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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Körfez krizinin Güney ve Güneydoğu Anadolu Böl
gelerimizdeki etkileri ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşmasına, Devlet 
Bakanı Işın Çelebi cevap verdi. 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver, ülkemiz ve bölgemizin içinde bulunduğu koşullara rağ
men iç politikada görülen diyalog eksikliğine; 

Hakkâri Milletvekili Naim Geylani de Anavatan İktidarının hizmetleri, Hükümetin uy
gulamaları ve aldığı son kararlara; 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda bağımsız milletvekillerine düşen 1 üyelik için 
aday olmak isteyen bağımsız milletvekillerinin Başkanlığa yazılı olarak müracaat etmelerine 
ilişkin duyuruda bulunuldu. 

24.2.1983 Tarih ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci maddesinin Birinci 
Fıkrası ile 19.3.1969 Tarih ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/269) (S. Sayısı: 409) görüşmeleri, Komisyon ve 
Hükümet yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi. 

Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname; 30.9.1960 tarihli ve 91 sayılı Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkında 
Kanunun 1 inci ve 5 inci Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 44 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname; Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında 151 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namede Değişiklik Yapılması Hakkında 304 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu raporunun (1/106, 1/35, 1/50, 1/343) (S. Sayısı: 503) maddelerine geçilmesi 
için yapılan oylamalarda karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

31 Ocak 1991 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 16.14'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdul/ıalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Çanakkale Edirne 

Mümin Kahraman ismail Üğdül 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 

1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 3 Arkadaşının, 3689 Sayılı Kanuna Geçici Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/468) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 25.1.1991) 

2. — Sakarya Milletvekili Ayhan Sakallıoğlu ve 4 Arkadaşının, 743 Sayılı Türk Kanunu 
Medenisinin 659 uncu ve 864 Sayılı Kanunu Medeninin Sureti Mer'iyet ve Şekli Tatbiki Hak
kında Kanunun 16 ncı Maddesine Birer Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/469) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.1991) 
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3. — Sakarya Milletvekili Ayhan Sakallıoğlu ve 3 Arkadaşının, 2802 Sayılı Hakimler ve 
Savcılar Kanununun Ekli (1) ve (2) Sayılı Cetvellerinin Birinci Sınıfa Ayrılmış Bölümlerinin 
Sonuna Bir Cümle Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/470) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 29.1.1991) 

4.—Tekirdağ Milletvekili Ali Rıfkı Atasever ve Ahmet Karaevli'nin, Tekirdağ tline Bağlı 
Çorlu İlçesinde Çorlu Adı tle Bir ti Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/471) (İçişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.1991) 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Adana tli Seyhan tlçesi tmam Hatip Lisesinde-
ki bir öğretmenin çekmiş olduğu telgraf nedeniyle cezalandırıldığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1097) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.1.1991) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, valiler ile ANAP'lı belediye başkanları hakkın
da Memurin Muhakematı Kanunu uyarınca istenip de izin verilmeyen soruşturma taleplerine 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1842) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.1.1991) 

2. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 1983 yılından bugüne kadar çıkarılan ve ka
nunlaşan kanun hükmünde kararnamelere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
yazılı soru önergesi (7/1843) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.1.1991) 

3. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Körfez krizinin Türk ekonomisindeki 
olumsuz etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1844) (Başkanlığa geliş tarihi: 
30.1.1991) 

4. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Türkiye'de kömürlü termik santrallerinde 
desülfirizasyon tesislerinin olmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1845) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 30.1.1991) 

5. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Türkiye'de körfezlerde avlanan deniz ürün
lerinin kirli olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1846) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 30.1.1991) 

6. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Bingöl tli pancar üreticilerinin ürün bedelleri
nin ödenmediği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1847) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 31.1.1991) 

7. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Bingöl tli Gülbahar Barajına ilişkin Bayındır
lık ve tskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1848) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.1.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), İsmail Üğdül (Edirne) 

• 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNCEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Erzurum Milletvekili Mehmet Kahraman'm, Körfez krizi ve Türkiye'nin tutumuna ilişkin 
gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Sayın Mehmet Kahraman, Körfez savaşı üzerinde gün
dem dışı söz istemişlerdir. Kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun. 

MEHMET KAHRAMAN (Erzurum) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; gü
nümüzde, Türk ve dünya kamuoyunu son derece alakadar eden Körfez krizi, daha sonraları 
sıcak savaşa dönüşen Körfez Savaşı üzerinde gündem dışı düşüncelerimi aktarmak üzere söz 
almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 20 nci yüzyılın başı, dünyamız, kan ve barut kokusu içerisinde ulus
lararası gergin bir atmosferde başlamış, hemen akabinde İkinci Dünya Savaşı patlak vererek, 
ızdıraplı beşer yeni bir çıkmaza girmiştir. İkinci Cihan Savaşından sonra yaşanan mevziî kav
galara, çatışmalara rağmen, özellikle günümüze kadar, dünya, az çok bir sulh içerisinde gele
bilmiştir. İnsanlığı elem ve yasa boğan savaşlar, ülkeler ve milletlerarası menfaat kavgasından 
koptuğu gibi, bazen de, başta bulunanların, dünya hâkimiyetini başkaları ile paylaşmamak, 
dünyanın tek hâkimi olmak arzularından da kaynaklanmaktadır. 

Bu çok boyutlu tehlikelerden ülkeleri ve dünya sulhunu korumak için en önemli çare, mil
letler ailesinin her ferdi bağımsız devletlerin demokratik idare ile yönetilmesini sağlamaktır. 
Bu teşhisi iyi tespit eden medenî milletler, demokratik idarenin her ülkede hâkim olmasını sağ
lamada önemli mücadeleler vermişlerdir. Çünkü, kendi içinde otokritik yapılamayan veya ida
re ettiği halka karşı siyasî sorumluluk taşımayan idareler, diktatör idarelerdir. 

Arzu ve isteklerine akıllarından başka hudut tanımayan, belki de gerçekten hasta tipler, 
beşeriyetin başına öyle belalar açar ki, onu temizlemeye güç ve zaman kâfi gelmez, bazen de, 
faturası, canlar ve kanlar pahasına, çok yüksek ödenir. 
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Sayın milletvekilleri, komşumuz, tarih ve kültür birliği içerisinde bulunduğumuz kardeş 
Irak halkının başına gelen de budur. O kabaran ihtiraslarına gem vuramayan tek adam Sad-
dam'ın hayalperestliği ve imparator olma arzusu, bugün, Irak'ı kan gölüne çevirmiştir. Hit-
ler'in Orta Avrupa'yı işgalle başlayıp, tek bir Avrupa devleti kurma hayali, şimdi de Ortado
ğu'da büyük Babil İmparatorluğunu kurma arzusu şeklinde Saddam'da tezahür etmiştir. Kom
şusu İran'da meydana gelen ihtilalin husule getirdiği sarsıntıyı ve otorite boşluğunu fırsat bile
rek tran'a saldırmadı mı? Oradan koparacağı toprak imkânlarıyla, kurmak istediği büyük ütop
yanın ilk adımını atmak istemedi mi? Tam sekiz yıl savaşmış, 1 milyon Müslümanın kanını 
akıtmış Saddam, bu savaşı bir yandan götürürken, halkının demokratik ve kalkınma özlemle
rine de sırt çevirmiş, tam bir kör ve sağır sultan rolünü oynayarak, içerideki feryatlara kulak 
tıkamıştır. 

