması ha
linde, öbürlerine karşı adaleti sağlamak için bu öğrencinin askerî öğrencilik vasfını kaybetmesi 
gerekiyor. -

Başarısızlık sebebiyle ve ayrıca yönetmelikte tespit edilen askerî öğrenciliğe kabul şartları
na uymadıklarının belirlenmesi üzerine askerî öğrencilikten çıkarılanların, muvazzaf subay ve 
astsubay olarak Silahlı Kuvvetler hizmetine alınması önleniyor üçüncü maddede. Bu da doğ
rudur; zaten arkadaşlarımız da öyle ifade ettiler. 

Sıhhî sebeplerle, idarece görülecek lüzum üzerine ve uçuştan ayrılma nedeniyle, ilk sınıf
landırma işlemi kapsamında kalmak üzere, Harbokulu öğrenimi sırasında yeniden sınıflandırma 
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yapılmasına imkân sağlanarak, halen subay naspedildikten sonra yapılmakta olan yeniden sı
nıflandırma işleminin, gerek hizmet, gerekse personel yönünden doğurduğu sakıncalar gide
rilmiştir. 

Tasarıyla ayrıca, kara havacılık sınıfı subay mevcutlarının yetersizliği dikkate alınarak, sıhhî 
sebepler hariç olmak kaydıyla bu sınıftaki kıdemli yüzbaşı ve daha üst rütbedeki uçuculuk ni
teliğini kaybeden veya uçmak istemeyen subayların yeniden sınıflandırma işlemine tabi tutul
maları önlenmekte ve bunların kendi sınıflarının yer hizmetlerinde istihdam edilmelerine im
kân sağlanmaktadır. 

Tabiî bu tasarıyla tümgeneral, tümamiral, korgeneral, koramiral, orgeneral, oramiral rüt
belerinde, halen mevcut mevzuata göre bu rütbeleri almış olanların kazanılmış hakları gözeti
liyor, bulundukları rütbe eski düzene göre tamamlandıktan sonra, yeni terfi edecekleri rütbe 
için bu kanuna uymaları sağlanmış oluyor. . 

Tasarıyla, tümgeneral, tümamiral, kongeneral, koramiral, orgeneral, oramiral normal rütbe 
bekleme süreleri 4 yıldan 3 yıla indirildiğinden ve tasarının 1989 yılı içerisinde kanunlaşması 
halinde 1993 yılından itibaren bu rütbelerin yıl kontenjanlarının, bu rütbeler için 49 uncu mad
dede öngörülen toplam kontenjanların dörde bölünmesi yerine üçe bölünmesi suretiyle belir
lenmesi gerekeceğinden, 1993 ve 1994 yılları itibariyle oluşacak geçiş döneminde uygulanacak 
esaslar geçici madde ile düzenleniyor. Bu daha ziyade teknik bir konudur. 

Genel olarak, bu kanunun Silahlı Kuvvetlerdeki personel rejimini bugünkü mevcut dü
zenlemeler içerisinde rahatlatacağını dikkatinize arz ediyorum, saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
2. — 3512 Saydı 1989 Malî Yûı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı Kısmı ve (B) işaretli Cetvelde Değişiklik Yapüması Hakhnda Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/615) (S. Sayısı: 278) (Devam) 

BAŞKAN — 3512 Sayılı 1989 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı Kısmı ve (B) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısının oy sayımı yapılmıştır. Oylamanın neticesini sunuyorum : 

Kabul : 160 
Ret : Yok. 
Çekimser : Yok. (1) 
3. — 926 Sayüt Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 

ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Savunma ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/616) (S. Sayısı : 284) (Devam) 

BAŞKAN — Şahsı adına, Sayın Cemal Şahin; buyurun efendim. 
Sayın Şahin, konuşma süreniz 10 dakikadır. Çalışma süremizin dolmasına da on dakika 

kalmıştır; lütfen, bu süreye riayet etmenizi rica edeceğim. 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi sevgi ve saygı

larımla selamlıyorum. 
Huzurunuzda görüşülmekte olan 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısıyla ilgili görüşlerimizi arz edeceğiz. 

(1) Açık oy tablosu tutanağa eklidir. 
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Tasarının tümü üzerinde gruplar adına yapılan konuşmalar dikkatle incelendiğinde, ge
nellikle birleşilen nokta, sık sık, Türk Silahlı Kuvvetleri Yasasında yapılan değişikliklerin gün
deme getirilmesi oluyor. Neden acaba yılda iki üç kez Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili bu yasa 
tasarısı gündeme geliyor ve Yüce Meclisin huzurunu işgal ediyor?.. Hemen tüm geçmiş yasala
rın gerekçelerini de incelediğimiz zaman, yine bu yasanın gerekçesinde olduğu gibi, üç temel 
nedene dayanıldığı anlaşılmaktadır : Birincisi, "Türk Silahlı Kuvvetleri Teşkilatında zaman içinde 
meydana gelen yapısal gelişmelere bağlı olarak..." diye devam ediyor; ikincisi, "Silahlı Kuv-
vetlerimizdeki hızlı ve sürekli gelişmeye bağlı olarak..." diye devam ediyor ve aynı gerekçede 
üçüncü nokta olarak da, "Silahlı Kuvvetlerin vurucu gücünü zayıflatmayacak ve personeli mağ
dur etmeyecek bir şekilde çözümlenebilmesi için..." deniliyor. 

Bu gerekçelere bizim bir diyeceğimiz yok. Arz etmek istediğimiz husus şu : Mademki bu 
gerekçelere dayalı olan nedenler, noktalar, mesajlar doğru ise, o zaman öyle bir yasa teklifi 
getirelim ki, bir daha sık sık Silahlı Kuvvetler personelimiz darboğazlara girmesin. Aksi halde, 
bugüne dek olduğu gibi, yılda iki üç kez bu kanun gündeme gelir, Yüce Meclisten Türk Silahlı 
Kuvvetlerine olan özel saygısından dolayı olduğu gibi geçer; ama aynı yasanın bir başka mad
desi, iki ay, üç ay sonra.aynı gerekçelerle tekrar gündeme gelmiş olmasın. 

Sayın milletvekilleri, bu yasa tasarısının gerekçesini ve maddelerini tek tek inceledim, ifa
de edilen sıkıntılar varsa, tabiî ki, yasa tasarısında teklif edildiği gibi, bu değişikliklerin yapıl
ması gerekir. 

Esasen, Grubumuz adına konuşan arkadaşımızın da belirttikleri gibi, bizim bu yasa tasa
rısına vereceğimiz oy beyaz olacaktır. Ancak, elbisesini 12 yıl taşımakla her zaman şeref duy
duğum eski bir ordu mensubu olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yaklaşık altı yıldan beri 
bir sıkıntısının olduğunu biliyorum. Bu konuyla ilgili olarak pek çok mektup geliyor, pek çok 
ordu mensubu ve insanlar ziyaretimize gelip, bu sıkıntılarını dile getiriyorlar ve isteklerinin bu 
yasa tasarısında yer almasını istiyorlar. Biz de buna bağlı olarak bu yasa tasarısında yer alması 
gerekirken yer almayan, hele hele altı yıldan beri kangren olmuş iki konuyu, iki ek madde ha
linde Yüce Meclisimizin huzuruna getirmeyi uygun gördük. 

Bu yasa tasarısında yer alması gerekirken almayan, eksik gördüğümüz birinci konu şu : 
Biliyorsunuz, bu yıl haziran ayında Danıştayımız bir tevhidi içtihat kararı verdi. Bu tevhidi iç
tihat kararının gerekçesi şuydu : Bildiğiniz gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 
üncü maddesinin (B) bendinin (kj fıkrasında yer alan bir hüküm uyarınca, daha önce çıkarı
lan 2182 sayılı Kanundan yararlanarak, aylıklarını bir üst dereceden alan kamu görevlilerine, 
yükseldikleri derecelerin karşılığı olan ek gösterge rakamları uygulanmıyordu. Bu durumdaki 
personele sadece öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceler için öngörülen ek 
göstergeler uygulanmaktaydı. Bu haksızlığı, uygulamadaki bu eşitsizliği gidermek amacıyla yargı 
yoluyla açılan davalar sonucunda Danıştayımız bir tevhidi içtihat kararı vermiş bulunmakta
dır. Bu tevhidi içtihat kararı tüm kamu kurum ve kuruluşlarını bağladığı için geriye yönelik, 
makabline şamil dediğiniz şekilde karar verdi. Emekli Sandığımız 1.1.1984 tarihinden geçerli 
olmak üzere ek göstergeleri uyguluyor ve mağdurlarına altı yıllık ek farklarını da ödüyor. An
cak, arz eteğim gerekçe içerisindeki 657 sayılı Devlet Memurları Yasasındaki bu durum, 926 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Yasasına tabi olan personeli kapsamadığı için, mağdur durumda 
bulunan ordu personelimize bugün bu hüküm uygulanmamaktadır. 
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Bizim teklifimiz, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Yasasına tabi olan ordu mensubu per
sonelin mağduriyetlerini, arz ettiğim gerekçelerle önlemeye matuf bir ek maddedir, öyle sanı
yorum ki, bu yasa tasarısı hazırlanırken bu konu ya zuhulen unutulmuş veya gözden kaçmış. 
Teklif ettiğimiz bu ek maddenin kabul edilip uygulanması durumunda mağdur olan subay ve 
astsubaylarımızın pek çoğu bundan yararlanacak ve öyle sanıyorum ki 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Yasasında görülen bir eksiklik de böylece giderilmiş olacaktır. 

Bu yasa tasarısında ek madde olarak yer almasını istediğimiz ikinci teklifimiz şu : Aslın
da bu önerimizi, daha önce Sayın Bakanımız Safa Giray'ın imzalarını taşıyan bir gerekçeye 
dayalı olarak tespit ettik. Bu gerekçe, daha önce hazırlanmış -15 Mayıs 1989 tarihini içermektedir-
Maliye Bakanlığına yazılmış ve gönderilmiş, bilgi bakımından da Genelkurmayımıza bildiril
miş bir gerekçedir. 

Sayın milletvekili arkadaşlarım, o gerekçe de şudur : 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu, bildiğiniz gibi, 31.7.1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan, ancak daha 
sonra 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yeniden düzenlenen 37 nci maddesiyle, yük
seltebilecek derece ve kademeleri, hizmetteki verime göre, bir üst dereceye yükseltebilecek ge
nel bir hüküm getirilmişti. Bu hükme göre, lise veya dengi okullar üstü bir yıllık meslekî veya 
teknik öğretimi bitirerek devlet memuru olan bir şahıs ikinci derecenin dördUncü kademesine 
yükselmeye hak kazandığından, son altı yıllık sicili 90 puan veya daha yukarı olmak ve son 
sicil notu olumlu bulunmak şartıyla kadro şartı aranmaksızın, birinci derecenin birinci kade
mesine yükselebilecek ve derecenin ek göstergesinden faydalanacaklardır. 

Bilindiği üzere, astsubaylıktan subaylığa geçirilenler ile astsubaylar, lise veya dengi okul
lar üstü bir yıllık meslekî veya teknik öğrenimi bitiren devlet memurlarıyla aynı tahsil seviye
sinde olup, bunlara emsal teşkil etmektedirler. Bu itibarla tasarıyla aynı tahsil seviyesindeki 
kamu görevlilerinin, memuriyet statüleri bakımından paralellik sağlamaları amaçlanmış, ast
subaylıktan subaylığa geçirilenler ile, astsubaylara 657 sayılı Kanunun 243 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararname ile yeniden düzenlenen 37 nci maddesinde öngörülen şartlarla birinci de
receye yükselme ve* birinci derecenin ek göstergesinden faydalanma imkânı sağlayacak bi dü
zenlemenin öngörmesi gerektiğini Sayın Bakanlığımız mütalaa etmektedirler. Ancak bu müta
laaya rağmen... 

BAŞKAN — Sayın Şahin, konuşma müddetiniz doldu; bizim müddetimiz de dolmak üzere. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfen çabuk bağlayın. 

CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 

Bakanlığımızın mütalaası paralelinde mütalaa edilmiş olmasına rağmen, tasarıda bu yön
de bir ek maddenin eklenmediğini gördük. 

Bu nedenle, sayın milletvekilleri, bu doğrultuda hazırlanmış bir ek maddenin getirilmesi 
ve Yüce Parlamento tarafından kabul edilmesi durumunda eşitliğin sağlanabileceğini, aynı statüde 
bulunan sivil-asker personel arasındaki eşitliğin de sağlanabileceği amaçlanmıştır. 

Ben öyle inanıyorum ki, Yüce Meclisimiz buna karar verir ve bu teklifimizi yasalaştırdığı 
takdirde, şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük bir sorunu çözülmüş olacaktır. 

Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 
— 375 — 



T.B.M.M. B : 42 6 . 12 . 1989 O : 1 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem arkadaşlar, çalışma süremiz dolmak üzeredir. Danışma Kurulu kararına göre, 
bu tasarının yalnız bugün görüşülmesi icap etmektedir. 

Bu tasarının (ki 8-10 maddeden oluşmaktadır) görüşülüp sona erdirilinceye kadar sürenin 
uzatılmasını oylarınıza sunmak mecburiyetindeyim... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Karar yetersayısı yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ararız efendim. Bir dakika... 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Oylamaya geçiyorsunuz... 

BAŞKAN — Daha madde ile ilgili oylamaya geçmiyorum efendim, oylamaya geçeceğim 
zaman, tabiî ki, karar çoğunluğu arayacağız. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Uzatma da bir karardır. 

BAŞKAN — Efendim, evvela sözümü tamamlayayım, sonra da karar yetersayısını ara
yacağım. 

Tasarının bitimine kadar sürenin uzatılmasını kabul edenler... Etmeyenler... Muhterem ar
kadaşlar, karar yetersayısı yoktur. 

Sözlü soruları sırasıyla görüşmek için, 7'Aralık 1989 Perşembe günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.00 
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3512 Sayılı 1989 Malî Yılı Btttçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı Kısmı ve (B) İşaretti Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına Verilen 

Oyların Sonucu 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Mehmet Ali Bilici 
Yılmaz Hocaoğlu 
Ersin Koçak 
ibrahim öztürk 
Mehmet Perçin 

AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 
tsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Onura! Şeref Bözkurt 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
ANTALYA 
Hasan Çakır 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

Abdullah Cengiz Dağyar 
ibrahim Demir 
Cengiz Tuncer 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
BALIKESİR 
Kudret Bölükoğlu 
Fenni İslimydi 
BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tartmcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
BURDUR 
İbrahim özel 
BURSA 
A. Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 

jvauuuıaşuuşut. 