"Batı" denen medenî devletler topluluğunun ise, insanlık, hümanizm, demokrasi kavga
ları, çoğu zaman -menfaatlarıyla ters düştüğünde- unuttukları bir dava olmuş, kâr gelen kapı
yı, hiçbir yüksek menfaat ve saygı için kapamamışlardır; Saddam'ın silahlanmasında ve hatta 
toplu imha silahları yapmasında yardımcı olmuşlardır; fakir ve yorgun Irak halkının sırtından 
alınan paraları silahlarla takas etmişlerdir. Maalesef, Batının bu iki yönlü ve maddeci politika
ları, Saddam'ı, insanlığın başına bir tehlike olarak büyütmüş, şimdi aynı silah tüccarı devlet
ler, kendi verdikleri silahları susturmak, Saddam'ın zararını önlemek için kendi silah teknolo
jilerini iki cephede yarıştırmakta ve Irak'ı bombalamaktadırlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aynı Batı, silah satarak Saddam'ı Ortadoğu'da bir alev 
küresi haline getirdi ve sanırım, hür, bağımsız bir devletin ortadan kaldırılmasına da müsaade 
etmedi. Çünkü, soğuk harbin bittiği, yüzyıla yakın bir sürede insanlığı iliklerine kadar sömü
ren komünizmin resmen iflas ettiği ve komünizm şerrinin ortaya çıkardığı bloklaşmanın çatır-
dayıp yıkıldığı bir zemine ulaşmış olmaktan duyulan sevinç yaşanmaya başlanmıştı. Komü
nizm rüzgârı ile nefeslenme, ilham alma kavgası veren ideolojiler ve antidemokratik rejimler 
hürriyet güneşi altında sırtını kızdırmak isterken, bloklar kavgası bitiyor denirken, ortaya çı
kan Körfez veya Ortadoğu bunalımı, insanlığı, başka bir tehlikenin, bir kavganın girdabına 
sürüklemiştir. Bu tehlikeli girdabı, Birleşmiş Milletler de gayet iyi teşhis etmiş olacak ki, tari
hinde ilk defa, bu kadar birlikte karar alabilmiş, Kore hadisesinin de önünde bir adım atabil
miş; teşekkül eden bu uluslararası konsensüsle, Saddam'ı durdurmada, kardeş Kuveyt Devleti
ni yeniden ihya etmede kararlı, ciddî bir tavır ortaya koymuşlar ve bu kararı fiilen tatbike baş
lamışlardır. Müttefik kuvvetler, Körfeze asker ve silah göndererek ve bizzat savaşarak bu ko
nudaki samimiyetlerini de ispat etmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, Birleşmiş Milletlerin bu haklı ittifakı olmasaydı, medenîleşen, me
denî ölçüleri büyüyen dünyamızı, orman kanunlarına, zorbaların insafına terk etmiş olacak
tık. Zira, milletlerarası hukukun hiçbir önemi kalmayacak, zoru olan, her türlü ahlak ve hu
kuk kurallarını aşarak, açlığını tatmin etmek için her istediği devleti ve milleti lokma yapacak 
ve yutacaktı; övünerek söylediğimiz uygar dünya anlayışı, zorba dünya anlayışına terki mevki 
edecekti. Ayrıca, Saddam, Kuveyt'i işgalindeki sebepleri, coğrafî uzantı veya tarihî kontrol hakları 
gibi sudan sebeplere bağlayarak izah edemez. Eğer böyle bir tez ortaya atılırsa, 400 yıl Ortado
ğu'nun hâkimi ve hakemi rolünde, adaletle, feragatla yer alan Türklerin, bu coğrafyada daha 
fazla iddia sahibi olması gerekir. 

Kanaatimce, Saddam'ın asıl amacı, Kuveyt işgaliyle, kontrol edebildiği dünya petrol re
zervlerini yüzde 40 oranına çıkarmak, bir hamle daha yaparak, savunması zayıf Suudi Arabistan'ı 
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da buna katarak, dünya petrol rezervlerini yüzde 60 ölçüde kontrol edebilecek bir güce ulaş
mak istemesidir. Bu gücü , Saddam İktidarı, halkın refah ve mutluluğu uğruna sarf etme te
mayül ve arzusu içinde olsa, yine de bu işgale yumuşak bakabilme imkânı olabilirdi. Ancak, 
antidemokratik dikta idaresinin reva görüldüğü, sefaletin dizboyu olduğu Irak'ta, bu gücün, 
atomik ve kimyasal silahlar üretiminde harcanacağı düşüncesi herkesi telaşa düşürecek bir dü
şüncedir. 

Sayın milletvekilleri, bölgemizde, hatta kapı komşumuzdaki bu tehlikeli tırmanışın bo
yutları dünyayı endişeye düşürmüştür. Türkiye olarak, yanı başımızda parlayan bu aleve la
kayt kalmamız imkânsızdır. Ortadoğu'da Irak'a komşu Türkiye'nin geçmişten gelen belli va
sıflarıyla bu hadiseye seyirci kalması, asla izahı mümkün olan bir iddia değildir. Kuveyt hadi
sesi, İngiltere ve Fransa'yı bir defa ilgilendiriyorsa, Türkiye'yi yüz defa daha fazla alakadar 
eden bir olaydır. Türkiye'nin, aynı sebeplerden, bin katı daha fazla haklı sebepleri vardır Yu
nanistan'ın duyduğu alaka karşısında. Dolayısıyla, anılan devletlerin aktivitesini dahi göstere
memiş olmamızı düşünmek gerekirken, Hükümetçe atılan adımlara karşı yöneltilen tenkitleri 
kabullenmek imkânsızdır. Hele, iki haftalık savaş süresince görülmüştür ki, Irak, yanı başı
mızda çok önemli bir güç ve büyük bir askerî potansiyeldir. 

Cumhuriyet hükümetlerinin Büyük Atatürk'ten beri uyguladıkları "yurtta sulh cihanda 
sulh" ilkesi, Hükümetimizin de temel prensibi olmuştur. Ancak, bu ilke, sulhu muhafaza et-
memizdeki kararlılığımızı göstermekle temel umde olmakla beraber, sulhu bozan; emniyetimi
zi ve istikbalimizi tehdit eden gelişmeler karşısında adalete düşmemizi gerektiren, bugünü kur
taralım, yarını sonra düşünelim denmesini gerektiren bir hususu kapsamamaktadır. Yurtta ve 
cihanda sulhu isteriz; ama, bizim sulhumuzu ve geleceğimizi tehdit edecek büyüyen tehlikeler 
karşısında, neden, niçin korkalım? Benim dönemimde sessizlik, sulh olsun, gelecekte ne olur
sa olsun mesuliyetsizliği içine giremeyiz. 

Ambargo kararına ilk defa uyarak, önümüzdeki tehlikeyi tespit eden Hükümetimizin, adım 
adım en akılcı yolu takip ettiğini ve konunun ehemmiyetinin idraki içinde olduğunu memnuni
yetle tespit ediyoruz. Bazıları, dün Humeyni'ye methiyeler dizip, Saddam'ı lanetlerken, bugün 
tersini yapmaktadırlar. Bir başkalarının da, ülkenin yüksek menfaatları en üst seviyede gün
demde iken millî birliği zedeleyici tavırlar sergilemelerine ve iç politikadaki malzeme sıkıntıla
rını bu gelişen millî meselede aramaya çalışmalarına da üzülmemek imkânsızdır. Muhalefeti 
ile iktidarı ile tam kenetleneceğimiz gün, bugün değil de, sorarım, daha hangi gündür? Kafa
sındaki Babil imparatorluğunu kurmak için insanları öldüren; Halepçe'de S bin insanın bir 
anda öldürülmesinde bile gözünü kırpmayan; Kerkük Türklüğünü asimile eden, keserek, asa
rak, veya sürgünle bitiren; su meselesini gündeme getirerek Türkiye'ye aba altından sopanın 
ucunu gösteren Saddam'a karşı birlik içinde olmayacağız da, acaba ne zaman birlik içerisinde 
olacağız? 

Eğer Hükümetin izlediği politikaların belli taktik ve prensipleri üzerinde durmak istiyor
sak-, onlar da, kanaatimce, iç politika kaygıları dışında diyalogla halledilebilir, konuşulabilir. 
Ancak, devletin yüksek menfaatlerini ilgilendiren her söz, her yerde, her zaman konuşulamaz; 
buna bir ölçü koymak gerekir, ikide birde, Hükümeti, daha sırası ve zamanı gelmemiş bilgileri 
açıklamaya zorlamak, devlet ciddiyeti ve ketumiyetiyle mütenasip değildir. Olaylar herkesin 
gözü önünde, tam bir açıklıkla cereyan etmekte, hiçbir makam ve mevki, sorumluluk çizgisini 
aşmamaktadır. 
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Yüce Meclisimiz bütün gelişmelere hâkimdir. Cumhuriyet Hükümeti, yetkisini, Meclisten 
aldığı çerçevede icra etmektedir. Bunun aksini iddia edebilecek hiçbir sebep orta yerde yoktur. 

Sayın milletvekilleri, Körfez krizinin başlangıcından bu yana başarılı bir politika takip 
eden Sayın Cumhurbaşkanına yöneltilen haksız tenkitlere de burada değinmek istiyorum, özel
likle Yunanistan Başbakanının, Sayın Cumhurbaşkanımızın başarılı politikasını kıskanan ve 
Türkiye'nin, bu politika nedeniyle Yunanistan'ın önüne geçtiğini ve gelecekte de böyle olaca
ğını belirten ifadelerinden sonra, Sayın Cumhurbaşkanını takdir etmemek mümkün değildir. 

Türkiye, ilk defa dünya kamuoyunda bu ölçüde, konuşulur ve tanınır, ehemmiyetine inanı
lır olmuştur. Ürdün Kralı Hüseyin'in dünyada tanındığı ölçülerin bile aşılamadığı dönemler 
geride kalmıştır. Telefon diplomasisi olarak tarihe geçecek olan telefon görüşmeleri, Ülkemiz
de belki ilk defa gündeme geldiği için, alışık olmadığımızdan dolayı yadırganmaktadır; ama, 
cidden iftihar edilmesi gereken bir hadise olduğunu da kimsenin unutmaması gerekir. Eski
den, bir Amerika bakanıyla görüşme zorluğu yaşanan devirler geride kalmıştır. Bizzat Ameri
ka Birleşik Devletleri Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanına bilgi vermesine gurur duymak ye
rine tepki göstermek, tenkitler yöneltmek, izahı mümkün olmayan bir şeydir. 

Sayın milletvekilleri, asrımızın en büyük savaşını yaşadığımız şu günümüzde, Cumhur
başkanı Sayın özal'ın şahsıyla kavgalıymış gibi bir atmosfere girerek, millî birliği zedelemek
ten şiddetle kaçınmamız gerektiği inancındayım. Fransız, İngiliz ve Amerikan parlamentoları
nın birlik kararları karşısında, bizim ihtilafa düşmemiz veya öyle gösterilmemiz, millî menfa-
atlarımıza hiç de uygun düşmemektedir. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — özal senin hakkını yemiş; sen içişleri Bakanı olmalıymışsın. 

MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Her şeyden önce, bu Meclis ya meşrudur ya de
ğildir. Bu Meclisin meşru bir Meclis olduğundan şüphe olmadığına göre, buradan çıkan karar
ları da meşru saymanın, hepimizin saygı duymak zorunda olduğu, kabullenmek mecburiyetin
de olduğu bir gerçektir. Zira, Sayın Cumhurbaşkanı da bu Meclis tarafından seçilmiştir. Bu 
kararı tartışmak, Meclisin meşruiyetini ve bizzat kendi varlığımızı tartışmak demektir. Seçime, 
muhalefet iştirak etmemiştir; edebilirdi... 

EROL AGAGtL (Ankara) — Körfezle ne alakası var? 

MEHMET KAHRAMAN (Devamla) —• Meclise girmemeleri için cebrî icra veya zor kul
lanılması, psikolojik baskı kurulması gibi bir hadise mevcut değildi. Nitekim, geçmiş dönem
lerde bu tip hadiseler de olmuştu. Hür bir ortamda yapılan seçimi, tabiî ki, her zaman, çoğun
luk kazanır. 

HALlL ÇULHAOĞLU (tzmir) — Kaç dakika oldu Sayın Başkan? 

MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Oturup da, muhalefetle anlaşmak için, çoğunlu
ğumuzun bir kısmını muhalefete borç veremezdik. 1980 öncesi otel lobiciliğinin de bugün ge
çerli olmadığı gerçeği karşısında, Cumhurbaşkanı seçimi yapılırken, gerekenin meşruiyet içeri
sinde yapıldığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. 

Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanını seçmek için illa muhalefetin rızasını almak da 
gerekmiyordu. Her şeyden önce, bu mümkün müydü? Nasıl ve kim üzerinde anlaşmak kabildi 
veya herkesin gizli oy verdiği bir seçimde, grup kararı alınamayan bir seçimde üyeleri nasıl ve 
ne şekilde yönlendirebilirdik? 
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Tam bir serbestiyle, anayasal hukukî prosedürle seçimi gerçekleştirilen bir Cumhurbaşka
nını, yedi yıl boyunca, ülke gündeminde, boşu doluya vururcasına tartışmak kimseye fayda 
getirmez. Muhalefete de hiç fayda getirmiyor ve getirmeyecektir. 

NECCAR TÜRKCAN (izmir) — Sen de mi kontenjan bekliyorsun? 

MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Netice olarak; kişisel kızgınlıklarımızı, hırsımızı 
ve ihtirasımızı bir kenara iterek, boş tartışmalarla puan toplama sevdasından vazgeçerek ke
netlenmeliyiz, bölgemizdeki bu alevi söndürmede üzerimize düşeni yapmalıyız. Aksi takdirde, 
tarih bizi, yapılması gerekenleri yapmamış olmakla suçlar, nesiller bizi acizlikle itham eder. 

Saddam ve rejimine karşı Suriye'nin, Mısır'ın ve Yunanistan'ın koyduğu tavır karşısında, 
onlardan pek fazla geri kalmanın hiçbir faydası yoktur. Nitekim, Suriye ve Mısır, Irak'a bizden 
daha yakındır; tehlikeye ise, sanırım, biz Mısır ve Suriye'den daha yakınız. Bu gerçek karşısın
da, Körfeze asker göndermeyerek, savaşın dışında kalarak, sadece Birleşmiş Milletler kararla
rına uymamızı, katılmamızı tenkit etmeyi haksız ve mesnetsiz bulmaktayım. 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Grup adına mı konuşuyor Sayın Başkan?.. 
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sen de Körfeze git Mehmet. 

MEHMET KAHRAMAN (Devamla) — Millî sorumluluk altında olan Meclisimizin, tüm 
kaygıların dışında, birlik içinde olması gerekir, özellikle, dünya kamuoyunda, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde birlik ve beraberlik olmadığı anlamına gelecek olan ifade ve tavırlardan ka
çınmak, ülkemizin yüksek menfaatlarıyla yakından alakalıdır. (SHP ve DYP sıralarından gü
rültüler) 

Yanı başımızda ortaya çıkan, dünya ve bölge sulhunu tehdit eden Körfez hadisesi karşısın
da, politik kaygılarımızı atarak, birlik içinde, tek vücut olmamızın millî karakterimiz ve millî 
menfaatlerimizin gereği olduğu kanaatinde olduğumu Yüce Meclise saygıyla arz ediyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

VEFA TANIR (Konya) — Nasıl olalım kardeşim?.. Yarın bu zabıtları al da, ne konuştuğu
nu tekrar bir oku. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Zabıtların fotokopisini Çankaya'ya gönder Mehmet. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kahraman. 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tülüncü'nün, Ankara Emniyet Müdürlüğünde gözaltında iken, 
fıaslalandığı iddiasıyla Gülhane Askerî Tip Akademisine kaldırılan bir vatandaşın vefalı sonrası gelişen 
olaylara ilişkin gündem dışı konuşması ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı 

BAŞKAN — Sayın Enis Tütüncü, Birtan Altunbaş'fn, ölümüyle ilgili gelişmeler karşısın
da gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Tütüncü. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ankara Emniyet Mü
dürlüğünde gözaltında iken, hastalandığı iddiasıyla Gülhane Askerî Tıp Akademisine kaldırı
lan ve burada vefat eden Birtan Akunbaş'ın durumu ve ölümü sonrası gelişen olaylar hakkın
da söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Konuya girmeden önce, dün meydana gelen ve Başbakanlık Başdanışmanı Emekli Korge
neral Hulusi Sayın'ın ölümü ile sonuçlanan terör eylemini şiddetle kınıyor, Hulusi Sayın'a Tan-
rı'dan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. 
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işkenceyi, nasıl ki insanlık suçu kabul ediyorsak, terörün de, dayanağı ne olursa olsun, 
aynı şekilde insanlık suçu olarak kabul edilmesi gerektiğine inanıyorum. 