450 
: 161 

160 
— 
— 
1 

285 
4 

Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
Fahir Sabuniş 
tsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
ÇANKIRI 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Nevzat Aksu 
Rıza Ilıman 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Esat Yıldırım Avcı 
Hüdai Oral 
DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 

— 377 —• 



T.B.M.M. B : 42 6 12 . 1989 O : 1 

ERZURUM 
Mehmet Kahraman 
Rıza Şimşek 
ESKİŞEHİR 
Zeki Ünal 
GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Hasan Tanrıöver 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Burhan Kara 
GÜMÜŞHANE 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 
İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 
İbrahim Gürdal 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Behiç. Sadi Abbasoğlu 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
Bedrettin Doğancan 
tmren Aykut 
İsmail Safa Giray 
Talat tçöz 
Adnan Kahveci 
Recep Ercüment Konukman 
Mustafa Hilmi özen 
Güneş Taner 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
M. Turan Bayazıt 
Işın Çelebi 

H. Hüsnü Doğan 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Atilla İmamoğlu 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylerhezoğlu 
KARS 
Sabri Araş 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
KAYSERİ 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
KIRŞEHİR 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
Musfata Uğur Ener 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Korkmaz 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranlı 

Münir F. Yazıcı 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz özkök 
Ayhan Reyhan Sakalhoğlu 
Ersin Taranoğlu 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Eyüp Cenap Gülpınar 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
TOKAT 
Kenan Süzer 
TRABZON 
Fahrettin Kurt 
VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 

yürek 
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YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 

ADANA 
Ledin Barlas 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
M. Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Metin Balıbey 
Baki Durmaz 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Kâmil Ateşoğulları 
Muzaffer Atılgan 
Beşer Baydar 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 

Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

Geçersiz Oy; 1 

ÇORUM 
Cemal Şahin 

(Oya Katılmayanlar) 

Eşref Erdem 
Tevfik Koçak 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Arif Sağ 
Mustafa Rüştü Taşar (B) 
İbrahim Tez 
Ercan Vuralhan 
Zeki 'fevuztürk 
Rıza Yılmaz 
\aşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
Deniz Baykal 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Baha tün Çaloğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Mehmet Özalp 
Hilmi Ziya Postacı 
Nabi Sabuncu 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
İ. Önder Kırlı 
Necat Tlınçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
Tayfur Ün 
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ZONGULDAK 
Güneş Müftüoğlu 
Koksal Toptan 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
tlhami Binici 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Fethi Çdikbaş 
Sait Ekinci 
BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
BeytuUah Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Mustafa Namlı 
DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 
Adnan Keskin 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
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EDİRNE 
Şener tşleten 
Erdal Kalkan 
İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yüdınm Akbulut (Başbakan) 
Mustafa Kul 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Nihat Kitapçı 
İsmail Köse 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
Rüştü Kurt 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoglu 
öner Miski 

M. Murat Sökmenoğlu 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Süleyman Demire! 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Halil Orhan Ergüder 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Hasan Fehmi Güneş 
Ömer Ferruh tlter 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
Aytekin Kotil (Bşk. V.) 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı örial 
İbrahim özdemir (B.) 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Adnan Yıldız 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
Halil Çulhaoğlu 

İsmet Kaya Erdem 
Ahmet Ersin 
Akın Gönen 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Birgen Keleş 
Fuat Kılcı 
KAHRAMANMARAŞ 
Ali Şahin 
Ali Topçuoğlu 
Ahmet Uncu 
KARS 
İlhan Aküzüm (B.) 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 
Yasin Bozkurt 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
M. İrfan Başyazicıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil özsoy 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
KOCAELİ 
Abdülhalim Araş (Bşk. V.) 
Bülent Atasayan 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
KONYA 
Ömer Şeker 
KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
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MALATYA 
İbrahim Aksoy 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demird 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Sümer Oral 
önol Sakar 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 
Süleyman Şükrü Zeybek 
MUŞ 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
Mahmut Öztürk 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Gürbüz Yılmaz 

ÇORUM : 1 

RİZE 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya (B.) 
İlyas Aktaş 
Cemal Alışan 
Mehmet Aydın 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt (t. A.) 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Zeki Çdiker 
Kudbettin Hamidi 

SİNOP 
özer Gürbüz 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karaevli 
Enis Tütüncü 

Açtk Üyelikler: 4 

DİYARBAKIR : 1 

SİİRT : 1 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Kâzım özev (t. A.) 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 

TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
Mehmet Çakıroğlu 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 

UŞAK 
Ahmet Ava 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

YOZGAT ' 
Seyit Ahmet Dalkıran 

ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 
Mustafa Tlnaz Titiz 

İSTANBUL : 1 

SİVAS 
Ekrem Kangal 
Mehmet Mükerrem Taşcıoğlu 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

42 NC1 BİRLEŞİM 

6 . 12 . 1989 Çarşamba 

Saat : 15,00 
l 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

l, — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik 
programlarındaki çöküşün önlenmesi ve ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurulması 
için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

2j — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal ve 30 arkadaşının, SEKA grevinin 
nedenleri ile ekonomik ve sosyal boyutlarını ve olayın sorumlularını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

3. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı ve 32 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda kullanılmak üzere kiralanan ve satın alınan 
helikopterler için hangi kurumca ne miktar ödeme yapıldığını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

4, — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra 
kurulan tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip 
olmadıkları iddiasını ve bu yetersizliklerinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 
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5. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat 
Bahçesinin kapatılmasının nedenleri ile sonuçlarını ve olayın sorumlularını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

6. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 35 arkadaşının, ülkemize sığınan 
Iraklıların sorunlarını, hukukî statülerini ve Uluslararası sözleşmelere göre haklarında 
yapılacak uygulamayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

LTJ — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 34 arkadaşının, kalkınmada öncelikli 
yörelerin sorunlarını gidermek amacıyla alınacak tedbirleri ve bu konuda uygulanacak 
politikayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

8. — Bingöl Milletvekili İlhamı Binici ve 36 arkadaşının, T.B.M.M. Binasında 
milletvekillerince yapılan çalışmaların ve telef on. konuşmalarının kaydediilerek belge 
haline getirildiği iddiasını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/68) 

9. — Bingöl Milletvekili İlhama Binici ve 22 arkadaşının, Bingöl İli Adaklı 
ve Karer bölgelerinde yaşayan vatandaşlar arasında cereyan eden olayların nedenlerini 
ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/69) V - ! 

10. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 arkadaşının, kuraklıktan zarar 
gören çiftçilerin sorunlarını ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 9S inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

11. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve 31 arkadaşının, demir - çelik 
işyerlerindeki grevin nedenlerini ve grevden kaynaklanan sorunları tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

12. — Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 54 arkadaşının, 25 Mart 1984 
tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı iddia edilen 
kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/72) 

13. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 10 arkadaşının, Bulgaristan'a karşı 
izlenen politika ve soydaşlarımızın sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

14. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 10 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu' 
da cereyan eden olaylar ve Hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumu konusunda 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 
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15. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 12 arkadaşının, Hükümetin 
tarım politikası ve tarım sektörünün sorunları konusunda Anayasamn 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/15) 

16. — Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan ve 10 arkadaşının, ülkemizin sana
yileşmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

17. — İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve 64 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin sorunları ve Hükümetin bu konudaki tutumu konusunda Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/17) 

18. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin İli Silopi 
İlçesi Derebaşı Köyü yakınlarında J 7.9.1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddia
ları açıklığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/73) 

19. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadaşının, kamu iktisadî teşeb
büslerinin ülke ekonomisine katkısı, bunlardan bazılarının satılmasını zorunlu kılan ne
denler ve satılan ve satışa çıkarılan kamu iktisadî teşebbüslerinin değer takdirleri konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

20. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar ve 19 arkadaşının, Atatürk Orman Çift
liğinin kuruluş ve millete devrediliş amacı dışında kullanıldığı iddiasını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

21. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 25 arkadaşının, Ülkemizin Ulaştır
ma Politikası ve Otoyolların yapımı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

22. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 32 arkadaşının, Hakkâri İli Yon
calı Köyünde 18 Temmuz 1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları ve ola
ğanüstü hal uygulanan illerdeki benzeri uygulamaları tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

23. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 43 arkadaşının, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

24. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırklareli İli Lü
leburgaz İlçesindeki iki adet Devlet Üretme Çiftliğinin Libyalılara satılacağı iddiaları
nı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 
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6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiyle 
hakkında dava açılan bir firmaya vergi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

3. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve taşkınların önlenmesi için alınacak tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/23) 

4. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 hasat döneminde satın alınan ayçiçeği ürünü için 
üreticilere fiyat farkı ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/38) 

5. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğullan'nın, Sıkıyönetim Kanununa göre 
görevlerine son verilip de bilahara işe abnanlara arada geçen süre için aylık ve özlük 
haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/44) 

6. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazılarının Antalya Valili
ğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

7. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, ABD ile yapılan Savunma ve Ekono
mik İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının geciktirilme nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/49) 

8. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) 

9. — Samsun Milletvekili A4i Eser'in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/60) 

10. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

11. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim programları
nın geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/65) 

12. ~ Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol liginde 
uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/68) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmlstire 



— 5 — 

13. — Gaziantep MilletvekMi Mustafa Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edileıı kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

14. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyukşenir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

15. — Bursa Milletvekili Beytullah. Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sınavına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

16. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edilen gerilememin nedenlerine ve bu konuda 
alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/84) 

17. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırılmasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

18. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Aydınlıkevler Köder İlkokulunun 
yönetici kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/107) (1) 

~«. 
19. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatif ince An

kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan konut inşaatları için Sosyal Sigortalar Kuru
munca müteahhit firmaya yapılan ödemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/86) 

20. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'm, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfî uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) (1) 

21. — Zonguldak Milletvekili Ş/inasi Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördinkleri iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

22. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, bir dergide yer alan DELTA 
Deri Giyim Sanayii A. Ş. ile ilgili iddialara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

23. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı 
olan malların alımı için Sümerbank'la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadığına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/98) 

24. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Türk Kadınım Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezisine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan gaze
teye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/136) (1) 

25. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/108) 

26. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meler: Genel Müdürlüğünde görevli bir genel müdür yardımcısı ile bir müdür mua
vinimin sözleşmelerinin feshedilmesinin nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/109) 
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27. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Tokat Hindeki öğrencilerden çe
şitli nedenlerle para toplandığı ve bu ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis edilen 
paraların başka amaçlar için kullanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) (1) 

28. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelenme nedenine ve sınav komisyonunun kimlerden 
oluştuğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

29. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtlan iptal edilen 
vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) (1) 

30. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) (1) 

31. — Zonguldak Mıilletvekili Şinasi Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir vatandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şefliği Gö
revlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/110) 

32. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana gele
bilecek sportmenliğe aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/202) (1) 

33. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçesinin 
ne zaman il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

34. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atanma
sından önce, T.R.T. Yüksek Kurulunun yaptığı toplantılara ve gösterdiği adaylara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/112) 

35. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Kula ilçesindeki Sandal 
Grubu içme suyu şebekesinin kontrol edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köylerin su 
alamadığı iddiasına üişkin Tarım Orman ve Köyüşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/114) 

36. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 1988 yuh Haziran - Temmuz aylarında 
imtihansız personel alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

37. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve köylülere taksitle satılan traktörlerin adedine 
ve satış, fiyatına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/116) 

38. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Seka işçilerinin greve itildiği 
iddiasına ve işverence lokavt ilan edilmesinin gayesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/117) 

39. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve burular için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Müılî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) (1) 
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40. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) (1) 

41. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yönetim 
Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

42. — Antalya Milletvekili ibrahim Demir'in, istanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 

43. —Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/229) (1) 

44. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için ayrı bir sınıf» başlığı ile yer alan habere 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 

45. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk ve 
orta dereceli okulların öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/232) (1) 

46. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, aylık bir dergimin yayın yönetmeni 
ve Ankara temsilcisi ile diğer çalışanlarının takip edildikleri ve gözetim altında tutul
dukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/233) (1) 

47. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda TBMM çalışmalarına yer verilmediği iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) 

48. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanımı 
destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/234) (1) 

49. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırh'nın, Başbakanlık için satın alınan 
uçaklar nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/235) (1) 

50. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ük ve orta dereceli okullardaki 
öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/245) (1) 

51. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İnsan Haklan Sözleşmesine rağmen 
gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapıldığı ve işkence yapanların korunduğu 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

52. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski 
Belediye Başkanı ile İmar Müdürü haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/125) 

53. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine 
Yardım Derneği öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için gerekli malzeme 
ve işçiliğin karşılıksız alarak T.K.l. Orta Anadolu Linyit Îşletmesince karşılandığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 
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54. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt iline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) (1) 

55. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümerbank'ta «Turgut Özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

56. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta 
önceden satışa çıkarılmasının karaborsaya neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) (1) 

57. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Aliağa' 
da termik santrallar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayii tesislerinin yaptığı 
olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

58. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üretici
lerine ürün bedellerinin ne zaman ve nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/249) (1) 

59. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergısi 
(6/250) (1) 

60. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, istanbul - Tuzla'da 7.10.1988 tari
hinde polisçe yapılan kontrol sırasında meydana gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

61. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, tütün ve yabancı sigara ithalatına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

62. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, yurtlara giremeyen öğrenci
lerin sayısına ve sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/256) (1) 

63. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Seka izmit Fabrikasının kaldı
rılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/131) 

64. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hükümlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (1) 

65. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum iline bağlı baz; köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabtiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/258) (1) 

66. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır ili Hani İlçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya ve sorumluları hakkında ne gibi işlem yapıl
dığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

67. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve bu 
belediye başkanlıklarına valiliklerce yapılan atamalara ilişkin tçişileri Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/260) (1) 
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68. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi iadesi 
ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/134) 

69. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması devam 
eden dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

70. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
ile.Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bulunmaları 
nedeniyle herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığına 'lişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/316) (1) 

71. — İçel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) (1) 

72. — Denizli Milletvekilli Adnan Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyelere 
yapılacak yardım ve ödemeler tertibinden hangi belediyelere ne miktar yardım yapıl
dığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

73. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇUKO-
BlRLlK'çe gerçekleştirilen kütlü pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/263) (1) 

74. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, eğitim önlisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini bitiren emekli öğretmenlerin intibaklarının yeniden 
düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/264) (1) 

75. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili 
Eğitimi Anabilim Dalından mezun olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) (1) 

76. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığına atama yapılmamasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/301) (1) 

77. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine ve 
canlı koyun sayısında görülen düşüşün nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/139) 

78. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

79. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

80. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nıin Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 

81. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 
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82. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında geçici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile ça
lıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

83. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski 
Kozan yolunun, Misis hududu Göztepe mevkiindeki yolun bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

84. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) 

85. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

86. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karabokir Mahallesinde sağlık ocağı yaptırılıp yaptırılmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

87. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Yunusoğlu 
Köyünde sağlık ocağı yaptırumamasının nedenine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

88. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/158) 

89. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia edilen değişikliklere ve imar planı düzenleme 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/159) 

90. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak 11 Merkezinde izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/160) 

91. —Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'm, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/161) 

92. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emekli
lerinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp ya
pılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

93. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Antalya Dereboğazı yolu 
için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tahsisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/163) 

94. — İsparta Milletvekilli İbrahim Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran işyer
lerinden Konut Edindirme Fonu için toplanan para miktarına ve fondan yararlanan
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/164) 

95. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/165) 

96. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatına 
ve fındık üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/166) 
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97. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyosyonlu çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/167) 

98. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçesinde 
meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

99. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şayak, 
Dumiu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

100. — Erzurum Milletvekilli İsmail Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Müdür
lüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/170) 

101. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi Kâ-
zımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/172) 

102. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçesin
deki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı Sakarya Projesine ait çalışmaların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 

103. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağlık ocaklarına ait inşaatların ne zaman tamam
lanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

104. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hastanesi 
açılmasının düşünülüp,düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/175) 

105. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu inşaatı
nın ne zaman ihale edileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/177) 

106. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köylerde 
yapılmakta olan sanayi ve fabrika inşaatlarının ruhsatlarının bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

107. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyünün 
ne zaman içme suyuna kavuşturulacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/180) 

108. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu ilçe
ye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) 

109. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü ilçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/182) 

110. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çıkarılmasının öğretmenler ve öğrenciler üze
rindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/183) 
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111. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner^in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve Iŝ kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

112. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve tekân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/185^ 

113. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karaibük ilçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/186) 

114. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

115. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa ya
pılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesd (6/305) (1) 

116. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, zeytinyağı taten fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

117. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek konulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/191) 

118. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

119. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) 

120. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Amasya ili Merkez ilçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

121. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

122. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia edilen enjektörkru ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

123. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/197) 

124. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

125. — içel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl
masının düşünületmediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 
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126. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

127. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına 
ve bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/200) 

128. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kut'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/201) 

129. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

130. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 
tariMi nüshasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere konu 
teşkil eden olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207) 

131. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesine 
bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) '(1) 

132. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergelerden 
bir kısmının Gebze - Çayırova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edileceği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

133. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapı
lan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

134. — İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedide 
Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren ifade ve bölümler bulunup bulunmadığına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) (1) 

135. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı 
Yarıkkaya ve Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

136. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında ger
çekleştirilen gül alımlarına ve yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/210) 

137. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

138. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarkika
raağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

139. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen kere
vit balıklarında görülen hastalığın giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) 
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140. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/214) 

141. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin ve 
Diyarbakır illerinde köy korucuları tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) (1) 

142. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Köyün
den bir vatandaşın Kuşlukçayırı Köyü Bircemal Mezrası korucularından biri tarafın
dan öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) (1) 

143. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Atabey İlçesi Kapıcak Köyünün 
başka bir mahalle taşınmasına dair projenin 1988 yılında gerçekleştirilememesinin 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakınından sözlü soru önergesi (6/215) 

144. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde Merkez İlçesine bağlı Karga-
sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Bayındırlık 
ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 

145. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla ilçesinde yapıl
ması düşünülen İmrahor Göletine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/218) 

146. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nm, Mansurlu - Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/220) 

147. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Çatalan Barajından Imamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

148. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Fonundan konut yapı kooperatiflerine 1988 yılında verilen krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/223) 

149. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçi
lerinin ailelerinin parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

150. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu olan vatan
daşların borçlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/225) 

151. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gazete
nin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/227) 

152. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana ilinde askerî birliklere akar
yakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/331) (1) 

153. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan edi
len Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının dur
durulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 
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154. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın, Göcek'teki 
yaz tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/332) (1) 

155. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Kaya-
dibi Köyü Evil Mezrasındaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve 
Kayadibi Köyünde zorunlu ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

156. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri 
İli Yüksekova İlçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/334) (1) 

157. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli - Uludere İlçesi Şen-
oba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

158. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Yüksekova İlçesi Gü
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Ay^ 
tepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddiası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

159. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta tli Yalvaç İlçesinde ya
pılmakta olan Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına ait inşaatın durdurulduğu ve tesi
sin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/239) 

160. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 tari
hine kadar açılmamış olan okullara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/241) 

161. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

162. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlindeki belediyelere 1988 
yılında yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/337) (1) 

163. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi 
öğrencilerinden birinin Devlet güvenliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye zorlandığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 

164. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı köyler
deki vatandaşların sınıflandınldığı ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

165. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal varlık
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/253) 

166. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin ya
kacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254) 

167. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir şir
ket tarafından istanbul özel İdare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 
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168. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine ver
diği demece ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

169. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Alem Üniversitesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) (1) 

170. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon liranın 
üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip ödenmedij^üe 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

171. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş - Gök
sün, Göksün - Elbistan, Göksün - Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş karayollarına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) 

172. —Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan Ter
mik Santralına ve bu bölgede katkısız biriket imalatının ne zaman gerçekleştirileceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

173. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Adatepe ve Karakuz 
barajlarının yapımına ne zaman başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/270) 

174. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, fasulye ürününe taban 
fiyat verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/271) 

175. —Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş Hin* 
de tütün ekimine müsaade edilip edilmeyeceğine ve bu İlde ne zaman Gümrük Müdür
lüğü kurulacağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

176. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayınlarını 
izleyemeyen Kahramanmaraş İline bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş'da Sümer-
bank ikinci satış mağazasının ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
Önergesi (6/274) 

177. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehiı Stadyumunun ne zaman çimlendirileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Balkanından »özlü soru önergesi (6/275) 

178. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Hinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

179. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/277) 

180. — Denizli Milletvekili Adnan Keskinim, Vakıflar Bpnkası Samanpazarı 
Şubesince öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

181. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî partile
rin radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına 
dair Avrupa Konseyi Kararma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 
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182. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon Üi Sandıklı İlçesi Akha-
rım Kasabası Ortaokulunun öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesd (6/344) (1) 

183. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına hakaret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

184. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İlli Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı vatandaşlara koruculuk için başvuru formu im
zalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) (1) 

185. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çukurova 
Elektrik A. Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

186. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede gözaltına alınan vatandaşlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/349) (1) 

187. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt Üi Merkez 2 No. lu Sağlık 
Ocağında görevli iki hemşiremin görev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları olayına 
ilişkin içişleri Baklanından sözlü soru önergesi (6/350) (1) 

188. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Denizinde 
trol ve algarina ile balık avcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/280) 

189. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Samsun - Havza İlçesi 25 Mayıs 
Ortaokulu Müdürlüğüne usulsüz atama yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesd (6/351) (1) 

190. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nm, gece bekçilerine de silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

191. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nm, ödemiş İlçesinin ne zaman il yapıla
cağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) 

192. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede kaç kişinin korucu olarak görevlendirildiğine ve 
korucuların karıştıkları adlî olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/352) (1) 

193. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AIDS'li hastaların sayısjıa vv> 
bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakacından 
sözlü soru önergesi (6/284) 

194. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gülköy 
ve Kavak köylerine sağlık evi yaptırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/285) 

(42 nci Birleşhn) 
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195. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

196. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik öğretmen Okulu ve Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

197. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hasıtaneısinin sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/288) 

198. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

199. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama proje
sine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/290) 

200. — Bilecik Milletvekili Tayfur Un'ün, İstanbul, Ankara, izmir ve Adana 
büyükşehir belediyelerinin yurt dışından borç alıp almadıklarına ilişkin İçişleri Ba-
kaniödian sözlü soru önergesi (6/357) (1) 

201. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde geker 
pancarı alımlarının hızlandırılması için ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) 

202. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne za
man açılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/293) 

203. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına 
ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/294) 

204. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli ilçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/3.'î8) (1) 

205. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar imar Uygulama Fonundan aldığı kredilerin miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/359) (1) 

206. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçların miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

207. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidinii 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

208. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas ili Gürün İlçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 
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209. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler ilçesindeki 
Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağınm doktor ve araç sorun
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

210. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Karakaya Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/308) 

2111. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hakkında 
ihbar ve şikâyette bulunulup bulunulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/309) 

212. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır işletmeleri Samsun 
tzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/310) 

213. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1985 - 1988 yıllarında Kaynak 
Kullanımım Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik belgesi 
alanlara ve adı geçen Fon'dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

214. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Mardin İli Midyat İlçe
sinde görevli bir komiser yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

215. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta - Eğirdir ilçesi Endüstri 
Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

216. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Manisa 
tli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim 
alanına nakledilmeleri için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/312) 

217. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlköğ
retim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

218. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüplerinin 
maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü som önergesi (6/372) (1) 

219. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Altınkaya Barajı sahasında kalan 
Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/315) 

220. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'm, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi mezunları ile diğer 
fakülte mezundan arasında ayrım yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) 



— 20 — 

221. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'İn, fzmir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu 
veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/373) (1) 

222. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz santrallarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

223. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı baca 
gazı arıtma tesislerine ve Karlıova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) (1) 

224. — içel Milletvekili Durmuş Fikri 'Sağlar'in, bazı vatandaşlara ait telefon
ların güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) (1) 

225. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 1988 
yılında ikram faslından yapılan harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kampanyasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/378) (1) 

226. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, elektrik üretim yollarına ve maliyetle
rine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) (1) 

227. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan zamlara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (1) 

228. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına dağı
tıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya üişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/382) (1) 

229. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 

230. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fiyatla
rına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/384) (1) 

231. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak ban
kalarınca gerçekleştirildiği iddia edilen arsa alım ve satımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

232. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî ve Malî İşler Daire Başkanı iken MİT Müsteşar
lığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) (1) 

233. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları ta
rafından yabancı kuruluşlara yaptırılan araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/387) (1) 

234. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt ille
rinde 25.12.1988 tarihinden bugüne kadar göz altına alman vatandaşlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) (1) 

235. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında 
Uluslararası danışmanlık firmalarından alınan hizmetlere ve yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) (1) 
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236. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1) 

237. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklılara yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

238. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlen
dirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/393) (1) 

239. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle tlgili Faa
liyetleri Düzenleme Fonuna ve elektrik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/394) (1) 

240. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kurmak 
amacıyla Samsun İline bağlı Asaraağaç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde 1985 - 1986 
yıllarında kamulaştırılan arazilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/404) (1) 

241. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, 1978-1988 yıllarında toplanan 
gelir vergilerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/395) (1) 

242. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T. C. Ziraat Bankasınca tarım 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygulandığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 

243. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin borç
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

244. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «İcraatın lçinden> ve «Gelişen 
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) (1) 

245. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Yatağan 
bölgelerinde termik santralleri besleyecek kömür ocaklarının özel sektöre devredileceği 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) (1) 

246. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince ku
rulan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

247. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere verilen ilanlar için yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) (1) 

248. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen 
doğal gazın hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/400) (1) 

249. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, SEKA ve Edirne - OLMUKSA'da 
çalışan işçiler hakkında emniyet müdürlüklerince albüm düzenlendiği iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) (1) 

250. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile il
gili çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/328) 
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251. —Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/329) 

252. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten firma
lara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üretim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/330) 

253. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Altunkaya Barajı sahasında kalan Vezir
köprü ilçesi Düzce Köyüne ait arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/339) 

254. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz ithali ile ilgili sözleşme
ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) (1) 

255. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

256. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Alem Üniversitesinde söz
leşmeli olarak çabşmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

257. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Genel 
Müdürünün Amerika'ya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cum
huriyet Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/409) (1) 

258. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, istanbul Valiliğince bazı sanatçı
ların konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü sora öner
gesi (6/410) (1) 

259. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli ili Hozat ilçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya 
ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 

260. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında hayali 
ihracat yaparak haksız vergi iadesi alıan firmalara ne gibi müeyyideler uygulandığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesıi (6/412) (1) 

261. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ankara Demirlibahçe Ortaokulu 
ingilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) (1) 

262. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Fiskobirlikçe 1988 yılında 
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru Önergesi (6/414) (1) 

263. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Bkmen'in, Ankara Bahçellievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin tçişleri Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/415) (1) 

264. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler 
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hakkında soruşturma açıldığı İddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner* 
gesi (6/416) (1) 

265. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, 19.7.1988 tarihli ve 88/13161 
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/417) (1) 

266. — Kars Milletvekili Mahmut Aiınak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

267. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelendiri
len grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Bıasbakandan sözlü soru 
önergesi (6/420) (1) 

268. — Tunceli Milletvekilli Kamer Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak Kredi 
bankalarının 1987 ve .1988 yıllarına ait kârlarının yüksek gösterildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/421) (1) 

269. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 
yıllarındaki bazı harcamalarına ve Emlak Bankasına ait arazi ve binalardan bir kıs
mının satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) (1) 

270. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla Merkez 
Bankasınca incelenmekte olan ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli kararname gere
ğince Devlet Planlama Teşkilatına devredildiği ve incelemeler tamamlanmadan vergi 
iadelerinin ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1) 

271. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzurum İli Şenkaya İlçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme 
kararının infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularınla ilişkin İçişler Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/426) (1) 

272. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/427) (1) 

273. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Merkez İlçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınırları içine alınmama
sının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (1) 

274. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolörlerine 
denetim özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

275. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, 31.12.1988 tarihi itibariyle TARİŞ'in 
üreticilere ne kadar borcu bulunduğuna ve bu borcun ne zaman ödeneceğine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) (1) 

276. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müd»'irlüğü 
ile ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/431) (1) 

277. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Burdur 11 merkezindeki ilk ve 
orta dereceli; okullarda görevli öğretmenlerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba okul-
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larına nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesıi (6/353) 

278. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Bkmen'in, 7.10.1988 tarihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddia
lara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (1) 

279. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadım 
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesıi (6/433) (1) 

280. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Em
lak Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırı
lan döviz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öuergesi 
(6/434) (1) 

281. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, Manisa ili Selendi ilçesine bağlı 
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355) 

282. — Kars Milletvekili Mahmut Alınalk'ın, ülkemizce de imzalanmış olan 
işkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi ile İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/441) (1) 

283. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya temi
natsız kredi verildiği ve Memduh Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) (1) 

284. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

285. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu nede
niyle görevinden alındığı ve genel idare hizmetleri sınıfına atandığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) (1) 

286. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya 
illerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/45*) (1) 

287. —Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 
tarihli nüshasında yer alan S.S.K. Genel Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/443) (1) 

288. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanınca hakaret edildiği ve 
görevinden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/362) 

289. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ilçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 
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290. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler İlçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

291. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Anavatan Partfisi belediye başkan 
adayları hakkında görüş bildirdikleri iddia edilen vali ve kaymakamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/365) 

292. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idareler 
seçimleri nedeniyle bazı seçim bölgelerinde vali ve kaymakamlarca aday yoklaması 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) (1) 

293. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu ile ilgili 
davayı izlemek isteyen vatandaşların maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/445) (1) 

294. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına 
alınan sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/446) (1) 

295. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıyla 
1988 yılında Türkiye'ye hangi ülkelerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaçla ne kadar 
harcama yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) (1) 

296. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya İli Çumra ilçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yaka'lanamamasının nedenine ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 

297. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca 
üretilen ve Rusya'dan ithal edilen doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/367) 

298. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'niın, Devlet eski Bakam Yusuf Bozkurt 
özal'ın yurt dışı seyahatler nedeniyle aldığı harcırah miktarına, Başbakanın tedavisi 
İçin yapılan harcamaya ve 1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde götürülen hediyelik 
eşyaların tutarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/458) (1) 

299. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara 
kullandırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) (1) 

300. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/453) (1) 

301. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hükümlülere özel jandarma timi tarafından işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) (1) 

302. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve özel vakıflarca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okullara ve 
dersanelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 
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303. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'iıı, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

304. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Köy • Koop. Merkez Birliği kurul
ması için yapılan girişimlerin engellendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) (1) 

305. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy .Belediye Başkanlığı 
seçiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 

306. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Bozkurt Özal ile Aydın 
Corporation A.Ş. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/463) (1) 

307. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/425) 

308. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen müesseselere karşı ne gibi önlemler 
alınacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

309. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/438) 

310. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

311. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, sahillerdeki okulların yaz ayla
rında, öğrenci gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

312. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da meydana gelen 
olay hakkında yanlış bilgi verildiği iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/466) (1) 

313. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban 
fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/467) (1) 

314. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İlinde Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/468) (1) 

315. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle bele
diyelerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) (1) 

316. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut so-r 
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

317. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 



— 27 -

318. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ayçiçeği ekiminde tohum kalite
sinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/474) (1) 

319. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma ürünün
den kaldırılmasının neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 

320. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, son beş yıl içinde ülkemizle 
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedende yapılan ödemeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/481) (1) 

321. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle 
gözaltına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

322. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan 1986 - 1988 yıllarında hangi illere ne miktar yardım yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) (1) 

323. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri 'bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) 

324. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, belediyelere bütçeden yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne 
miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 

325. — istanbul" Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel istanbul Hizmet Vak
fına yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 

326. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

327. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfı
na yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

328. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, ikinci ligde grubunda şampi
yon olan Bursaspor Futbol Takımının birinci ligde oynayamayacağına dair Futbol Fe
derasyonu kararına İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) (1) 

329. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcı
larından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum 
için satın alınan güç trafolarına ilişkin Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) (1) 

330. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta ili Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1) 

331. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 
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332. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vak
fına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

333. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel istanbul Hizmet Vakfı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1) 

334. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlü
ğünce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi 
tedbirler alınacağına ılişikin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

335. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) (1) 

336. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Asil Nadir Şirketler Grubunum 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

337. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Bingöl İli Adaklı ilçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/462) 

338. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek 
ödenek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/509) (1) 

339 — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları iddia edilen 
firmalar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/510) (1) 

340. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Köslkin în, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

341. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, günlük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer alan «özall'a isviçre'de görüştüm» başlıklı haibere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

342. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarchi ile isviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

343. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı kişi ve firmalar tarafından 
M.T.A.'ya ait Nevşehir'deki Ponza Taşı Madeninden kaçak olarak üretim ve satış ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) (1) 

344. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 ta
rihinde meydana gelen >dlaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

345. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An< 
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 
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346. — Izımir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

347. — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Niğde tündeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

348. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, fişleme ve buna bağlı pasaport ver
meme uygulamasının ne zaman sona ereceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/521) (1) 

349. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Uluslararası Af örgütünce yayın
lanan rapora ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/533) (1) 

350. — îçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Habur Sınır Kapısının Irak bölü
münde oluştuğu iddia edilen araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi tedbirler alına
cağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) (1) 

351. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, olağanüstü hal uygulaması kapsa
mına giren iller nüfusunda kayıtlı olanların, bu bölgelerde çalışamayacakları konusunda 
bir genelge bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/537) (1) 

352. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, bazı futbol kulüplerine Devlet tara
fından bağış yapılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/573) (1) 

353. — Diyarbakır Milletvelkili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

354. — İstanbul Milletvekilli Mustafa Sarıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

355. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersıin'in, Karabük ve İskenderun Demir - ÇeBik İş
letmelerindeki greve ilişkin Başbakandan tözlü soru önergesi (6/539) (1) 

356. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının aylık 
olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/540) (1) 

357. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt bölgesinde bir kısım güvenlik 
görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

358. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alınan bir vatandaşa kuryelik yaptırıldığı 
ve bu vatandaşın 3.6.1989 tarihinde öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/542) (1) 

359. — Esiklişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, amatör spor kulüplerine de yardım ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

360. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun Demir - Çe
lik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 
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361. — Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin'in, Diyarbakır ili Silvan İlçesindeki 
ekili arazilerin sulanması ve yöre halkının içme suyu ihtiyacının karşılanması için ne 
gibi önlemler alınacağına ilişklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/545) (1) 

362. — İstanbul Milletvekili Hali Orhan Ergüder'in, Sakarya • Hendek İlçesi 
Eski Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü Soru önergesi (6/477) 

363. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının ya
bancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

364. — istanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Devlet Planlama Teşkilatın
dan alınan hayalî ihracat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574) (1) 

365. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayali ihracat olayına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

366. — İçel Milletvekili Etem Cankurtaran'ın. Demir - Çelik İşletmelerindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

367. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atal'ay'ın, Siirt İli Şırnak İlçesindeki bazı yay
la ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/549) 1(1) 

368. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, yasadışı Türkiye Komünist Par
tisi ve kapatılan Türkiye İşçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için gü
vence vefilip verilmediğine ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

369. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Şırnak İlçesine bağlı bazı 
köylerdeki ruhsatsız kömür ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1) 

370. — Diyarbakır MilletveküU Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) (1) 

371. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Balveren Köyü ile Si-
lopi İlçesi Ballıkaya Köyündöki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

372. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet SelVi'nin, Bulgaristan'dan getirilen bir 
soydaşımız hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) (1) 

373. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmanoğlu'nun, Bulgaristan'dan gelen 
soydaşlarımızın bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/555) (1) 

374. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Eskişehir Cezaevindeki tutuklu ve 
hükümlülerin Aydın ve Nazilli cezaevlerine nakledilmelerinin nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/556) (1) 

375. —-Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde İstanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir. şahsın polisçe alınan ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1) 
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376. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şınnak ilçe merkezinde bazı vatan
daşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 

377. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Cudi Dağı çevresindeki 
köylerin güvenlik güçlerince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Baş'ba'kandan sözlü soru 
önergesi (6/559) (1) 

378. — İstanbul Milletvekili Mustlafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

379. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Millî Piyango İdaresince gerçekleştiri
len «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/561) (1) 

380. — Diyarbaıkır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8,1989 tarihlinde Diyarbakır İli 
Aşağı Beyan Röyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

381. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlinde jandarma tarafından gö
zaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hakkında 
soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) (1) 

382. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, MeTyat Çay Fabrikasının depolarında 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

383. — İçel Mille'tJve'kili Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tıbbî tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/478) 

384. — Tunceli Milletvefcili Kamer Genc'in, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan kesintilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/564) (1) 

385. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, basın mensupları ve 
diğer vatandaşlar aleyhine açtığı davalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/576) (1) 

386. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı 
id<lİa edÜlen bir vatandaşın Ölümüne neden olanlar hakkında ne gibi işlemler yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

387. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin. PETKİM'in özelleştirilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

388. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Demir - Çelik İşletmeleri ile Akdeniz 
Gübre Sanayiindeki grevlerin neden olduğu zarara ve Et ve Balık Kurumunda alman 
grev kararının ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/567) (1) 

389. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

390. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiğÜ iddiasına ilişlkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 
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391. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökrnenoğlu'nun, Cudi Dağındaki ope
rasyonda yakalandığı iddlia edilen îran askerlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/569) (1) 

392. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökrnenoğlu'nun, siyasî partiler ve yö
neticileriyle ilgili beyanatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/577) (1) 

393. — Hatay Milletvekili Ai Uyar'ın, işyerlerinin tehlike derece'sine göre sınıf
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/570) (1) 

394. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökrnenoğlu'nun, PETKİM'in özelleş
tirilmesine ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/571) (1) 

395. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize 
göç eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesinin nedenine ve göç o'layının ma
liyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1) 

396. —Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/578) (1) 

397j —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, DYP üst yöneticilerinden bazılarının 
kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/579) (1) 

398. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda ça
lıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

399. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/581) (1) 

400. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Koope
ratif ince gerçekleştirilen ayçiçeği alımlarına ve 1989 yılında ne kadar ham ayçiçeği 
yağı ithal edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) (1) 

401. —Hatay Milletvekili öner Miski'nin, 1005 sayılı Kanun uyarınca halen şe
ref aylığı alanların sayısına ve şeref aylığı gösterge rakamının artırılıp artırılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/583) (1) 

402. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya Birlik tarafından satın alı
nan ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

403. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, İspanya seyahatine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/610) (1) 

404. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökrnenoğlu'nun Osmanlı Devletine 
ait borçların hangi hükümet zamanında ve hangi tarihte bittiğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/585) (1) 

405. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli îli Nazimiye îlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine 11 Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 
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406. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, T.R.T. tarafından kurum dışında
ki firmalara yaptırılan programlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/587) (1) 

407. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılan bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/588) (1) 

408. — izmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama - Terzihaliller Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/589) (1) 

409. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir İbne bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borçla
rının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

410. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bulgaristan'dan gelen soy
daşlarımızın beraberlerinde getirdikleri otomobillere ticarî plaka verileceği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) (1) 

411. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, PKK zarJısı diye bazı 
masum vatandaşların öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü ;joru önergesi 
(6/592) (1) 

412. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 31.8.1989 tarihinde İzmir'de meydana 
gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

413. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alanı tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/594) (1) 

414. — Tokat Milletvekili Kâzım özev'in, Tokat - Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

415. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı se
çimini gündemde tutarak ülkenin iktisadî, siyasî ve sosyal meselelerini gözardı ettiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) (1) 

416. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

417. _ İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine il'işkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 

418. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üreti
cilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/498) 

419. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Balkanından sözlü soru önergesi (6/499) 

(42 nci Birleşim) 
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420. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarını ziyaret için 
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşü
nülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) 

421. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

422. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabri
kasının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/502) 

423. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüıoğiu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Dıevlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

424. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt İlinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve KöyişJeri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/504) 

425. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt İli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında 
öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/505) 

426. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Fakir ve Muhtaç öğrencilere Yar
dım Derneği tarafından Trabzon'da yaptırılacak olan öğrenci yurdunun temel atma tö
reninde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/597) (1) 

427. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sindeki bazı aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/598) (1) 

428. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Doğu Anadolu'da meyda- -
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) (1) 

429. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddiasıy
la hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

430. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 

431. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 

432. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'm, kendir ürünü taban fiyatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

433. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanı'nın Bursa gezisi nede
niyle hazırlanan protokolde siyasî parti temsilcileri arasında ayrıcalık yapıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) (1) 
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434. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudut
ları dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanaca
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

435. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarih
leri arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) (1) 

436. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesindeki bazı okulların güvenlik nedeniyle kapatılmak istendiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/618) (1) 

437. — istanbul Milietveküi Mustafa Sarıgül'ün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/511) 

438. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Yortanlı ve Çaltakoru barajlarının ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1) 

439. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, İzmir Bornova Anadolu Lisesi tören 
alanındaki Atatürk büstünün okul müdürü tarafından söküldüğü iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) (1) 

440. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Ankara Özel Arı Lisesindeki bazı öğ
renciler için iki resmî aracın servis yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/620) (1) 

441. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
özal'ın Tarım Orman ve Köyişieri Bakanlığına ait bir villada ikamet ettiği iddiasına 
ve villanın tefriş masrafı ile aylık giderine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/621) (1) 

442. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yüksekokullarda okuyan öğren-
* çilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Ba

kanından sözlü soru önergesi (6/522) 
443. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

444. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, içel, Silifke, Erdemli köyleri içme su
yu (Aksıfat) projesinin 1989 yılı ödeneğine ve bu projenin temel atma töreni için ya-
pılan harcamaya ilişkin Tarım Orman ve Köyişieri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/622) (1) 

445. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Beydağ - Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişieri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

446. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525) 

447. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizlenece
ğine ve ödemiş - Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesinin nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526) 
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448. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/527) 

449. — Tstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

450. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Antalya'da yapılan Avrupa De
mokratik Birliği Konferansına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden temsilci çağırıl-
mamasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/623) (1) 

451. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, A.B.D. Senatosuna Ermeni soy
kırımı iddiasıyla ilgili olarak sunulan teklifin nasıl değerlendirildiğine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) (1) 

452. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van İli Gürpınar İlçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/625) (1) 

453. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Kırıkkale İli 1 inci Bölge Müdürlüğü 
Bahşili yol sıkıştırma ekibinden bir işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin Tarım Orman 
ve Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) (1) 

454. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, düşünce suçu nedeniyle mah
kemesi devam eden bir lise öğrencisinin okuldan uzaklaştırıldığı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/627) (1) 

455. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçe
sindeki Türkgeldi ve Sarmısaklı çiftliklerinin Libya'lılara satılacağı veya kiralanacağı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

456. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Van İli Gürpınar İlçesi Yukarı-
beşparmak Mezrasında 2.10.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ve olay
la ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) (1) 

457. — Kocaeli Milletvekili Alaettiin Kurt'un, Kamu Ortaklığı ve Akaryakıt Tü
ketim fonlarında 1989 yılında toplanan para miktarıma ve bu fonlardan hangi projeler 
için ne miktar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) (1) 

458. — İzmir MiletvekMi Birgen Keleş'in, 3083 numaralı Kanun uyarınca eski 
sahiplerine iade edilen ve topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılması plan
lanan arazilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/630) (1) ' _~ 

459^ __ Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında KKTC'nin temsil edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

460. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Başak Şirketler Grubunca hayalî 
ihracat yapıldığı iddiaları üzerine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgeler
le ilgiU olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/530) 
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461. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, İzmir * Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

462. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ırt, güvenlik gerekçesiyle eğitime açı
lamayan okul sayısına ve Diyarbakır İli Kulp İlçesi Üçkuyu Köyündeki vatandaşların 
konut dokunulmazlıklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sofu öner
gesi (6/631) (1) 

463. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ay ricali1 k tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 

464. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı
nın yurt dışındaki şubelerine ve Vakfın teftişine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/632) (1) 

465. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırü'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakam Ercan Vuralhan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkeddlmediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) (1) 

466. —• Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırü'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAGFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir
lenmesine neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başibakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) 

467. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız
dan 800 kişinin sınavsız olarak öğretmenliğe alınacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) (1) 

468. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı bazı köylerdeki 
* vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 

azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 

469. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sultançiftliği 
yolu üzerindeki Mescid-i Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyet
lerde bulunulduğu iddiasına ilişkin Başibakandan sözlü soru önergesi (6/639) (1) 

470. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Irak'la anlaşma 
yapılmasının nedenine ve kurulu güç tahsisinden dolayı son iki yılda yapüan ödemeye 
ilişkir Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

471. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşmadığına ilişkin Başibakandan sözlü soru 
önergesi (6/641) (1) 

472. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) 
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475.. — Diyarbakır' Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Sovyetler Bir
liği ile anlaşma yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği halde tahsis edilen 
kurulu güç karşılığında yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1) 

474. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat S'ökmenoğlu'nun, Devlet Denetleme 
Kurulunca denetlenen kuruluşlarla ilgili olarak gereği için Hükümete gönderilen ra
porlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/644) (1) 

475. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, hava sahamızın Su
riye jetleri tarafından ihlal edilmesi ve bir uçağımızın düşürülmesi olayına ilişkin Mil
lî Savunma Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/645) (1) 

476̂  — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için Hilvan -
Güluşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603) 

477. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Giresun İli Harşit Vadisi yo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

478. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İlindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve İspir - Çamlıkaya Sağlık Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

479. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum İline 
bağlı köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 

480. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
İline tahsis edilen kömür miktarına üişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 

481. —Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

482. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, siyasî parti üyesi olan bir vatandaşa 
Kars Emniyet Müdürlüğünce pasaport verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/609) 

483. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasmın nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

484. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, işçi ve memurların malî durum
larının düzeltilmesi için çalışma yapüıp yapılmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü som önergesi (6/617) 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yük
seköğretim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci 
Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave Edilme
sine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/97) (S. Sayısı : 228 
ve 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.3.1989; 20.9.1989) 

2. — 26 tlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ile Balıkesir Milletvekili Ne
cat Tunçsiper'in, Balıkesir Hinde Gömeç Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/550, 2/157) (S. Sayısı : 
275) (Dağıtma tarihi : 17.10.1989) 

3. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/614) 
(S. Sayısı: 277) (Dağıtma tarihi: 27.10.1989) 

X 4. — 3512 Sayılı 1989 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Kısmı ve (B) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hak
kımda Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/615) (S. Sayısı : 278) 
(Dağıtma tarihi : 2.11.1989) 

5. — Samsun Milletvekili Kemal Ak kaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Teşeb
büsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 2.11.1989) 

6. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/608) 
(S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.11.1989) 

7. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/616) (S. Sayısı : 
284) (Dağıtma tarihi : 15.11.1989) 

8. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 arkadaşının Sigara, Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Mil
letvekili Cüneyt Canver'in 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın 
Zararlarının önlenmesi İçin 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
28.11.1989) 
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9. — 657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/640) (S. 
Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 29.11.1989) 

10. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 57 Arkadaşının, 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yiapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/119) (S. Sayısı : 290) (Dağıtma taırihi : 4.12.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

!>»••< ^ • • -



Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 277) 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci Mad
desinin Birinci > Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 

(1 /614) ' 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 18 . 9 . 1989 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 071101-2316104243 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
13.9.1989 tarihinde kararlaştırılan «765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci Mad
desinin Birinci Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi 
ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Türk Ceza Kanunu, diğer kanun ve tüzüklerde işlenen suçların niteliğine göre 
hükmedilen veya verilen para cezalarının günün ekonomik şartlarına uyum sağlaması 
ye verilen cezaların etkinliğinin devamı için bu kanunlarda sık sık değişiklik yapıl
mıştır. -

Kanunlarda sık sık değişiklik yapılmasının önlenmesi için 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununa 7.12.1988 tarih ve 3506 sayılı Kanunda Eklenen «Ek Madde 2» ile ise Nis
pî nitelikteki vergi resim cezaları, nispî para cezalan ve tazminat kabilinden olup mu-
tezayit nisbete tabi olan para cezalan hariç olmak üzere, kanun ve tüzüklerde alt ve 
üst sınırları veya bunlardan biri gösterilen veya hiç gösterilmeyen veya sabit rakam 
olarak gösterilmiş bulunan para cezalarında (idarî ve disiplin cezaları dahil); 1988 yılı 
Bütçe Kanununda 84 olarak belirlenen memur maaş katsayısı temel rakam alınarak, 
bu katsayının artırılması halinde Bütçe Kanununda her «30» puan artış, bir birim ola
rak kabul edilerek, tespit edilen ceza miktarlarının bulunacak birim sayısıyla çarpılma
sı suretiyle belirleneceği hükmü getirilmiştir. 
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1989 yılı Temmuz ayında memur maaş katsayısının 205 olması karşısında 1990 
bütçe yılında katsayı hiç artırılmasa dahi, tüm kanun ve tüzüklerdeki para cezalan 

.4 misli artırılmaya tabi tutulacaktır. 

Para cezalarının bu. nisbette artışının önlenmesi uygun olacağı cihetle, Türk Ceza 
Kanununun Elk 2 nci maddesinde belirlenen artış biriminin yükseltilmesinde zaruret 
bulunmaktadır. 

• Bu sebeplerle, Tasarı ile Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci maddesinde yer alan 
«30» katsayı artışı «50» rakamına çıkarılmaktadır. Bu halde Kanun ve Tüzüklerdeki 
para cezaları 205 katsayıya göre 1 Ocak 199Ö tarihinde iki misli artmış olacaktır. An
cak; 1990 yılı Bütçe Kanunundaki katsayı artışı, artış oranında bu misli artırmaya 
yansıyabilecektir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile genel gerekçede izah edildiği şekilde, Ek İkinci Mad
denin Birinci fıkrasında yer alan «30» rakamı «50» olarak değiştirilmiştir. 

Madde 2. — Yürürlükle ilgilidir. 

Madde 3. — Yürütme ile ilgilidir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/614 

Karar No. : 2 
25.10.1989 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Adalet Bakam Sayın M. Oltan Sungurlu'nun 
ve Bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, 
gerekçesi uygun görülereik maddelerine geçilmesi kabul edilmiş ve tasarı Bakanlar 
Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Sözcü 
(. Reyhan Sakallıoğlu 

Sakarya 

Üye 
Kâmil Ateşoğulları 

Ankara 

Üye 
Hasan Tanrıöver 

Gaziantep 

Üye 
Murat Başesgioğlu 

Kastamonu 

Üye 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 

, Başkanvekili 
» Gökhan Maraş 

Kırşehir 

Kâtip 
Ali Pınarbaşı 

Konya 

Üye 
Mustafa Cumhur Ersümer 

Çanakkale 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir 

Üye 
Ahmet Neidim 

Sakarya 

Üye 
Orhan Veli Yıldırım 

Tunceli 
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HÜKÜMETİN TEKLİF'ETTİĞİ METİN 

765 Sayılı TUrk Ceza Kanununun Ek 2 jnci Madidesînin Birinci Fıkrasında Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 765 sayılı TOnk Ceza Kanununa 7.12.1988 tarihli ve 3506 sayılı 
Kaınunla eklenen ek 2 nd maddesinin 'birinci fıkrasında yer alan «30» rakamı «50» ola
rak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kamun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hüküımlerinû Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
G. Taner 

Devlet Balkanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakanı 
1. Özarslan 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

, Maliye ve Gümrük Bakanı 
E. Pakdemirli 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
C. Altmkaya 

Ulaştırma Bakanı 
C. 'Tuncer 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devlet Balkanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Balkanı 
/. Askın 

Millî Savunma Bakanı 
/. S. Giray 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

Turizm Bakanı 
/. Aküzüm 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 2 nd Maddesuıln Birinci Fıkrasuıda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MAIDDE 1. — Tasarımın 1 inci maddesi Kormısyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

»»•<<« 
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Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 278) 

3512 Sayılı 1989 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı 
( A ) İşaretli Cetvelin Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Kısmı ve (B) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1 /615) 

4.10.1989 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Ku
rulunca 28.9.1989 tarihinde kararlaştırılan «3512 Sayılı 1989 Malî Yılı Bütçe Kanununa 
Bağh (A) İşaretli Cetvelin Maliye ve Gümrük Bakanlığı Kısmı ve (B) İşaretli Cetvelde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Kamu kesiminde çalışan personelin aylık ve ücretlerinde 1 Temmuz 1989 tarihin
den geçerli olmak üzere, önemli artışlar yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemelerle bir 
yandan fiyat artışlarının sözkonusu personelin maaş ve ücretlerinde meydana getirdiği 
olumsuz etkiyi bertaraf etmek, diğer yandan millî gelirden almakta olduğu payı ar
tırmak amacı güdülmüştür. 

30.6.1989 Tarih ve Mükerrer 20211 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 
sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 
diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan 
bu değişikliklerle, esas itibariyle Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine yakacak 
yardımı yerine memuriyet taban aylığı uygulamasına geçilmiş, kıdem aylığı ve ek taz
minat ödemesi esası getirilmiştir. Ayrıca yukarıda sayılan kanunlar kapsamına giren 
personelden yabancı dil bilenlere yabancı dil tazminatı verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu
na ilaveten 657, 926, 2914 ve 2802 sayılı kanunlar kapsamına giren personelin ek 
gösterge rakamları ile tazminat oranları da yükseltilmiştir. 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 071101-2321104411 
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Bu arada yukarıdaki değişikliklerin yanı sıra, 1989 yılının ikinci yarısıyla ilgili ola
rak memur maaş katsayılarında önemli artışlar yapılmıştır. Ayrıca, kamu kesiminde 
çalışan işçilerle ilgili olarak yıkn ilik yarısında sonuçlanan toplu iş sözleşmeleri ile üc
retlerde % 142 - 145 nispetlerine varan artışlar sağlanmıştır. 

Ancak, bütün bu düzenlemeler ve iyileştirmelerin malî yükü konusunda yapılan 
hesaplamalar, 1989 Malî Yılı Bütçesinde personel harcamaları için ayrılan ödeneğin 
üstünde bir miktara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Diğer bir ifade ile 1989 Yılı 
Bütçesinde mevcut ödenek yukarıda belirtilen artış ve düzenlemelerden kaynaklanan 
malî yükü karşılamaktan uzak bulunmakta ve ilave ödenek ve kaynağı gerektirmekte
dir. 

sote yandan, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 45 inci maddesi «Dev
let hizmetlerinin müstelzim olduğu masarif her sene bütçesine vazolunan tahsisat ile 
tayin olunur, ifası bir kânun ile emrolunan hidemat karşılığının behemahal senesi büt
çesine ithali lazımdır» hükmünü, amirdir. 

Bu itibarla, yukarıda belirtilen maaş ve ücret artışlarından kaynaklanan ilave ma
lî yükü karşılamak için Muhasebe-i Umumiye Kanununun 36 ve 45 inci maddeleri çer
çevesinde ek ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anayasanın 163 üncü maddesinde, ihtiyaç duyulan bu ödeneğin kaynağının göste
rilmesi zorunlu kılınmıştır. Tasarının ikinci, maddesinde, bu .kaynağın hangi gelir ka
lemlerinden sağlanacağı belirtilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 30.6.1989 Tarih ve Mükerrer 20211 sayılı Resmî Gazetede yayınla
nan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657, 926, 2802 ve 2914 sayılı Kanun
lar ile diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde yapılan değişikliklerle 
memuriyet taban aylığı, kıdem aylığı, dil tazminatı ihdas edilmesi, bazı ek gösterge ve 
tazminatlar ile yükseköğretim ek ders ücretlerinin artırılması, aile yardımı miktarlar^-' 
nın çalışmayan eş için 10 kat, çocuk için 2 kat yükseltilmesi hükme- bağlanmıştır. Öte 
yandan 1989 Malî Yılının ikinci yarısı ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunca memur 
maaş katsayısının 128'den 205'e yan ödeme katsayısının 43'den 80'e çıkarılması ve ye
ni ihdas edilen memuriyet taban aylığının 1 000 gösterge rakamı ile 220 katsayısının 
çarpımı suretiyle tespit edilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca, 1989 yılı içinde, kamu ke
siminde çalışan işçilerle ilgili olarak sürdürülen pek çok toplu iş sözleşmesi neticelen
dirilmiş ve işçi ücretlerine % 142 - 145 nispetlerinde zamlar yapılmıştır. 

2.7.1989 tarihli ve 89/14314 sayılı-Kararname ile yapılan düzenlemeler ve yılın 
ikinci yarısı için tespit edilen katsayılar neticesinde 15 inci derecenin 1 inci kademesin
deki ilkokul mezunu bir memurun maaşı 1988 yıl sonuna göre devlete maliyet olarak 
% 259, net % 162 artmıştır. Bu artışlar 1989'un ilk yarısına göre sırasıyla % 155 ve 
% 95 olmuştur. Keza, birinci derecenin 4 üncü kademesindeki genel müdür maaşı 1988 
yıl sonuna göre devlete maliyet olarak'% 176, net % 151 artırılmıştır. Aynı oran 1989'un 
ilk yarısına göre sırasıyla % 109 ve % 95 olmuştur. 

Bütçede (1) ödenek türü altında yer alan personel giderleri topluca ele alındığında, 
1988 yılının ilk yarısı için toplam ödenek ihtiyacının 3 959 400 000 000 lira, yılın ikinci 
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yarısı için .7 790 600 000 000 lira olacağı hesaplanmıştır. Bu durumda 1989 yılı toplan! 
(1) ödenek türü personel ödeneği ihtiyacı 11 750 000 000 000 lira olarak ortaya çık
maktadır. 

Ancak, 1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Yüce Meclisimiz 200 000 000 000 lirası 
«bütçenin 930-08-3-301» tertibinde olmak- üzere 7 196 000 000 000 lira tutarında perso
nel ödeneği tahsis etmiş, ayrıca 1989 Malî Yılı Bütçe Kanununun 5/b maddesi ile iç 
ve dış borç faizleri ile personel ödenekleri ve siyasî partilere yardım ödeneği hariç ol-
malk üzere Kanuna ekli «A» işaretli cetveldeki ödeneklerden % 3,5 kesinti yapılarak 
personel ödeneğine ilave etme imkânı getirmiştir. Sonuç olarak 1989 Malî Yılı için 
930-O8-3-'301'deki ödenekten 1989 Yılı Bütçe Kanununun 5/c maddesine göre yapılan 
% 8 kesintiden sonra toplam 7 753 000 000 000 liralık personel ödeneği öngörülmüş 
bulunmaktadır. Halbuki yukarıda belirtilen düzenleme ve katsayı artışlarım karşıla
yabilmek için 11 750 000 000 000 liralık personel ödeneğine ihtiyaç duyulmaktadır. 
İhtiyaç duyulan bu ödeneğin 7 753 000 000 000 lirası 1989 Malî Yılı Bütçe Kanununda 
yer alan personel ödeneğinden, 1 497 000 000 000 lirası da Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı Bütçesinin 930-08-3-309-900 tertibinde mevcut Yedek Ödenekten sağlanacak
tır. Bu durumda bakiye 2 500 000 000 000 liralık ödenek ihtiyacı ise ancak Yüce Mec
lisin tasvip edeceği «ek ödenek» ile karşılanabilecektir. 

1989 Malî Yılı Bütçe Kanununa ilavesi ıtalep edilen ek ödeneğin Maliye ve Güm
rük Bakanlığı Bütçesinin «930-08-3-301 Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunlar 
ve yönetmeliklerin gerektirdiği giderler ile toplu iş sözleşmelerinin gerektirdiği ek gi
derler. karşılığı» tertibine eklenmesi öngörülmüştür. Bu ödeneğin her kuruluşun bütçe
sinin ilgili tertibi yerine sözkonusu teritibe eklenmesinin nedeni, hesaplaşma ve tahmin 
hatalarım asgariye indirmek, gerekirse verilecek ödeneklerden tasarruf sağlamaktır. 
Ayrıca, izlenecek bu yolla ek ödenek Kanununa çok sayıda ek cetvellerin ilave edil
mesi önlenmiş olacaktır. 

Madde 2. — Maddede talep edilen ödeneğin kaynağı ifade edilmektedir. 
1989 Yılının ilk 8 aylık bütçe uygulama sonuçları itibariyle, konsolide bütçe ge

lirleri geçen yılın aynı dönemine göre % 79.2 artış göstermiştir. Bu oran 1989 Bütçe 
Kanununda öngörülen bütçe gelirlerindeki artış hedefinin üzerindedir. Gelirlerde gö
rülen sözkonusu olumlu gelişme yalnızca Ağustos ayı ile ilgili olmayıp, artışlar Nisan 
ayından bu yana sürekli olarak bütçe hedeflerinin üzerinde gerçekleşmektedir. Yapı
lan değerlendirmeler, gelirlerdeki olumlu gelişmelerin yıl sonuna kadar devam edece
ğini göstermektedir. 

Konsolide bütçe gelirlerinin öngörülen hedefleri aşmasında, 1988 yılında gerçek
leştirilen kanunî ve idarî düzenlemeler, fiyia* hareketlerinde görülen gelişmeler ile Tem
muz 1989 itibariyle maaş ve ücretlerde yapılan düzenlemelerin önemli katkısı olmuş
tur. 

Ek ödenek Kanun Tasarısına ekli (1) saydı cetvelde karşılık gösterilen ilave gelir 
miktarları, 1989 yılı Ağustos ayı tahsilat sonuçları dükkiate alınarak yapılan değerlen
dirmelere göre tespit edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gjıreceğinii belirtmektedir. 
Madde 4. — Bu Kanunun Maliye ve Gümrük Bakanınca yürütüleceği ifade edil

mektedir. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/615 30 . 10 . 1989 
Karar No. : 90 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 4.10.1989 ta
rihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve 5.10.1989 tarihinde Ko
misyonumuza havale edilen «3512 sayılı 1989 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) 
İşaretli Cetvelin Maiye ve Gümrük Bakanlığı Kısmı ve (B) İşaretli Cetvelde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Ta'sarısı» Komisyonumuzun 25.10.1989 tarihli 2 nci 
birleşiminde Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde, kamu kesiminde çalışan personelin aylık ve 
ücretlerinde 1 Temmuz 1989 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan artışlar netice
sinde, 1989 Malî Yılı Bütçesiinde personel harcamaları için ayrılan ödeneğin üstünde 
bir miktara ihtiyaç duyulduğu, bu ihtiyacın karşılanabilmesi için ilave ödenek ve kay
nak gerektiği anlaşAnaıktadır. Bu itibarla, yukarıda belirtilen maaş ve ücret artışla
rından kaynaklanan ilave yükü karşılamak için, J050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 36 ve 45 inci maddeleri çerçevesinde ek ödeneğe ihtiyaç duyulduğu ifade edil
mektedir. Ayrıca, ihtiyaç duyulan bu ödeneğin kaynağının hangi gelir kesimlerinden 
sağlanacağı belirtilmektedir. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, bütçe hazırlanırken ödeneklerin 
gerçekçi büyüklükleri ile tespit edilmesi gerektiği, aksi takdirde şimdiki gibi ek öde
nek istemi ile Meclise gelineceği, tasarının kaynağının sağlıklı olmadığı, vergi gelinle
rinde meydana gelen artışın, kamu kesiminde çalışan personelin maaş ve ücretlterine 
yapılan zammın vergi matrahını yükseltmesinden kaynaklandığı, emisyon hacmini ar
tırarak kaynak sağlanmasının yanlış olacağı, ek ödeneğe ihtiyaç duyulduğunun bilin
mesine rağmen, tasarının Meclise getirilmesinde geç kalındığı gibi eleştirilerin yanı sıra; 
enflasyon karşısında ücretlileri mağdur etmeyecek bir ücret artışı yapıldığı, ek ödenek 
isteminin bundan 'kaynaklandığı, bu nedenle esası tahmin olan bütçeye etk ödenek is
tenmesinin eleştirilmemesi gerektiği, kaldı ki bütçe gelirlerinde tahminin üzerinde bir 
artış olduğu, bunun vergi mükelleflerine yeni bir malî yük getirmediği, mevcut vergi
lerle karşılandığı gibi olumlu görüşler de dile getirilmiştir. 

Daha sonra, Maliye ve Gümrük Bakanınca yapılan açıklamalarda, bunun bir kay
nak yaratma operasyonu olmadığı, kaynakların sağlam ve toplanabilir olduğu, gerçek
leşmiş vergi tahsilatında artış bulunduğu, öngörülen oranın üzerinde bir gelir sağlan
dığı, bunu sarf etmek için yetki istendiği ifade edilmiştir. Bakan ayrıca, vergi yükünü 
artırmadan bu noktaya gelindiğini, vergiyi tabana yaymanın ve vergi toplama etkin
liğini artırmanın vergi gelirlerinde beklenenin üzerinde bir artış sağladığını belirtmiştir. 
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Yapılan bu görüşmeler sonucunda tasarı ve gerekçesi Konniısfyonumuzca da uygun 
bulunarak maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi, 2 nci maddeail ve bu maddeye bağlı (B) işaretli cetvel 
ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 4 üncü maddeleri aynen ka'bul edilmiştir. 

Genel Kurulun öftayına sunulmak üzere Yüksök Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Kemal Akkaya 

Samsun 
Sözcü 

'Reşit' Ülker 
İstanbul 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Nihat T ürker 
Afyon 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydm 

/. Önder Kırlı 
Balıkesir 

Fehmi Işıklar 
Bursa 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İsmail Şengün 
ıDenıizü 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Birgen Keleş 
İzmir 

Seyit _ Halil özsoy 
Kayseri 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Mustafa Dinek' 
Konya 

Sümer Oral 
Manisa 

Mahmut öztürk 
Niğde 

. BaşkaırtveMlıi 
Hazım Kutay 

Anıkaıra 
Kâtip 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Fenni Islimyeli 
Balıkesir 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

'• Muzaffer Arıcı 
Denıiizli 

'Erdal Kalkan 
Edirne 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

. Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 
Mustafa Şahin 

Kayseri 
Alâettin Kurt 

Kocaeli 
Ali Talip özde mir 

Konya 
Cemal Seymen 

Nevşehir 
Tevfik Ertüzün 

Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 278) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

3512 Sayılı 1989 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı Kısmı ve (B) işaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Tasarısı 

. MADDE 1. — 23.r2.1988 tarih ve 3J5İ12 sayıl'ı İ989 Maılî Yılı Bütçe Kanununa. 
bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye ve Günurük. Bakanlığı kısmında 930 (Malî transferler) 
programının -08 (Diğer malî transferlerle ilgili ödemeler) alt programının 3 ödenek 
türü 301 (Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunlar ve yönetmeliklerin gerektirdiği 
giderler ile fopliu iş sözleşmeılefiınin gerektürdiği ek giderler karşılığı) faaliyetinin 900 
(Transferler) harcama kalemine 2 500 000 000 000 liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — 23.12.(1988 tarih ve 3512 sayıl-ı 1989 Malî Yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (B) işaretli cetvelin İlişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine (2 500 000 000 000) 
lira eklenmiştir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 278) 
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PLAN VE BÜTÇE KDMıİSTONUNUN KÂIBUIL ETTİĞİ METtN 

3512 Saydı 1989 Mali Yıh Bütçe Kanununa Bağh <A) İşaretli Cetvelin Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı Kısmı ve (B) İşaretli Cetvelde Değişiktik Yapılması Hakkında 

Kanon Tasar» 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 2 .— Tasarının 2 nai maddesi bağlı (B) işaretli cetvel ile birlikte aynen 
kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 278) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı târihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Maiiye ve Gümrük Bakanı yürütür. 