Konuyu gündem dışı konuşma ile niçin huzurunuza getirdim? Aslında, geçen hafta, ola
yın aydınlatılması amacıyla, Sayın Adalet Bakanına yazılı bir soru önergesi vermiştim. Niçin 
bu soru önergesinin sonucunu beklemedim?.. Şunun için : Soru önergemi verdikten sonra yap
mış olduğum araştırmalar sonucunda, Birtan Altunbaş'ın işkence ile öldürülmüş olduğu yö
nünde çok ciddî kuşkular ortaya çıkmaktadır. Yine yapmış olduğum araştırmalarda, Ankara 
Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınanlara işkence ve kötü muamele yapılması olaylarının 
yaygınlaşmakta olduğuna yönelik belirtiler ortaya çıkmaktadır. 

Saptamış olduğum bu son nokta o kadar önemlidir ki, bu durum, tırmandırılan terör ey
lemleri dikkate alındığında, çok sayıda masum öğrenci evladığımızın sağlığı, yaşamı ve gelece
ği açısından, giderek büyüyen bir potansiyel tehlikeyi oluşturmaktadır. Nitekim, son olarak, 
24 Ocak gecesi polisin düzenlediği baskınlarla, çoğunluğu öğrenci olan, 20'yi aşkın kişinin göz
altına alındığı söylenmektedir, tfade edildiği kadarıyla, gözaltına alınanlar, Birtan Altunbaş'
ın şüpheli ölümünü protesto ediyorlarmış. 

Birtan Altunbaş, 9 Ocak günü, Mehtap özkul, Ahmet Yüzbaşıoğlu, Ali Fuat özdemir 
adındaki öğrencilerle birlikte gözaltına alınıyor. 22 Ocakta diğer kişi serbest bırakılıyor ve bu 
kişiler, Birtan Altunbaş'ı, gözaltına alındıktan sonra hiç görmediklerini ifade ediyorlar. 

Daha önce, 2 Ocak günü, Alişan Turan isminde, Hacettepe Üniversitesinde öğrenci olan 
bir genç gözaltına alınıyor, bu gence bir ifade metni imzalatılmak isteniyor. Genç, direniyor, 
imzalamıyor, tfade metni, bir itirafname. Burada, "Doktor Musa Duman ve Halil Çetin'i, ben, 
Birtan Altunbaş, Erol özbolat, Altan Berdan Kerimgiller ve Ayşe Yılmaz öldürdük" ibaresi yazılı. 

Alişan Turan, ifadeyi onbeş gün kadar imzalamıyor; öğrendiğim kadarıyla, ağır baskı ve 
işkence görmesine rağmen direniyor. 

İşte bu arada, yani Alişan Turan'ın direndiği günlerde, 9 Ocak günü, Birtan Altunbaş ile 
üç kişi gözaltına almıyor. Az önce belirttiğim gibi, söz konusu üç kişi 22 Ocakta salıveriliyor. 
Alişan Turan, daha sonra imzalamamakta direndiği ifade metnini imzalamak durumunda kalıyor. 

Burada çok ilginç bir nokta ortaya çıkıyor. Birtan Altunbaş'ın defin ruhsattna, Alişan Tu
ran'ın imzaladığı metinde öldürdükleri ileri sürülen kişilerin isimleri de yazılmış. Ayrıca, Bir
tan Altunbaş'ın, devrimci sol örgütün üyesi olduğu da belirtilmiş. Yani, böylece Birtan Altun
baş, defin ruhsatında da mahkûm edilmiş durumda. Defin ruhsatlarına böyle suçlar yazılıyor 
mu? Bunu, doğrusu bilmiyorum ve öğrenmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Birtan Altunbaş'ın konusunu Meclis gündemine ni
çin getirdim? Bunun çeşitli dayanakları var. 

Birincisi; Birtan Altunbaş, Tekirdağ'ın Malkara İlçesinin, Sarıpolat Köyünde toprağa ve
rilirken, etraftan tespit edildiğine göre, vücudunun birçok yerinde ve yüzünde çürükler, mor
luklar var. Kafasının arka tarafı, ensesinin üstü parçalanmış durumda. Bu morluklar nasıl ol-
muşmuş? Ense üstündeki yara otopside mi açılmış; bilemiyoruz. 

ikincisi, 17.1.1991 günü Devlet Güvenlik Mahkemesi hâkimliği tarafından serbest bırakı
lan Murat Böbrek isminde, Ankara Hukuk Fakültesi öğrencisinin tanıklığı vardır. Murat Böb
rek, tutuklu olduğu zamanda, bir ara hücresinden çıkartıldığında, Birtan Altunbaş'ın, çıplak 
olarak, iki polisin arasında, dövüldüğünü görüyor, Kendi hücresi ile Birtan Altunbaş'ın hüc-
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resi arasında iki hücre olduğunu ve bu hücrede kaldığı süre zarfında Birtan Altunbaş'ın feryat
larından uyuyamadığını söylüyor. Murat Böbrek'in anlatımının ayrıntılarına girmiyorum; çünkü, 
tüyler ürpertici şeyler anlatıyor. 

Üçüncü olarak, Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde yatan Yılmaz Kartal'ın basın açıkla
masında, Birtan Altunbaş'ın nasıl dövüldüğü ayrıca anlatılmaktadır. 

Dördüncü olarak, 28.1.1991 günü, dört avukat arkadaş Gülhane Askerî Tıp Akademisine 
gidiyorlar ve Birtan Altunbaş'ın otopsi raporunu almak istiyorlar. Orada hastanenin Patoloji 
Bölümü Başkanı raporu vermiyor ve "Bu işi karıştırmayın, bu işe girmeyin, altından 
kalkamazsınız" diyor. Bu durum, Ceza Usul Yasasının 143 üncü maddesine açıkça aykırı bir 
durumdur. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu açıklamalar sonucunda, şimdi ben, Birtan Altun
baş'ın otopsi raporunun açıklanmasını istiyorum. Birtan Altunbaş için yeni bir otopsi yapıl
masını talep ediyorum -ki, böyle bir talebin resmen yapıldığını biliyorum- bu talebin sonuçlan
dırılmasını istiyorum. Ankara Emniyet Müdürlüğünde Birtan Altunbaş'ın sorgulanmasında 
kimler bulunmuştur, Birtan Altunbaş, Ankara Emniyet Müdürlüğünde ne zaman fenalaşmış-
tır, Gülhane Askeri Tıp Akademisine şevkine kimler karar vermiştir, Birtan Altunbaş, hastane
ye geldiğinde sağ mıydı; otopsiyi kimler yapmıştır? Bunların bilinmesini, bunların açıklanma
sını istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; böyle bir zamanda, böyle bir konuyla karşınıza çık
tığım için gerçekten çok üzgünüm; ama, insanlığın en ağır ve en ilkel suçu olarak kabul edilen 
işkence karşısında, hepinizin en az benim kadar duyarlı olduğunuza inanıyorum. Çünkü, terör 
konusunda nasıl tek vücut oluyorsak, işkence karşısında da tek vücut olmamız gerekiyor. Te
rör olaylarını önleme çabaları içinde işkence ve kötü muameleyi mazur görmenin savunulabi
lecek hiçbir yanı yoktur. Ayrıca, terörün karşısına işkencenin konulması ya da işkencenin kar
şısına terörün çıkarılmasının ise, hem çağdaşlık hem de ciddiyetle bağdaşır bir yönü kesinlikle 
bulunmamaktadır. 

Hükümetin ve yetkililerin, konuşmamdaki inceliği ve vurgulamaya çalıştığım noktayı, ver
meye çalıştığım mesajı görmelerini diliyorum, görmelerini bekliyorum; çünkü, şu anda gözal
tında veya dışarıda bulunan çok sayıda gencimiz, her an, Birtan Altunbaş'ın durumuna düşe
bilirler. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; gençlerimize sahip çıkmanın hepinizin başta gelen 
görevi olduğuna inanıyorum. Gençlerimizi hem terörden hem de işkenceden korumanın; hem 
teröre karışanlardan hem de işkence yapanlardan mutlaka hesap sormanın , herkesin boynu
nun borcu olduğuna inanıyorum. 

Bu düşüncelerle, bu duygularla sözlerime son verirken, hepinizi en derin saygıyla selamlı
yorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyursunlar Sayın Bakan. 

tÇÎŞLERÎ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Tekirdağ Milletvekili Sayın Enis Tütüncü'nün gündem dışı konuşmasıyla ilgili ola
rak söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. 
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Değerli milletvekilleri, Dev-Sol örgütü tarafından yayımlanan bildirilerle örgüt elemanı 
olduğu açıklanan bir kişinin, bugün, böylesine bir günde huzurunuza getirilmesinden üzüntü 
duymamak mümkün değildir. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — tnsan değil mi o? 
RIZA ILIMAN (Çorum) — ölen, adam değil mi? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADtR AKSU (Devamla) — Hepinizin bildiği gibi, Dev -

Sol örgütü, asker, polis memur ve halktan birçok kişinin hayatına kastetmiş eli kanlı bir cina
yet şebekesidir. Nitekim, Ankara'da 17.12.1990 tarihinde öldürülen Doktor Musa Duman'm 
da aynı örgüt tarafından katledildiği anlaşılmıştır. 

Bu olayın tahkikatı sırasında, Birtan Altunbaş isimli, biraz önce burada söz konusu yapı
lan şahsın, olayın faillerinden biri olduğu belirlenerek, 9 Ocak 1991 tarihinde gözaltına alın
mıştır. Adı geçen, yakalandığı andan itibaren açlık grevine başlamış, tutulan tutanaklara imza 
atmamış ve ifade vermemiştir. Sürdürdüğü açlık grevi sebebiyle, 15 Ocak 1991 tarihinde rahat
sızlanmış, aynı gün Gülhane Askerî Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış; ancak, tedavi altın
dayken vefat etmiştir. Bunun üzerine, savcılar nezaretinde, adlî tıp uzmanı tabipler tarafından 
otopsisi yapıldıktan sonra, 16 Ocak 1991 tarihinde, cenazesi memleketine gönderilmiştin Olay, 
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığınca soruşturulmaktadır. 

Yukarıda arz ettiğim gibi, Birtan Altunbaş'ın açlık greviyle ölümünü müteakip, Dev - Sol 
ve Dev - Genç örgütleri, yayımladıkları çeşitli bildiriler ve Ankara'da beş alü yere astıkları bombalı 
süsü verilmiş pankartlarla, adı geçenin, örgütlerinin mensubu olduğunu, kendisinin ölümüne 
sebep olanlardan hesap soracaklarını belirterek, Birtan Altunbaş'a sahip çıkmışlardır. Anılan 
örgütler, aynı zamanda, kendisinin ölümünden sorumlu olduğunu iddia ettikleri çeşitli üst dü
zey yöneticileri hedef göstermişlerdir. Ayrıca, yine bu örgütler, Ankara'nın muhtelif yerlerinde 
kanunsuz yürüyüş ve gösteriye teşebbüs etmişlerdir. Polisin müdahalesi ve yapılan operasyon
lar sonucunda da, bu örgütlere mensup olduğu anlaşılan bazı kişiler gözaltına alınmıştır ve 
bunların sorgulanmalarına da devam edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, şurası muhakkaktır ki, polisiyle, jandarmasıyla, bütün güvenlik kuv
vetlerimiz, devletimizin bekası, halkımızın huzur ve mutluluğu için, üstlendikleri görevlerini 
kararlılıkla yerine getirmektedirler. Ne yasa dışı mihrakların tehditlerine ne de mesnetsiz ve 
mücerret birtakım iddiaların, güvenlik kuvvetlerimizi görevini yapmaktan alıkoyması müm
kün değildir. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — işkenceye devam edeceksiniz... 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — Efendim, sürekli olarak ifade 
ettik, yine ifade ediyoruz : Biz, Hükümet olarak işkenceye karşıyız, bunu bir insanlık suçu, 
insanlık ayıbı olarak kabul etmişiz ve bununla ilgili tasarruflarımızı da Yüce Meclisimizin siz 
değerli üyeleri başta olmak üzere bütün kamuoyu bilmektedir. 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Bu adam niye öldü? Bu çocuk niye öldü? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Türk Mil

letine yıllarca şerefle hizmet etmiş mümtaz bir Türk generalinin bu örgüt tarafından şehit edi
lişinin üzerinden daha 24 saat geçmeden, aynı örgüt mensubu bir kişiyle ilgili iddiaların Yüce 
Meclise getirilmiş olmasını, biraz önce de belirttiğim gibi, teessüfle karşıladığımı tekrar ifade 
etmek istiyorum. (SHP sıralarından gürültüler) 
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RIZA ILIMAN (Çorum) — ölen, adam değil miydi? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADÎR AKSU (Devamla) — Memleketimiz ve milletimiz, 

bugüne kadar, terörden çok çekmiş, yüzlerce evladını terör yüzünden kaybetmiştir. Bunca yıl
dan sonra, ülkede terör uygulayan örgütler de, bunların canice yöntemleri de yakından bilin
mektedir. 

Hal böyle iken, çeşitli bahanelerle, sonuçta teröristlerin propagandasına yarayan, buna 
karşılık, güvenlik kuvvetlerimizi töhmet altında bırakan mesnetsiz ve mücerret iddialar ortaya 
atılarak varılmak istenen nokta nedir? Kaldı ki, biraz önce buraya getirilen konu, Devlet Gü
venlik Mahkemesince soruşturulmaktadır. Bırakalım, bağımsız yargı görevini yapsın. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda da ifade ettiğim gibi, emekli korgeneral, Başbakanlık Da
nışmanı Hulusi Sayın, dün akşam uğradığı menfur bir saldırı sonucunda, maalesef, hayatım 
kaybetmiştir. Merhum, saat 18.00 sıralarında, evinin önünde, yanında eşi ve kızı bulunduğu 
halde, makam otomobilinden inerken, silahlı üç kişinin saldırısına uğramış, hastaneye kaldırı
lırken, yolda, hayatını kaybetmiştir. 

Olay mahalline terör örgütü mensuplarının bıraktıkları bir bildiriyle, gazetelere telefonla 
bildirmeleriyle, cinayeti, yine bu örgüt üstlenmiştir. Olay anından şu ana kadar sürdürülen ara
lıksız çalışmalar sonucunda, cinayetin faillerinden birisi kesin olarak tespit edilmiş olup, takip 
ve yakalanmaları için her türlü gayret gösterilmektedir. 

Olaydan duyduğumuz üzüntü çok büyüktür. Merhuma Allahtan rahmet, kederli ailesine, 
yakınlarına, Silanlı Kuvvetler camiasına ve milletimize başsağlığı dileklerimi sunuyorum. 

Şehit emekli Korgeneral Hulusi Sayın, 1948 yılından itibaren, şerefli Türk jandarmasının 
çeşitli birlik ve kurumlarında çok önemli görevler ifa etmiş, meslek hayatı boyunca, çalışkanlı
ğı, dürüstlüğü, vatan ve millet sevgisiyle, daima, amirleri ve yakın çalışma arkadaşlarının saygı 
ve takdirlerini kazanmıştır. Malumunuz olduğu üzere, bu başarıları sebebiyle, 1987 yılı tem
muz ayında Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin kurulmasıyla birlikte, Asayiş Komutanlığına ge
tirilmiştir. İki yıl süre ile yürüttüğü bu görevi sırasında da, terörizme karşı, gecesini gündüzüne 
katarak çalışmış, böylece, yörede sürdürülmek istenen teröre karşı büyük mücadele vermiştir. 
\akinen biliyorum ki, bu görevi sırasında da, yörenin gelişmesi ve kalkınması için büyük emek 
ve gayret sarf etmiş, bölge halkı ile kurduğu sıcak ve samimî ilişkilerle, halkımızın da hayran
lık ve takdir hislerini kazanmıştır. Kadirşinas milletimiz, kendisinin hizmetlerini asla unutma
yacak, daima minnet ve şükranla anacaktır. 