T. Özal 
Başbakan 

. Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Bacanı 
G. Taner 

- Devlet Balkanı 
1. Çelebi 

Devlet Bakanı 
Jf. özarslan 

Devlet Bakanı 
E, Konukman 

, Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

İçişleri Balkanı 
A. Aksu 

Maliye .ve Gümrük Bakanı 
E. Pakdemirli 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
C. Altınkaya 

Ulaştırma Bakanı 
C. tuncer 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar Balkanı 
F. Kurt 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devlet Bakanı Y. 
K. İnan 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Balkanı 
/. Aşkın 

Millî Savunma Bakanı 
t S. Giray 

Dışişleri Bakanı Y. 
/. S. Giray 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Balkanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
S. Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

Turizm Bakanı 
/. Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 278) 
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. (Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarımıı 4 üncü maddesi aynen kabul edilmtiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 278) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METNE EKLİ CE 
B — CETVELİ 

(Genel Bütçenin Gelirleri) 
G E 

A Ç I K L A M A 

Madde 

VERGİ GELİRLERİ 
GELİRDEN ALINAN VERGİLER 
Gelir Vergisi 
Kurumlar vergisi . ' 
MAL VE HİZMETLERDEN ALINAN VERGİLER 
Banka ve sigorta muameleleri vergisi -
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAR HÂSILATI VE 
DEVLET PAYLARI 
Devletçe yönetilen kurumlar hasılatı 
Resmî basımevleri, okullar ve diğer kurumlar hâsılatı 40 00 
Devlet paylan 
Petrolden Devlet hissesi 10 00 
Madenlerden Devlet hakkı 10 00 
DEVLET PATRİMUVANTN GELİRLERİ 
Taşınmaz mallar gelirleri 

Taşınmaz mallar satış bedeli 20 00 
Taşınmaz malar idare gelirleri 30 00 



A Ç I K L A M A 

G E 

Madde 

Taşınır malar gelirlj&ri 
Değerli kâğıtlar satış gelirleri 30 00 
Hazine portföyü ve iştirakleri gelirleri 
İştirakler gelirleri 70 00 
Döner sermayelerden gelirler 50 O0 
FAİZLER, TAVİZ VE İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR 
FaMer " 
CEZALAR 
Vergi ve zam cezaları' 
Trafik cezaları 
ÖZEL GELİRLER VE FONLAR 
ÖZEL GELİRLER 
Hibe ve yardanlar 
FONLAR 
Fonlardan aktarılacak miktar 
VERGİ GELİRLERİ 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE FONLAR 

GENEL TOPLAM 



• 

* 



Oitatm : 18 Yasama Yılı : 3 

f .B.M.M. (S. Sayı» : 284) 
ı 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 

Komisyonları Raporları (1/616) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 6 . 10 . 1989 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-2303/03963 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MBCUSt (BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulun
ca 9.9.1989 tarihinde kararlaştırılan «926 saydı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

1. Türk Silahlı Kuvvetleri teşddlaJtıridia zaman içinde meydana gelen yapısal ge
lişmelere bağlı olarak, kıdemler ile askerî okulların öğrenim süreleri ve rütbe bekleme 
sürelerinde hizmetin zorunlu kıldığı değişikllikıljer yapılmıştır. Nitekim 1971 yılına ka
dar 3 yıl alarak uygulanan general - amiral rütbe bekleme süreleri, 1971 yılından iti
baren 4 yıla çıkarılmış, harp okullarının, öğreniiirn süreleri 1970 ve öncesi neş'etli su
baylara 2 yıl, 1972 - 1976 neş'etlî subaylara 3 yıl, 1978 ve sonrası neş'etli subaylara da 
4 yıî olarak uygulanmıştır. Askerî Iselerddfci öğrenikn süreleri ise, 1954 v,e öncesi 
neş'etli subaylar içtin 3 yıl, 1955 - 1956 - 1957 neş'etli subaylar için 4 yıl, 1958 - 1982 
neş'etli subaylar için 3 yıl olarak uygulanmış ancak daha sonra hazırlık sınıfı öğreni
minin il&ve edilmesi nedeniyle 1983 ve sonrası, harp okulu neş*eüiler için bu süre ye
niden 4 yıla çıkarılmıştır. 

Diğer yandan evvelce subaylara, nasıpların 30 Ağustosta birleştirilmesi amacıyla 
1960 yılında Milî Birlik Komitesinin kararıyla bir yıl, daha sonra da yedeksubayMc 
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nedeniyle bozulan kıdem statüsünün düzeltilmesi amacıyla 1969 yılında gene bir yıl 
olmak üzere toplam 2 yıl ilave kıdem verilmiş ve 1959 ve öncesi neş'etli kurmay su
baylar için 4 yıl olarak uygulanan kurmaylık kıdemi, 1960 ve sonrası neş'etli kurmay 
subaylar için 3 yıla indirilmiştir. İl968 yılında Genelkurmay Başkanının yaş haddinin 
68'den 67'ye indirilmiş, buna karşılık rütbe bekleme süresinin 3 yıldan 4 yıla çıkarıl
mış olması ve ayrıca general - amiraller bakımından belirli koşullarla aynı rütbede 
hizmete devam imkânının getirilmiş bulunması bahse değer diğer değişikliklerdir. 

Yukarıda anahatları itibarıyla açıklanan ve Silahlı Kuvvetlerdeki hızlı ve sürekli 
gelişmeye bağlı olarak; kıdemlerde, ırütbe bekleme ve askerî olkü'lların öğrenim sürele
rinde yapılan bu değişiklikler, terfi sisteminde ve dolayısıyla rütbe bekleme sürelerinde, 
evvelce gerçekleştirilen değişiklikler paralelinde bazı düzenlemeler yapılmasını ge
rektirmektedir. Zira, geçtiğimiz yıllarda askerî okulların öğrenim sürelerinin artırıl
mış, kıdemlerin azaltılmış, general - amiral rütbeleri için uzatma imkânının getirilmiş 
ve Genelkurmay Başkanının yaş haddinin 68'den 67'ye indirilmiş olması, yakın gele-' 
çekte orgeneral - oramıiral rütbelerine yükseleceklerle, Kuvvet Komutanlığı ve Genel
kurmay Başkanlığı makamlarına atanacakların görev sürelerini tamamlamadan yaş 
hadlerini doldurmalarınla yol açacaktır. Nitekim sadece 1969 yılında verilen ilkve kı
demden yararlanmış ve Harp Akademisi öğrenimi nedeniyle 3 yıl kıdem almış olan ve 
halen tuğgeneral rütbesinde 'bulunan 1960 - 196'1 neş'etli bir kurmay subay, 1959 ve 
öncesi neş'etli bir kurmay subaya kıyasla 2 yıl eksik kıdem aldığından, hiç yıl kaybet
meden terfi ettiği ve Genelkurmay Başkanlığı görevine atandığı takdirde bu makamda 
ancak iki yıl hizmet yapabilecek ve görev süresinin dolmasına iki yıl kala yaş haddi 
nedeniyle emekli olacalktır., Üzerinde durulan sorunun, askerî lise ve harp okullarında 
dörder yıl öğrenim görmüş 1983 ve sonrası neş'etli subaylarda daha da boyut kazana
cağı ve bu gruba dahil subaylar için açığın beş yıla çıkacağı kesindir. 

Bu nedenle sözü edilen sorunun, Silahlı Kuvvetlerin vurucu ıgtücünü zayıflatma
yacak ve personeli mağdur etmeyecek bir şekilde çözümlenebilmesi için, halen uygu
lanmakta olan rütbe bekleme süreleri gözden geçirilmiş ve ihtiyaç duyulan 5 yıllık su
nin; binbaşı, albay, tümgeneral - tümamiral, korgeneral - koramiral ve orgenerel - orami-
ral rütbe bekleme sürelerinde birer yıllık indirim yapılmak suretiyle kazanılabileceği 
belirlenmiştir. 

Tasarıda benimsenen model, general - amiral miktarlarında herhangi bir değişik
lik getirmemektedir* Tasarı ile tuğgeneral - tuğamiral rütbe bekleme sürelerine doku
nulmamış ve bu süre 4 yıl olarak muhafaza edilmiştir. Bunun temel nedeni, Silahlı 
Kuvvetlerin asıl vurucu gücünü teşkil eden birliklerin sevk ve idaresindeki istikrar ve 
verimliliğin korunması düşüncesidir. Bu çözüm tarzı aynı zamanda gelecekte üst ko
muta kademelerine yükselecek personele, general - amiralliğin bu ilk rütbesinde daha 
fazla tecrübe edinme imkânı sağlayacaktır. Tuğgeneral - tuğamiral rütbesi için gös
terilen gerekçe; teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbeleri bakımından da geçerlidir. Bu ne
denle sayılan rütbeler ile esasen bekleme süresi çok kısa olan yarbay rütbesinin bek
leme süreleri değiştirilmemiştir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <(S. Sayısı : 284) 
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Tasarı hazırlanırken yukarıda da belirtildiği üzere tüm rütbeler tek tek irdelenmiş 
olup, albaylık rütbe bekleme süresinde yapılacak 'bir yıllık indirimin, albay mevcut
larını kesinlikle etkilemeyeceği belirlenmiştir. Binbaşılık rütbe bekleme süresinde ya
pılacak indirime' gelince, bir yıllık indirim, bu rütlbedeki sulbay miktarlarında ister is
temez bir azalmaya neden olacaktır. Ancak yeni uygulamaya konulan terfide baraj 
sistemli ile binbaşı mevcutlarının kontrol altında tutulması mümkün olduğundan ve 
halen binbaşı rütbesi ile yürütülen hizmetler, yarbay rütbesiyle de yürütülebileceğinden, 
binbaşı miktarlarında meydana-gelecek azalma, ciddî bir talkınca yaratmayacaktır. 

Tasarıyla, bazı general - amiral ve albay rütbelerinin bekleme süreleri içim öngö
rülen indirimin, 1 Eylül 1989 tarihinden geçerli olarak uygulanmasına imkân 
verecek 'bir düzenleme ıgetkitaeıktediır. 'Bu suretle halen general - amiral rütbelerin
de bulunan personelin ileride yaş haddi sorunu ile karşı karşıya kalmaları ve 
1962 - 196'5'neş'etliler arasındaki boşluktan yararlanılarak albay rütbesinde, dev
relerin üst üste binmesi önlenmiş olacaktır. Yalnız binbaşı rütbe bekleme süresi
nin 6 yıldan 5 yıla indirilmesinde, 1978 ve sonrası neş'etlilerle daha önceki 
neş'etliler arasında bir ayırım gözetilmiştir. Zira 1978 ve sonrası neş'etliler, ön
ceki neş'etlilere göre harp okullarında bir yıl fazla öğrenime tabi tutulmuşlar
dır. Dolayısıyla Tasarıda benimsenen bu esasla mukayese edilen gruplar ara
sındaki bir yıllık fark kapatılmış olacaktır. Ayrıca bilindiği üzere 1977 yılında harp 
okulları mezun vermemiş ve bu durum devreler arasında boşluk yaratmıştır. Bu iti
barla benimsenen bu modelle, devrelerin üst üste binmesi önlenecek ve sözü edilen 
boşluk da doldurulmuş olacaktır. 

Sonuç itibarıyla Yüksek Askerî Şûraca belirlenen esaslara uygun olarak hazırla
nan bu Tasanda yer verilen hükümlerle, yukarıda sözü edilen ve formül bulunmaya 
çalışılan yaş haddi sorununun, Silahlı Kuvvetlerin vurucu gücünü zayıflatmadan ve 
personelin mağduriyetine yol açmadan çözümleneceği değerlendirilmektedir. 

2. Bilindiği üzere 926 sayılı Kanuna muvazzaf subay kaynaklarından birisi, fa
külte ve yüksekokullardır. 926 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde, fakülte veya yük
sekokullarda okuyan askerî öğrencilerin hangi hallerde öğrencilikten çıkarılacağı, 
18 indi maddesinde de, öğrencilikten çıkarılanlar hakkında yapılacak işlemlerle ilgili 
hükümler düzenlenmiştir. Bahse konu V8 inci maddenin <b) bendi, «17 nci maddenin 
(a), (b), (e) ve (f) bentleri gereğince askerî öğrencilik niteliğini kaybedenlerin, muvaz
zaf subay olarak tekrar Silahlı Kuvvetler hizmetine alınmayacaklan» hükmünü amir 
olup, 17 nci maddenin (c) ve (d) bentleri 18 inci maddede öngörülen yasak kapsamı 
dışında bırakılmıştır. Bu hüküm nedeniyle, durumu 9(26 sayılı Kanunun 17 nci mad
desinin (c) bendinde yazılı hale uyan ve başarısızlık nedeniyle askerî öğrencilikten çı
karılan bir 'kimseanin Silahlı Kuvvetlere muvazzaf subay olarak alınması mümkün olup, 
926 sayılı Kanunda bunu engelleyen hiçbir hüküm yoktur. Nitekim Askerî Yüksek İda
re Mahkemesinin kararları da T8 inci maddeye bu doğrultuda yorum getirmektedir. 

Yukarıda, fakülte ve yüksekokullarda öğrenim 'gören öğrenciler için söylenen
ler, astsubay okulu öğrencileri yönünden de geçerlidir. Zira 926 sayılı Kanunun 68 inci 
maddesinin (d) bendinde, astsubay okulu öğrencilerinin hangi hallerde askerî öğrencilik 
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niteliğini kaytoedeoefkÜfeııi hükme /bağlanmıştur. Anılan maddenin (e) (bendinin üçüncü 
fıkrası ise «(d) bendinin 3 ve 4 numaralı fıkraları dışmdâ ilişkisi kesilenlerin 
muvazzaf suibay veya astsubay olarak tekrar Silahlı Kuvvetler hizmetline alınamaya
cakları» hükmünü amirdir. Bu hülkülm karşısında durum 68 inci maddenin (d) ben
dinin (3) numaralı fıkrasına uyan ve başarısızlıik nedenliyle öğrencilikten çıkarılan 
bir kimsenin Silahlı Küvve'tlere muvazzaf suibay veya astsubay olaralk alınmaması 
için herhangi bir yasal neden bulunımatoakltaldır. 

FalküHte ve yükisek okul öğrendileri ile astsubay dkulu öğrencilerinin öğrendililk-
ten çıkarılmaları ve öğrencilikten çıikarma işleminin sonuçları yukarıda özetlenmiş 
olup, gerek 926 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (c) bendi, gerekse 68 inci madde
sinin (d) bendinin 3 üncü fıkrası hükümleri, öğrenimde başarısızlık nedeniyle askerî 
öğrendilik niteliğinin kaybına ilişkinidir. Daha önce bir askerî okulda öğrenime baş
lamış, ancak askerî öğrenci statüsüne uyum gösterememiş ve başarısız olmuş bir öğ
rencinin (tekrar askerî dkullara kabulü, özelikle «disiplin» mülahazası yönünden sa
kıncalı görülmektedir. Esasen ileride tekrar bir askerî okula kabul edilme veya her
hangi bir fakülte veya yüksek okuldan mezun olduktan sonra Silahlı Kuvvetlere' gir
me İirrikânının kaldırılması, askerî öğrencileri başarılı olmaya yönlendirecektir. Bu 
nedenle Tasarı ile başarısızhk nedeniyle askerî okullardan çıkarılan öğrencilerin, Si
lahlı Kuvvetlere muvazzaf suibay veya astsubay olarak alınmasını önleyecek bir dü
zenleme yapılması zorunlu olmuştur. 

Diğer yandan evvelce 'askerî veya; sivil bir öğrenim kurumundan çıkarılmış bir 
öğrencinin tekrar aynı, benzer veya bir üst dkula girmesi, okul yönetmeliklerinin gi
riş koşullarına İlişkin hükümleri ile engellenmelkte ise*de, uygulamada bazı öğrenci
lerin, gerekli şartlara sahip olmadıkları hadde askerî dkullara kabul edildiklerine rast
lanmaktadır. Bu durumda öğrenciliğe engel teşkil eden hal sonradan anlaşılsa bile, 
mevzuatta açık bir hüküm bulunmadığından, bunların öğrencilikten çıkarılması müm
kün olmamaktadır. Bu durum diğer giriş koşulları içinde geçerlidir. Ancak durumu 
askerî okullara klalbul için aranan şartlara uymayan bir kimsenin, kendisinin veya 
velisinin suiniyetli davranışları sonucu veya salir sebeplerle askerî öğrenciliğe girmesi 
halinde, (bunun eşitlik ve kamu yararı açısından tasvip görmeyeceği muhakkaktır. 
Doğru olan, suiniyetli kimselere prim vermemek ve eşitlik ilkesini zedelememektir. 
Bu nedenle Tasarı ile yönetmelikte tespjilt edilecek giriş koşullarına uymadıkları son-
radaE anlaşılanlar bakımından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98/b mad
desi paralelinde bir düzenleme yapılmakta ve sözü edilen hal, öğrencilikten çıkarma
yı gerektiren sebepler arasına tithal edilmektedir. 

3. 926 sayılı Kanunda, 3282 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile, kara havacı
lığı bir sınıf haline getiriHrriiştlir. Halen bu sınıfın pilot ihtiyacı, teğmenliğin üçüncü 
yılında bulunan ve pilot adayı olarak seçilen subaylardan karşılanmaktadır. M yıllık 
uygulamadan elde edilen deneyimler dikkate alınarak; pilotları daha uzun süreli is
tihdam etmek, harp dkulu öğrencisi iken kısmen pilotluk bilgi ve becerisi kazandır
mak böylece plldt yetiştirme başarı oranını artırarak, mahiyet müessiriyet yönüyle 
avantaj sağlamak ve ayrıca düğer sınıflarda yetişmiş muharip subay kayıplarını azalt-
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rnaık amacıyla, Kara Harp Okulu 1 inci sınıf sonunda kara havacılığına da sınıflan
dırma yapılmasına- karar verilmiştir. Benimsenen bu esas, kara havacılık sınıfına ayrı
lan öğrencilerden pilot olamayacağı anlaşılanlar (ile uçmaık istemeyenlerin zamanında 
yeniden sınıflandırma işlemine tabi tuftuknıaisı gibi bir ihtiyacı gündeme getirmiştir. 

Yenliden sınıflandırma ihtiyacı; harp okulu eğitimi esnasında; sağlık durumu bo
zulan muharip sınıflara mensup diğer öğrenciler için de geçerlidir. Ancak 926 sayılı 
Kanunda ve ilgili mevzuatta, harp okulu öğrencilerinin yemden sımflandırıknalarına 
imkân veren bir hüküm bulunmamaktadır. Sıibay cılklıktan sonra yapılan yeniden 
sınıflandırma işleminde ise, söz konusu personele «adi malullük hakkı» tanınmakta, 
bunun sonucu yetişmiş genç subay kayıpları artmaktadır. 

Diğer yandan, büyük emek ve maliyete malolan yetişmiş pilotlardan çeşitli ne
denlerle ayrılanların, fiili uçuşu gerektirmeyen fakat uçuş bilgi ve tecrübesi isteyen 
kara havacılık sınıfına ait kadro görev yerlerinde istihdam edilmesine ihtiyaç vardır. 
Hal bu tiken, uçuculuk niteliğini kaybeden veya uçmak istemeyen hava subayları, 926 
sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birindi fıkrasının (b) (bendinin atoir hükmü ne
deniyle yeniden sınıflandırmaya tabi tutulmakta ve bunların sınıflan değiştirilmekte
dir. Esasen bir personelin yeniden sınıflandırılması ve yeni sınıfı ile ilgili kursa tertip 
edilmesi, gereksiz zaman ve gayret israfına neden olmakta ve atama planlamasında 
ciddî sıkıntılara yol açmaktadır. Bu nedenle, kara havacılık sınıfı subay mevcutları
nın yetersizliği de dikkate alınarak, Tasarı ile çeşitli nedenlerle uçuştan ayrılan kara 
havacılık sınıfına mensup pilotlara, kendi sınıflarının yer hizmetlerinde istihdam edil
me imkânı sağlayacak bir düzenleme yapılmaktadır. 

MADDE GEREKÇELER* 

Madde 1. — Madde ile genel gerekçede açıklanan sebeplerle, okul yönetmelikle
rinde sayılan giriş koşullarına uymadıkları halde öğrenciliğe kabul edilmiş olan ve bu 
durumları sonradan anlaşılanların, askerî öğrencilikten çıkarılmalarına imkân verecek 
bir düzenleme yapılmaktadır. 

Madde 2. — Madde ile genel gerekçede açıklanan sebeplerle, haklarında 926 sa
yılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmüne göre işlem yapı
lan ve başarısızlık nedeniyle askerî öğrencilikten çıkarılan kimselerin, tekrar muvaz
zaf subay olarak Silahlı Kuvvetler hizmetine alınmalarını önleyecek bir düzenleme ya
pılmaktadır. 

Madde 3. — Madde ile genel gerekçede açıklanan sebeplerle, harp okulu öğreni
mi süresince 926 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasımn (a), (b) ve (e) 
bentlerinde öngörülen hallerden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde müteakip sı
nıflandırma işlemlerinin, ilik sınıflandırma işlemi kapsamı içinde sayılmasını sağlaya
cak bir düzenleme yapılmaktadır. 

Madde 4. — Madde ile genel gerekçede açıklanan sebeplerle, 926 sayılı Kanunun 
24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ıb) bendinde benimsenen ve uçuculuk niteliğini 
kaybeden veya uçmak istemeyen subaylann yeniden sınıflandunlacaklanna ilişkin esa-
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sa, kara havacılık sınıfına mensup subaylar bakımından istisna getirilmektedir. Bu mad
de hükmüne göre sınıfı kara havacılık; olan kıdemli yüzbaşı ve daha üst rütbedeki su
baylar; Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği' Yönetmeliğinde öngörülen haller ha
riç olmak üzere, herhangi bir nedenle uçuculuk niteliklerini kaybettikleri veya uçmak 
istemedikleri takdirde, bunlar hakkında yeniden sınıflandırma işlemi yapılmayacak sa
dece uçuculuk statüleri sona erecektir. 

Madde 5. — Bu madde ile subayların normal bekleme süreleri yeniden düzenlen
mekte ve binbaşı ile albay rütbelerinin normal bekleme süreleri 6 yıldan 5 yıla tümge
neral - tümamiral, korgeneral - koramiral ve orgeneral - oramiral rütbelerinin normal 
bekleme süreleri ise, 4 yıldan 3 yıla indirilmektedir. 

Madde 6. — Madde ile genel gerekçede açıklanan sebeplerle; okul yönetmelikle
rinde sayılan giriş koşullarına uymadıkları halde öğrenciliğe kabul edilmiş olan ve bu 
durumları sonradan anlaşılan astsubay okulu öğrencilerinin, askerî öğrencilikten çı
karılmalarını sağlayacak ve ayrıca haklarında 926 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin 
(d) bendinin (3) numaralı alt bendi hükmüne göre işlem yapılan ve başarısızlık nede
niyle aslkerî öğrencilikten çıkarılan kimselerin, telkrar muvazzaf subay veya astsubay 
olarak Silahlı Kuvvetler hizmetine alınmalarını önleyecek bir düzenleme yapılmakta
dır. 

Madde 7. — Bu madde ile, 926 sayılı Kanuna ek geçici maddeler eklenmektedir. 
Ek geçici 53 üncü madde ile, bu Tasarının 5 inci maddesiyle tümgeneral - tüm

amiral, korgeneral - koramiral ve orgeneral - oramiral rütbelerinin normal bekleme 
sürelerinde yapılmakta olan birer yıllık indirimin, geçiş döneminde ister istemez yol 
açacağı problemlere uygulanacak esaslar belirlenmektedir. Sözü edilen geçiş dönemi 
bakımından düzenleme yapılmasını gerektiren iki esaslı husus bulunmaktadır. Bun
lardan birincisi, bahse konu rütbelerde halen 4 yıllılk normal bekleme süresine göre be- • 
lirlenen ve uygulanmakta olan «yıl kontenjanlarının» 3 yıllık normal bekleme süresine 
göre belirlenmesi ve uygulamaya konulması, 2 ncisi de, geçiş döneminin ilk iki yılında 
ortaya çıkacak kontenjan açıklarının kapatılmasıdır. 

Bilindiği üzere halen tümgeneral - tümamiral, korgeneral - koramiral ve orge
neral - oramiral rütbelerinin normal bekleme süreleri 4'er yıl olup, bu rütbelerin 
yıl kontenjanları, 926 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin (b) bendinde öngörülen 
koıntenj anların 4'e böllünmesi suretiyle bulunmaktıadır. Bu hususu bir örnekle izah 
etmek gerekirse, Kara Kuvvetleri Komutanlığında tümgeneral rütbesi için öngörülen 
kontenjan 44 olup, her yıla isabet .eden miktar, yani yıl kontenjanı ll'ddr. 

Bu tasarıda yer verilen hükümlerin 1 Eylül 1989 tarihinden geçerli olarak yü
rürlüğe girmesi amaçlandığından ve geçici madde hükmü gereğince bu Tasarının ka
nunlaşıp yürürlüğe gireceği tarihte tümgeneral rütbesinde bulunan bir personel 4 yıl 
görev yapacağından, örnek gösterilen rütbenin yıl kontenjanında 1993 yılına kadar bir 
değişiklik olmayacaktır.ı Ancak 1989 yılında tümgeneralliğe terfi eden ve geçici mad
de gereğince 4 yıllık bekleme süresine tabi olanlar île, bu Tasarının kanunlaşıp yürür
lüğe gireceği tarihten sonra, yani 1990 yalında terfi eden ve 3 yıllık 'bekleme süresine 
tabi bulunan tümgeneraller, 1993 yılında aynı anda yükselme sırasına gireceklerinden, 
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1993 yılından liti'baren 'bu rütbeye ait yıl kontenjanlarının 3 yıllık normal rütbe be'k« 
leme süresine göre belirlenmesi gerekecektir. Bu nedenle geçici 53 üncü maddede, bu 
maddede sayılan rütbelere ait yıl kontenjanlarının, 1993 yıllından itibaren toplam 
kontenjanların üçe bölünmesi suretiyle belirleneceği hükme bağlanmıştır. Buna göre 
Örnek olarak incelenen tümgeneral rütbesi bakımından 1993 yılından itibaren yıl kon
tenjanları; 44'ün 4'e bölünmesi yerine, 3'e bölünmesi suretiyle belirlenecek ve ilk 3 
yâ ile (bunu takip eden 3'er yıllıik devreler için, ihtiyaç ve görülecek lüzuma göre 
(15. - 15 - 14) veya (14 - 15 - 15) veyahut da (15 - 14 - 15) olarak tatbik edilecektir. 
Madde hükmüne göre g&çiş dönemi nedeniyle yıl kontenjanları belirlenirken, 926 sa
yılı Kanunun 49 uncu maddesinin bu konuya ilişkin hükümlerinde öngörülen usul ve 
esaslara uyulacaktır. Ayrıca bu maddede 926 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükmü 
saklı tutulmuştur. 

Geçiş döneminin ilk ilki yılında meydana gelecek kontenjan açıklarının kapatıl
ması hususuna gelince, bu konunun ek'geçici 53 üncü maddenin ikinci fıkrasında dü
zenlenmesi zorunlu olmuştur. Zira bahse konu rütbelerde 1993 ve 1994 yı'ilarında kon
tenjan açıkları oluşacaktır. Bu konu yukarıda örnek olarak ele alınan Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı tümgeneralleri yönünden incelendiği takdirde 1993 yılında karşı karşıya 
kalınacak tablo şudur. 1989 yılında tümgeneralliğe yükselen ve 4 yıl bekl;eme süresine 
tabi olan 11 tümgeneral ile 1990 yılında bu rütbeye yükselen ve 3 yıl bekleme süresine 
tabi olan 11 tümgenerali aynı anda bir üst rütbeye terfi sırasına girdiklerinden, tüm
general mevcudunda 22 eksilme olacaktır. Buna karşılık 1993 yılında, geçici 53 üncü 
maddenin birinci fıkrası gereğince bu rütbenin yıl kontenjanı toplıam kontenjanın, 
yani 44 ün 3'e bölünmesi suretiyle tespit edileceğinden, görülecek lüzuma göre 14 veya 
15 tuğgeneral, tümgeneralliğe terfi edecektir. Buna göre 1993 yılı itibarıyla tümgene
ral mevcudu; 1993'te tuğgene'raiilkten tümgeneralliğe yükselmiş 14 veya 15 tümgene
ral, 1992'de tümgeneralliğe yükselmiş ve bu rütbede 1 inci yılını tamamlamış 11 tüm
generali ve 1991'de tümgeneralliğe yükselmiş ve bu rütbede 2 nci yılını tamamlamış 
11 tümgeneral olmak üzere toplam 36 veya 37 tümgeneralden ibaret kalacaktır, Dola
yısıyla 1993 yılı itibarıyla tümgeneral kontenjanında duruma göre 7 veya 8 kontenjan 
açığı doğması kaçınılmazdır. Aynı sorun, tümamiral, korgeneral - koramiral ve orgene
ral - oramiral rütbeleri bakımından da geçerlidir. Bu nedenle geçici 53 üncü madde
nin 2 nci fıkrasında, bahse konu rütbeler için öngörülen kontenjanlarda 1993 ve 1994 
yılları itibarıyla uygulanacak yıl kontenjanlarıma bağlı olarak ortaya çıkacak perso
nel açığının, lüzum görülecek kadar tümgeneral - tümamiral, korgeneral - koramiral 
ve orgeneral - orarniralin görev sürelerinin uzatılması suretiyle kapatılması öngörülmüş
tür. Yalnız bu fıkra ile yapılan düzenlemeyle, 926 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin 
birinci fıkrasının (d) ve (j) bentlerinde öngörülen uzatmalar dışında ve geçici bir dö
nem için uygulanacak özel bir uzatma imkâm getirilmektedir. Bu nedenle, bu fıkra 
hükmüne göre görev süre'si uzatılacak general ve amıiral miktarı, 49 uncu maddenin 
(d) ve (j) bentlerinde yazılı miktarların dışında tutulacaktır. Fıkrada, bu fıkraya göre 
yapılacak uzatma işleminde uygulanacak usul ve esaslar bakımından, 49 uncu mad-
tır. Daha açık 'bir ifade ile, geçici 53 üncü madde kapsamında kalan tümgeneral - tüm
amiral ve korgeneral - koramirallerle illgili olarak geçici 53 üncü madde hükmüne is-
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tinaden yapılacak uzatmaların ilk yılında, 49 uncu maddenin (d) bendinin birinci fık
rası, müteakip uzatmada ise, 'bahse konu bendin üçüncü fıkrası hükmü uygulanacak
tır. Daha açık bir ifade ile, geçici 53 üncü madde kapsamında kalan tümgeneral - tüm
amiral ve korgeneral ı- koramirallerin görev sürelerinin bu maddeye göre uzatılabilmesi 
için, terfi için yapılan yeterlik .sıralamasında yıllık kontenjana göre, yeterlik notlarının 
bir üst rütbeye yükseltilenlerden sonra gelmesi, uzatmanın 'Genelkurmay Başkanınca 
teklif edilmesi ve Yüksek Askerî (Şûranın üçte ilki çoğunluğunun karar vermesi şarttır. 
Geçici 53 üncü madde hükmüne istinaden yapılacak müteakip uzatmada ise, uzatma-

, nın Genelkurmay Başkanınca teklif edilmesi ve Yüksek Askerî Şûranın üçte iki çoğun
luğunun ıkarar vermesi yeterli olacaktır. Geçidi 54 üncü madde hükmüne istinaden or
general ve oramiraller bakımından yapılacak uzatmalarda ise, 49 uncu maddenin birinci 
fıkrasının (j) bendinde öngörülen usul ve esaslara uyulacaktır. 