Şehidimize, bir defa daha, Allah'tan rahmet dilerken, aziz hatırası önünde saygı ile eğili
yorum, Yüce Meclisin siz değerli üyelerine saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

3. —Zonguldak Milletvekili Şinasi AUıner'in Türkiye Demir - Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğü 
iskenderun ve Karabük Fabrikalarında, emeklilik hakkını kazanmış işçilerin resen emekliye sevk edilmek 
istendiği iddialarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Hüsamettin Oruç'ün cevabı 

BAŞKAN — Türkiye Demir - Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğü İskenderun ve Karabük 
Fabrikalarında, emekliliği dolmuş olan personeli resen emekliye sevk etmeleri konusunda, Zon
guldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Altıner. 
ATİLLA İMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Hulusi Sayın olayı bu kadarla bitli mi Sayın 

Başkan? 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Altıner. 
ŞlNASt ALTINER (Zonguldak) — Sayın Başkan, sözlerime başlamadan evvel, şunu söy

lemek istiyorum : Dün meydana gelen müessif ola/da olduğu gibi, terör can almaya, maalesef 
devam ediyor ve en son kurban, emekli Korgeneral Sayın Hulusi Sayın'dır; merhumun aile ef
radına, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum; "bu şehidin kanı 
yerde kalmayacaktır" laflarının gerçekleşmesini ümit etmek istiyorum. 

ATİLLA İMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Kanı yerde kalacaktır, kalacaktır... 
ŞÎNASl ALTINER (Devamla) — Bu olaydan sonra "Kanı yerde kalmayacaktır" nutuk

larının bu sefer gerçekleşmesini ümit etmek istiyorum. 
ATİLLA İMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Kalacaktır, kalacaktır... 
ŞlNASt ALTINER (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ANAP iktidarı, 1991 

yılına girerken, ortalığın körfez krizi ile kaplı olduğu bir atmosferde, gündemde baş sırayı kör
fez krizi işgal ederken, bunu tam bir fırsat bilerek, Türkiye Demir - Çelik İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Karabük ve İskenderun Fabrikalarından işçi tenkısatına girişmiştir. Bu kuruluş (yani, 
Demir - Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğü) herhalde Hükümetin politikası doğrultusunda ola
cak ki, Karabük'ten 1 500 kişi civarında, İskenderun'dan 1 000 kişi civarında, emekliliğini ka
nunen hak etmiş olan işçilerin, resen, baskı yoluyla emeklilik dilekçelerini idareye vermelerini 
istemektedir. İdarenin tenkisat programına göre, bu şubat ayı sonuna kadar, 350 kişi, cebir 
yoluyla, emeklilik dilekçelerini idareye vermiş olacaktır; işçilerin bazılarına gelen mektuplar
da, idare tarafından, bu durumda olanların böyle yapmaları isteniyor. 

İdare, bu baskı sistemini nasıl kullanmaktadır? Sayın milletvekilleri, idare, yani işveren 
vekili, emekliliği dolmuş bir işçiyi makamına çağırarak, "Bak arkadaş, sen emekliliğini dol-
durdun. Kendi hür iradenle emekli dilekçeni idareye verirsen emekli olacaksın ve her çalışma 
senen için, kanunen, 40 yevmiye üzerinden kıdem tazminatı alacaksın; ama, sen emekli olma
makta direnirsen, biz senin tazminattı olarak iş akdini feshedeceğiz. O zaman, sen her çalışma 
senesi için 30 yevmiye üzerinden tazminat alırsın, bundan da senin zararın olur; çünkü, biz 
senin ve senin gibilerinin emekli olmasını mutlaka sağlayacağız" demektedirler. 

İşçi, idarenin bir böyle cebri karşısında, aşağı tükerse sakal, yukarı tükerse bıyık, ne yap
sın, mecburen, kendi isteği imiş gibi, emeklilik dilekçesini, içi sızlaya sızlaya idareye vermek 
zorunda kalacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu işçiler, çalışma süresi olarak emeklilik sürelerini doldurmuş işçi
lerdir; yoksa, yaş haddi olan 65'ine gelmiş kişiler değildir. Burada emekliliğe zorlanan işçi gru
bu, yaş sınırları 48 ila 60 arasındaki işçi grubudur ve bunlar demir - çelik sektörünün deneyim 
kazanmış işçileridir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin uyguladığı bu cebir işlemi, yasal olsa, bilê  sosyal, insa
nî, vicdanî açıdan, hatta hatta, içinde bulunduğumuz mevsim açısından bugünlerde yapılma
sı, hem de, İktidarın sürekli olarak, "Birlik, beraberlik içinde olalım" çağrılarının bulunduğu 
bir ortamda bunun yapılması, anlaşılır bir manzara değildir. Şiddetle bu hadiseyi kınıyoruz 
ve rica ediyoruz; yol yakınken bu icraattan vazgeçiniz, olayın insanî ve vicdanî boyutunu düşü
nünüz, bu olaya müdahale ediniz. Bu olayın, altına imza attığınız AGİK senedi ile dahi bağ
daşması mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, peki, Hükümet, burada işçi tenkisatına niçin gitmektedir? Demir -
Çelik Genel Müdürlüğü, Karabük ve iskenderun Fabrikalarında zarar etmektedir; o halde, emek-
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liliği dolmuş işçileri böyle bir baskıyla emekliye sevk ederlerse zararın boyutunu küçültecekle
rini ummaktadırlar. Görünür gerekçe budur. 

Değerli milletvekilleri, demokratik ülkelerdeki ekonomilerde, bu tip işletmeler krize girdi
ğinde, işçi tenkisatı, başvurulan yöntemlerden biridir, buraya kadarını anlayabiliyoruz; ancak, 
oralarda sosyal güvenceler vardır; sosyal güvence mekanizmaları kurulmuştur. Bu kış kıyamette 
işçi tenkisatından dolayı sokağa bıraktığınız işçilerle, Demir - Çeliğin zarar boyutunu yüzde 
kaça indireceksiniz? Bunu, bir yetkilinin gelip bu kürsüden anlatmasını istiyoruz. İnşallah bi
zim dediğimiz doğru değildir, bunlar abartılı laflardır; işçinin gönlünü ferahlatıcı birkaç söz 
söylemesini, bir yetkiliden burada bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Demir - Çelik İşletmelerinin 1990 yılı zararının 600 - 700 
milyar lira civarında olacağı tahmin edilmektedir. Şimdi, iddia ediyoruz ki, zorunlu olarak, 
baskı yaparak çıkaracağınız işçiler yüzünden, zararındaki azalma yılda 60-70 milyar lira civa
rında olacaktır. Yani, bugünkü zararınızın yüzde 10'u kadar bir azalma söz konusu olacaktır. 
Bu kadar kişiyi tedirgin etmeye değer mi arkadaşlar? Attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya 
değmemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, zararın esası, işçi ücretleri veya işçi fazlalığı da değildir. Bugün, De
mir - Çelik işyerlerinde çalışan işçilerin ortalama ücretleri, belediyelerdeki temizlik işçilerinin 
ücretleriyle eşdeğer durumdadır. Bunu, bir mukayese maksadıyla söylüyorum. 

Eğer, "İşçi fazla" diyorsanız, o zaman, çok büyük bir çelişki içine düşersiniz. Zira, daha 
bundan altı ay önce (Ağustos 1990'da) İskenderun Demir Çelik Fabrikalarına tam 500 işçi alın
mıştır, Şimdi, "İşçi fazla" deyip, altı ay sonra bin kişiyi tenkısata tabi tutmanın mantığını an
layabilen var mıdır arkadaşlar? 

Sayın milletvekilleri, aynı yıl içinde, Türkiye Demir - Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
700 milyar zarar ederken, Ereğli Demir - Çelik İşletmeleri S00 milyar kâr ederse, bu kadar çar
pıcı iki zıt misalde, olay, sadece işçi olayı değildir, bu, açıkça bellidir. Yılda S00 milyar lira kâr 
eden Ereğli Demir - Çelik tesislerinin sermayesinin yüzde 25,5'i Türkiye Demir - Çelik İşletme
leri Genel Müdürlüğü kasasından çıkmıştır. Kamu Ortaklığı İdaresi, bir kanunla, bunu bedel
siz devralmış ve kendisine sermaye yapmıştır. Demir - Çelik, hiçbir yerden, bu bedelsiz devir 
işlemlerinden dolayı alacaklı da gösterilmemiştir. Dolayısıyla, Demir - Çelik, sistemli bir bi
çimde, yüksek oranda işletme sermayesi sıkıntısına düşürülmüştür. Bunun sonucu olarak da 
2,5 trilyon borca sokulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, çok çarpıcı bir rakam vereyim : Demir - Çelik İşletmeleri Genel Mü
dürlüğünün yıllık faiz yükü, tüm işçiye memura ve yöneticiye ödediği yıllık ücret toplamından 
çok daha yüksektir. Yani, burada, 2 bin 3 bin kişiyi işten çıkarırsanız, neyi kurtaracaksınız?.. 
Gekçekten değmez. 

Değerli milletvekilleri, bu zorunlu emekliye şevkin arkasında sadece ekonomik gerekçe ol
mayıp, birtakım siyasî gerekçelerin olabileceği iddiaları Karabük kamuoyunda mevcuttur, bu
na göre, eğer çıkarılanların yerine, bu bölgede had safhaya gelmiş olan işsizlerden bir bölümü
nün İktidar Partisine zorunlu kaydolmak şartıyla işe alınması ve bunlardan ANAP'a oy aktar
mak planlanıyorsa, bu hesaplar tutmayacaktır. Neden tutmayacaktır, açıklayayım : Bu tutu-
munuzdan dolayı, Karabük zaten bir emekli şehri durumuna geldi; 10 binin üzerinde emekli 
yaşıyor. Şimdi, buna, 2 bin daha, zorunlu emekli ekleyeceksiniz. Bu eklediğiniz 
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zorunlu emekliler, husumetinden dolayı zaten size rey vermeyecektir. Bunların yerine alacağı
nız kişilerin de -tıpkı bundan önce olduğu gibi- yapacağınız siyasî ayırım ve haksızlıktan dola
yı husumetini çekeceksiniz. Bu da ne size siyaseten fayda temin edecek ne de bu bölgenin sos
yal yapısı açısından huzuru temin edecektir; hiçbirini etmeyecektir. 

Karabük Demir - Çelik Fabrikalarında, 54 yıldan beri kesintisiz üretim yapmakta olduğu 
halde, zorunlu emeklilik uygulandığı hiç vaki olmamıştır. Gelin yol yakınken aklıselimi kulla
nalım, bu zorunlu emeklilik yoluna hiç gitmeyiniz ve ilave olarak 2 bin kişi daha işsizi istediği
niz metotla işe alınız. Demir-çelik işletmeleri batmaz; iyi yönetirseniz batmaz. Bu işletmede 
1980 yılında 12 bin kişi çalışıyordu batmadı, şu anda 8 bin kişi çalışıyor. Bu yol, yol değildir. 
Eğer, bu iddialarımız gerçek dışı ise, geliniz, burada, doğrusu ne ise onu söyleyiniz, yapmak 
istediğinizi söyleyiniz ki, basına intikal etmiş olan ve demir-çelik sektöründe işçiler arasında 
bir aydan beri huzursuzluğa sebep olan bu meselede, bu kişilerin gönülleri bir parça ferahla
mış olsun ve ferahlatıcı bir şeyler söylemenizi de ümit etmekteyim. 

Bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyursunlar Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner'in, Karabük ve iskenderun Demir Çelik Tesis
lerinde çalışan işçilerin resen emekliye sevk edildikleri yolundaki izahatını ve yorumunu, Zon
guldak'ta özellikle bu tesislerde görev yapmış ve bu tesislerin iç bünyesini, bugün de içinde 
bulundukları ekonomik durumu çok iyi bilen bir kişi olması hasebiyle gerçekten yadırgadım. 

öncelikle, Türkiye Demir - Çelik işletmelerine bağlı Karabük ve iskenderun üretim tesis
lerinin dışında, Sivas Divriği'de, Malatya Hekimhan'da demir cevheri üreten ocaklarımızın mev
cut olduğunu ve genel müdürlükle beraber mütalaa edilirse, bugün için, 31.12.1990 tarihi itiba
riyle tespit ettiğimiz 27 773 kadroya sahip bulunduğunu öncelikle belirtmek istiyorum. 

3 881 sözleşmeliyle beraber, memur sayısını istisna edersek, daimî kadroda çalışanların 
23 bin, geçici kadroda çalışanların ise bu sene ilk defa 770 mertebesine kadar inmiş olduğunu, 
zira geçici kadroda ve yıllardan beri sürekli olarak geçici kadroda çalışma süreleri temdit edi
len işçileri, 1990 yılı içerisinde çıkarmak değil, tersine daimî kadroya geçirmek suretiyle değer
lendirdiğimizi burada belirtmek istiyorum. 

Ancak, bu kitlenin içerisinde, geçmiş yılların, 1937'de kurulan Karabük Demir - Çelik Te
sisleri ile 1965'Ii yıllardan sonra devreye giren İskenderun Demir • Çelik Tesislerinde, sürekli 
olarak personel alımlarında, işçimizin, o günkü koşullar ve bugünün şartları muvacehesinde 
yapısal bir durumu vardır. Bu yapısal durumu, mesela yaş gruplarına göre değerlendirirsek, 
bir bilgi olarak arz etmek istiyorum; 36 ila 40 arasında yüzde 41.8 ile 42'ye yakın, 41 ila 45 
yaş arasında yüzde 25'e yakın, 46 ila 50 arasında yüzde 10'a yakın. Yani, ortalama olarak he
saplarsak, çalışan işçilerimizin yüzde 80'i 40 yaşının üzerinde olmaktadır. 

Ayrıca, bu kişilerin, tahsil seviyeleri itibariyle de, sadece yüzde 70'inin ilkokul, yüzde 16'sının 
sanat enstitüsü, yüzde 6'sının ortaokul ve yüzde 5'inin, lise mezunu olduğunu görmekteyiz. 
Bunu özellikle belirtmemdeki gaye Sayın Şinasi Altıner'in, biraz evvelki, bir taraftan resen emek
liliği söz konusu olan işçiler varken, öbür taraftan İskenderun'da 500 işçinin neden işe alındık
ları ve bunun bir tenakuz teşkil ettiği yolundaki beyanı olmuştur. 
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Değerli milletvekilleri, İskenderun ve Karabük'te, biraz da tekniğin modern olmayışı ne
deniyle, işçiye duyulan ihtiyaç, yıllar itibariyle eksilme yerine, giderek artmaktadır. Ancak, bu 
kişilerin modernizasyon ve yenileme tesisleri dolayısıyla giderek artan bir şekilde teknolojik 
bilgiye sahip olmaları amaçlanmaktadır. Biraz evvel de ifade ettiğim gibi, yüzde 70'ten fazlası 
ilkokul mezunu ve yaş ortalaması da 40'ların üzerinde olan işçilerimizin arasında, özellikle 
sanat enstitüsü mezunlarına veya teknik öğretim yapmış kişilere olan ihtiyaç giderek artmak
tadır. Yıl içerisinde yaptığımız bir tespitte, iskenderun'da bu yönde bir eksikliğin mevcut oldu
ğunu görerek, kadrolarımızı takviye etmek amacıyla, SOO'e yakın sanat enstitüsü ve lise mezu
nu genci -ki, bunların hemen hemen 400'e yakını münhasıran sanat enstitüsü mezunudur- al
dığımız gibi, Karabük'te de -Sayın milletvekilimizin kendi bölgesi olması hasebiyle bilecekler-
sanat enstitüsünün elektronik ve elektrik bölümünden mezun 56 kişiyi almak gibi bir işlem 
yapılmıştır. Yani, ihtiyacımız oldukça -müessesenin ihtiyacı oldukça- bu ihtiyacın giderilmesi 
amacıyla, gençlerimizi işe almaktayız. 

Diğer taraftan, yıllar ilerledikçe, hiç şüphesiz, ekonomide, işletmede rasyonalizasyon, ran-
tabilite, kârlılık, maliyet-kâr ilişkileri ikilemi önem kazanmakta ve bunu temin etmek için te
sislerin modernizasyonu veya yenilenmesi, yeni teknolojilere dönük tesislerin ihdası değer ka
zanmakladır. Bu cümleden olmak üzere, gerek Karabük'te, gerek İskenderun'da yıllardır sür
mekte olan yenileme ve modernizasyon halen de devam ediyor. 