Bahse 'konu geçici 53 üncü maddenin fonksiyonu, yukarıda da değinildiği üzere 
geçici bir dönemle sınırlı olup, bu maddeye göre görev süreleri uzatılan tümgene
ral - tümamiraller ile korgeneral - koramiraller hakkında, daha sonra ayrıca 49 uncu 
maddenin birinci fıtasının (d) bendi hükmüne istinaden uzatma yapılması mümkün 
olabilecektir. 

Geçici 54 üncü madde ile iste, genel gerekçede açılklanan nedenlerle, binbaşılık 
rütbesi normal bekleme süresinin 1978 ve sonrası neş'etli subaylar ile bunlarla işleme 
talbi diğer kaynaklardan muvazzaf subay •nasbedilenler için 5 yıl, bunlar dışında kalan 
muvazzaf subaylara ise, 6 yıl olarak uygulanmasına imkân veren bir düzenleme yapıl
maktadır. ' / • . ; ' 

Geçici Madde — Madde, ile, bu Tasarının kanunlaşıp yürürlüğe gireceği ta
rihte, maddede 'sayılan rütbelerde bulunan general ve amirallerin, sadece 'bulundukları 
rütbeye sınırlı olmak üzere, Tasarının 5 inci maddesi ile normal bekleme sürelerinde 
yapılmakta olan değişiklikten etkilenmeieriei önleyecek !hir düzenleme getirilmektedir. 
Madde hükmüne göre, bu Tasarının kanunlaşıp yürürlüğe gireceği tarihte; tümgene
ral - tümamiral, (korgeneral - koramiral ve orgeneral - oram'iral rütbelerinde 'bulunan 
subayların, bulundukları rütbedeki normal bekleme süreleri 926 sayılı Kanunun, {m 
Tasarının 5 inci maddesi ile yapılan değişi'Mikten öncıeki 30 uncu maddesi hükmüne 
göre belirlenecek, yani 4 yıl olacaktır. Ancak bu gruba dahil bir general veya amiral, 
ileride terfi ettiği takdirde yeni rütbesindeki normal bekleme süresi artık 926 sayılı 
Kanunun bu Tasarının 5 inci maddesiyle değiştirilen 30 uncu maddesi hükmüne göre 
tayin edilecek ve 3 yıl olacaktır. 

Madde 8. — Yürüdük maddesidir. 

Madde 9. •— Yürütme maddesidir. 
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Milli Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/616 20 .. 10 . 1989 
Karar No. : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, 
Komisyonumuzun 20.10.1989 tarihli 2 nci Birleşiminde ilgili Milî Savunma Bakanı 
Sayın î. Safa Giray ile Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri ile Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı temsilcMerinin iştirakiyle görüşüldü. 

Gerek tasarının gerekçesinde arz ve izah olunan hususları ve gerekse Sayın Baka
nın verdiği mütemmim bilgileri yeterli ve olumlu bulan Komisyonumuz tasarının tü
münü kabul ettikten sonra maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nci maddeleri uygun görülerek Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesi ille bu Kamına bir geçici madde eklenmek istenmektedir. 
Bu geçici madde redaksiyona tabi tutularak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

îşbu Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale buyurulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkam BaşkanveMh' 
Recep O. Ergun İsmet Tavgaç 

Kayseri Bursa 

Sözeli Üye 
Halil Orhan Ergüder Kâzım Ulusoy 

İstanbul Amasya 
Muhalefet şerhim ekidir. 

Üye Üye 
Erol Ağagil Muzaffer Atılgan 

Ankara Ankara 
Muhalifim. 

Muhalefet şerhim ekidir. 

Üye Üya 
Rıfat Diker Kâzım Oksay 

Ankara Bolu 

Üyo Üya 
Ahmet Ersin Ramız Sevinç 

trmıîn îzmir 
Muhalefet şerhim ekidir. 
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Üye Üye 
M. Gürbüz Şakranh Mümtaz Özkök 

Manisa Sakarya 

Üye Üye 
Mümtaz Güler Pertev Asçıoğlu 

Uşak Zonguldak 

20 , 10 . 1989 

TBMM MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Görüşülmekte olan 1/616 sayılı tasarının; gerekçede yazılmamış olmakla beraber, 
bu tasarının asıl nedeni «Genelkurmay makamını» 4 yılllık bir süre için mutlaka gö
revde tutmak için, binlerce subay ve yüzlerce generalin erken emekli edilerek mağdur 
olmalarına neden olacağı nedeni ile tasarının tümüne muhalifiz. 

Erol Ağagil Kâzım Ulusoy 
Ankara Amasya 

Ahmet Ersin 
İzmir 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Rapora 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/616 9 . 11 . 1989 
Karar No. : 92 

TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca 6.10.1989 tarihinde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve ön havalesi uyarınca Millî Sa
vunma Komisyonunda görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale edilen «926 sa
yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Bk Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» Komisyonu
muzun 8.11.1989 tarihli 7 nci birleşiminde Millî Savunma Bakanı, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ve Devlet 'Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmasıyla 
görüşülmüştür. 

Türk Slalhh Kuvvetleri teşkilatında zaman içinde meydana gelen yapısal gelişme
lere bağlı olarak, kıdemler ile askerî okulların öğrenim süreleri ve rütbe bekleme sü
relerinde hizmetin zorunlu kıldığı değişiklikler yapılnuştıır. 

Tasarı ile; subayların normal bekleme süreleri bin'başı ile alhay rütbelerinde altı 
yıldan beş yıla, tümgeneral - tümamiral, korgenerali - koramiral ve orgeneral • oramiral 
rütbelerinin normal bökleme sürelerinin ise dört yıldan üç yıla indirilerek meydana 
gelen tıkanıklıkların önlenmesi, 

Yönetmelikte tespit edilen giriş koşullarına uymadıkları sonradan anlaşılan askerî 
öğrencilerin, öğrencilikten çıkarılabilmesi ve bu öğrencilerin tekrar Silahlı Kuvvetlere 
muvazzaf subay ve astsubay olarak alınmasını önleyici düzenlemelerin yapılması, 

Subayların yeniden sınıflandırılması gerektiği hallerde meydana gelen aksaklıkla
rın giderilmesi, 

Kara havacılık sınıfına mensup pilotların uçuculuk niteliklerini kaybetmeleri veya 
uçmak istememeleri halinde, kendi sınıflarının yer hizmetlerinde istihdam edilme im
kânı sağlayacak düzenlemelerin yapılması öngörülmektedir. 

Yapılan görüşmelerde tasarının tümü Komisyonumuz üyelerince aıynen ıbenim-
senmıiş, Millî Savunma Komisyonu metni esas alınarak maddelerinin görüşülmesine 
geçilmiştir. 

Tasarının çerçeve 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Çerçeve 7 noi madde ile 926 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen Ek Geçici 53 ve 

54 üncü maddeler aynen katoul edilmiştir. 
Tasarımın geçici maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 8 ve 9 uncu maddeleri 

aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz> olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Kemal Akkaya Hazım Kutay 

Samsun Ankara 
Sözcü Kâtip 

Reşit Ülker Mehmet Seven 
İstanbul Bilecik 

Türkiye Büyük Millet Meclisi . (S. Sayısı : 284) 
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Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Nihat Türker 
Afyon 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Muhalefet şerhlim eklidir. 
t Önder Kırlı 

Balıkesir 
Muhalefet şerhim eklidir. 

Ayhan Uysal, 
Çanakkale 

Muzaffer Artçı 
Denizi 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Mehmet Kahraman 

Erzurum 
İmzada bulunamadı. 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Muhalefet şerhlim ektedir. 
Ali Topuz 

İstanbul 
Muhalefet şerhim ekilidir. 

Ülkü Söylemezoğlu 
Kahramanmaraş 
Mustafa Şahin 

Kayseri 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 
Ali Talip özdemir 

Konya 
Sümer Oral 

Manisa 

Mahmut öztürk 
Niğde 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyamaın 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

A, Şâmil Kazokoğlu 
Bolu 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İsmail Şengün 
Denizli 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Erol Zeytinoğlu 
Eskişehir 

Abdullah Ay kon Doğan 
İsparta 

Birgen Keleş 
izmir 

Muhalefet şerhlim eklidir. 
Seyit Halil özsoy 

Kayseri 
Şevki Göğüsger 

Kırşehir 
Mustafa Dinek 

Konya 
Yusuf Bozkurt Özal 

Malatya 
Cemal Seymen 

Nevşehir 
Muhalefet şerhim ekidir. 

Şakir Şeker 
Sivas 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Muhalefet şerhlim ddiidlir, 
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9.11.1*89 
T.'B.M.M, Plan ve Bütçe Komisyonu 

Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1/616 sayılı Yasa tasarısına aşağıdaki nedenle muhalif oldu
ğumuzu arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Muhalefet Şerhi 

. «Tasarı, alkçeli sonuçlar doğurması nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonunun gün
demine gelmiş olup, yasanın özüne ilişkin asıl görüşmelerin yapıldığı İhtisas Komisyo. 
nu olan Millî Savunma Komisyonundaki SHP Grulbü Üyeleri Erol Ağagil, Kazım Ulu-
soy ve Ahmet Ersin'in muhalefet gerekçesine uymayı sorumluluk gereği addederek 
karşı oy kullanıyoruz. 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Ali Topuz 
İstanbul 

Birgen Keleş 
İ7!mıif 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Önder Kırlı 
Behkesfir 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Türkiye Büyük Millet Meclisi . {S. Sayın : 284) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ! METİN 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

ıMADDE 1. — 926 sayılı Kanunun 17 nci maddesine aşağıdaki (g) bendi eklen
miştir. 

«fe) Yönetmelikte tespit edilecek giriş koşullarına uymadıkları sonradan anla
şılanlar.» -

MADDE 2. — 926 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin 3.7.1975 tarihli ve 1923 
sayılı Kanunla değişik (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«b) Fakülte veya yüksekokul öğrencilerinden, 17 nci maddenin (a), (b), (c), (e), 
(0 ve (g) bentleri gereğince askerî öğrencilik niteliğini kaybedenler, muvazzaf subay 
olarak tekrar SilaJhlı Kuvvetler hizmetine alınmazlar.» 

MADDE 3 / — 926 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkra ek
lenmiştir. 

«Harp okulu öğrenimi süresince, 24 üncü. maddenih birinci fıkrasının (a), (b) ve 
(e) bentleri gereğince yapılacak müteakip sınıflandırmalar da, ilk sınıflandırma kap
samı içinde kabul edilir.» 

MADDE 4 .— 926 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«b) Uçuştan ayrılanlar : , 

Uçuculuk niteliğini kaybeden' veya uçmak istemeyen subaylar yeniden sınıflan
dırılırlar. Ancak sınıf değişikliğini gerektirecek nitelikteki sıhhî sebepler hariç olmak 
üzere, kara havacılık sınıfındaki kıdemli yüzbaşı ve daha üst rütbedeki uçuculuk nite
liğini kaybeden veya uçmak istemeyen sulbaylar yeniden sınıflandırılmazlar. Bunların 
uçuculuk statüleri sona erer.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 284) 



MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Geçici 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. -^-Tasarının 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

926 Sayıb Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Geçici 
Maddeler Eklenmesi Hakkında İfamı?! 

Tasarısı 

MADDE 1. — Millî Savunma Ko
misyonu metninin 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Savunma Ko
misyonu metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir; 

MADDE 3. — Millî Savunma Ko
misyonu metninin 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millî Savunma Ko
misyonu metninin 4 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 284) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 5. — 926 sayılı Kanunun 2642 sayılı Kanunla değişük 30 uncu maddesi' 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 30. — Subayların normal bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir. 

Rütbeler Normal Bekleme Süreleri 

Asteğmen 
Teğmen 
Üsitteğmen 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral/Tuğamiral 
Tümgeneral/Tümamiral 
Korgeneral/Koramiral 
Orgeneral/Oramiral 

1 Yıffl 
3 Yıl 
6 Yâ 
6 Yd 
5 Yıl 
3 Yıl 
5 Yıl 
4 Yıl 
3 Yıl 
3 Yıl 
3 Yıl 

MADDE 6. — 926 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin; (d) bendine aşağıdaki (6) 
numaralı alt bent eklenmiş ve (e) bendinin üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«6. Yönetmelikite tespit edilecek giriş koşullarına uymadıkları sonradan anlaşı
lanlar.» 

. «(d) bendinin (4) numaralı alt bendinde yazılı hal hariç olmak üzere öğrencilikle 
ilişkisi kesilenler, muvazzaf subay veya astsubay olarak tekrar Silahlı Kuvvetler hiz
metine atamazlar.» ' 

. MADDE 7. — 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici maddeler eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 53. — Tümgeneral - tümamiral, korgeneral - koramiral ve 
orgeneral - oramiral rütbelerine ait yıl kontenjanları, 1993 yılından itibaren (1993 da
hil), üç yıllık rütbe bekleme süresine göre belirlenir ve 54 üncü madde hüklmü saklı 
kalmak üzere, 49 uncu madldede yazılı esaslar dahilinde uygulanır. 

Yukarıda sayılan rütbelere ait kontenjanlarda, .1993 ve 1994 yıllarında ortaya çı
kacak kontenjan açıkları, lüzumu kadar tümgeneral - tümamiral, korgeneral - kor
amiral ve orgeneral - oramlralin görev sürelerinin, 49 uncu maddenin birinci fıkrasının 
(d) ve (j) bentleri hükümlerine göre uzatılması suretiyle kapatılır. Ancak bu fıkra hük
müne göre görev süresi uzatılanlar, 49 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) ve (j) bent
lerinde yazılı miktarların dışında tutulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 284) 
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(Millî Savunma Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Filan ve Bütiçe Komisyonunun Katbul 
Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Millî Savunma Ko
misyonu metninin 5 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir,. 

. MADDE 6. — Millî Savunma Ko
misyonu metninin 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 926 sayılı Kanuna aşa
ğıdaki Ek geçici maddeler eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 53. — Tasa
rının Ek Geçici Madde 53'ü Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 926 sayılı Kanuna aşa
ğıdaki Ek geçici maddeler eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 53. — Millî 
Savunma Komisyonu metninin Ek Geçi
ci 53 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Mectisi <S. Sayısı : 284) 
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(Hükümâtün Tekllif Ettiği Metin) 

EK GEÇİCİ MADDE 54. — Binbaşılık rütbe bekleme süresi; harp okullarında 
4 yıldan az süreli öğrenime tabi tutulanlar ile, bunlarla işleme tabi bulunan diğer kay
naklardan muvazzaf subay nasbedilmiş olanlara, 6 yıl olarak uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, tümgeneral - tüm
amiral, korgeneral - kroamiral ve orgeneral - oramiral rütbelerinde bulunan subaylar, 
bulundukları rütbede dört yıllık rütbe bekleme süresine tabi tutulurlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 284) 
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(Millî Savunma Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

EK GEÇİCİ MADDE 54. — Tasa
rının Ek Geçici Madde 54'ü Komisyonu
muzca aynen 'kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte, tümgeneral -
tümamiral, korgeneral -koramiral ve or
general - oramiral rütbelerinde bulunan
lar, bulundukları rütbede dört yıllık rüt
be bekleme süresine tabi tutulurlar. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunum Kabul 
' . Ettiği Metin) 

EK GEÇİCİ MADDE 54. — Millî 
Savunma Komisyonu metninin Ek Geçi
ci 54 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE ^ Millî Savunma 
Komisyonu metninin geçici maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetim TeklJif Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Bu. Kan un 1 Eylül 1989 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Balkanı 
G. Taner 

Devlet Balkanı 
İ Çelebi 

Devlet Bakanı 
/. Özarslan 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
E. Pakdemirli 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Y. 
S. Sert 

Ulaştırma Bakanı 
C. Tuncer 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Devlet Baıkanı 
K. İnan 

Devlet Balkanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Balkanı 
/. Aşkın 

Millî Savunma Bakanı 
t.-S. Giray 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

Turizm Bakanı 
İ. Aküzüm 
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(Millî Savunma Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Tasarının 8 inci mad
desi Kömisyonumuzîa aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 uncu mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metim) 

MADDE 8. — Millî Savunma Ko
misyonu metninin 8 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millî Savunma Ko
misyonu metninin 9 uncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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