Bu tesislerde çalışan işçilerin kişi başına ürettikleri çelik miktarı, hiç şüphesiz ki, bu tür 
müesseseler arasında bir kriter teşkil etmektedir. Karabük'teki tesislerimizde, bugün için, yılda 
kişi başına 80 ton üretim söz konusu iken, İskenderun'da bu oranın 130-140 ton olduğunu; 
ama, bunun normalinin yahut batı dünyasındaki benzer tesislerde bu oranın 300 tonu aştığını, 
arkocaklarında da, entegre tesislerden farklı olarak, bunun 500 ila 1 000 ton arasında seyretti
ğini bilmekteyiz. İşte bu amaca dönük olmak üzere, modernizasyon yolunda yapmış olduğu
muz çalışmalar da, bu tesislerde teknik seviyesi daha yüksek işçi ve teknisyen kadrolarına ihti
yaç göstermektedir ve bunu da temin etmek için, sürekli olarak, bu konuda eleman istihdamı 
cihetine gidilmektedir. 

Bir diğer husus, bu rasyonalizasyon içerisinde daha önce ihtiyaç duyulmasına rağmen, bugün 
için, artık, özel sektör ceyahut da dışarıda taşeronlar aracılığıyla yaptırılabilecek olan işlerin 
mesela Karabük'teki kontrüksiyon atölyelerinin imal ettiği ürünlerin muhtelif illerdeki tatbi
katında, o mahaldeki işçilerin istihdamı, Cumayanı Taşocağında olduğu gibi, bünye dışında 
tamamen ayrı bir ünite olarak çalışan yerlerde ekonomiyi temin edebilecek hüviyette değişim
ler yapılması ve bunların başka yönlere ihale edilmesi, artık geçerliliğini yitirmiş, daha doğru
su, teknik misyonunu tamamlamış olan, mesela, Karabük'teki font boru, savurma boru tesis
lerinin kapatılması gibi işlemler de, hiç şüphesiz, bu yönde, müessesenin daha kârlı bir duru
ma getirilmesi amacına dönük olmaktadır. 

Şunu da hemen belirtmek isterim ki, 31.12.199Gitibariyle süreleri dolmuş bulunan, Sivas'ta, 
Hekimhan'da ve diğer tesislerde mevcut olan geçici işçilerimizin görev sürelerinin bu yıl yeni
den uzatılması cihetine gidümişıir. Yani, işten çıkarmayı hedef alan bir politika izlenmiş olsay
dı, görev süreleri tamamlanmış olmasına rağmen, bu arkadaşlarımızın görev sürelerini uzatıl
ması cihetine asla gidilmezdi. 

Burada emeklilik konusunda da şunu ifade etmek isterim ki, Karabük veya Türkiye Demir-
Çelik İşletmeleri için resen emeklilik diye bir işlem mevzubahis değildir. Bildiğiniz gibi, 
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emeklilik hakkını kazanmış olan bir işçinin, doğrudan doğruya, 506 sayılı Kanuna göre, Sos
yal Sigortalar Kurumuna müracaat ederek, emeklilik hakkını alıp almadığını tevsik ettirmesi, 
aldığı belgeyi idareye getirerek emekli olmak istediğini bildirmesi halinde ancak emeklilik işle
mi yaptırılmaktadır. Karabük'te de söz konusu olan hadise budur. 

Türkiye Demir - Çelik işletmelerinde, 28 bin kadro içerisinde, her yıl, şüphesiz, emekli 
olmak isteyenlerin münferit müracaatları da varittir. Şu ana kadar, yani 28 Ocak tarihi itiba
riyle, Demir-Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünde 19, Karabük'te 46, İskenderun'da 17, fii
len emekliliğini talep etmiş ve muamelesi yapılmış işçilerimiz vardır. Bunun da, zaten sayısal 
değer olarak, her yıl bünyeden ayrılan, yaşlılık veya değişik nedenlerle kendiliklerinden emek
liliklerini talep eden kişilerin sayısına eşdeğer olduğunu da bu vesileyle, Sayın Altıner'in bilgi
lerine sunmak istiyorum. 

Demir - Çelik'in malî yapısı ve geçmiş yıllardaki pozisyonu hakkında ifade ettiklerine de 
birkaç cümle ile cevap vermek isterim. Demir - Çelik İşletmeleri, 1989 yılında 137 gün (4,5 
ay) süren bir grev yapmıştır. Grevin, bir müessesenin malî bünyesini tahrip ettiği hiç şüphesiz 
kabul edilecektir. Nitekim, 1988 sonunda 100 milyar lira mertebesinde kârlı bir bilanço ile dev
reye giren Demir-Çelik İşletmeleri, sene sonunda kârlı bir bilanço beklerken, 288 milyar liraya 
aşan bir zararlı bilanço ve takriben 260 milyon dolarlık bir dış ve 560 milyar liralık bir iç borç 
kümesiyle devreye girmiştir. Şüphesiz, malî yapının yetersizliği nedeniyle, gerçekten, 1990 yılı 
sonunda, beklenmedik, çok daha büyük rakamlara ulaşan... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sebep ne Sayın Bakan?.. Bir devlet müessesesi zarar ediyor
sa, siz niye orada oturuyorsunuz? 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Devamla) — Efendim, sermaye yapısından 
kaynaklandığını ifade etmek istedim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Herhalde, zarar ettiren baştaki Hükümettir. 
DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Devamla) — Sayın Şinasi Altıner'in bir ne

vi alternatif olarak göstermeye çalıştığı... 
BAŞKAN — Sayın Bakanım, her söz söyleyene cevap vermek durumunda değilsiniz. De

vam edin efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Cevap veriyor efendim. 
BAŞKAN — Sayın Genç, sizin her müdahalenize cevap vermek durumunda değil ki. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bir devlet müessesesi zarar ediyorsa, bunun 

bir sorumlusunun olması lazımdır. 
BAŞKAN — Efendim, size söz düşüyor mu? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Herhalde, sorumlusu, sokaktaki adam değil. 
BAŞKAN — Efendim, size söz düşüyor mu?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Düşüyor tabiî. 
BAŞKAN — Hiç düşmüyor size. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Nasıl düşmüyor?.. 
BAŞKAN — O zaman, konuş istediğin kadar. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Konuşuyorum tamam. 
BAŞKAN — Yorulmazsan konuş. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Zararın sebebi kim?.. Ya sensin, ya da odur. (ANAP sırala

rından "Ne konuşturuyorsun Sayın Başkan?" sesleri) 
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BAŞKAN — Ne yapayım, baş edemezsek ne diyeceğiz... Ayağa kalk, istediğin kadar ko
nuş demek ki! 

Devam edin efendim. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Devamla) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri, bu durumun bizde nasıl bir çalışma düzenini yaratmış olduğunu ifade etmek için bu 
sözleri söylemiştim. Nitekim, bu tablonun değişmesi yönünde, gerek maliyetlerin düşürülme
si, gerek teknolojik randımanın artırılması yolunda gerçekten büyük bir çaba sarf edilmekte 
ve bunun neticeleri de görülmektedir. Son altı ayın grafikleri malî tablo göstermektedir ki, üretim 
maliyetleri düşürülerek, daha yüksek kapasitede bir üretim gerçekleştirilmiştir. Bu arada, tabiî 
ki, finansal destekler de devlet tarafından temin edilecektir. Bu, Şinasi Altıner'in işaret ettiği 
bir alternatiftir, bu alternatifin değerlendirilmesi yolunda da teşebbüslerimiz vardır; ancak, Tür
kiye Demir-Çelik işletmelerinin, stratejik bir üretim maddesi olan çeliği üretmesi nedeniyle, 
bu müessesenin içinde bulunduğu koşulların nasıl değiştiği konusunda da birkaç cümle ifade 
etmek istiyorum. 

1980 öncesi yıllarda entegre tesisler sadece çelik üretimini yapmakta ve bunun, Türkiye 
dahilinde tevzi edilmiş muhtelif illerdeki depolar aracılığıyla dengeli bir biçimde satışı hedef
lenmekteydi; ancak, 1980 sonrasında, Türkiye'de arkocaklı sistemlerin çok hızlı bir gelişme gös
termesi, dünya ortalamalarının çok üstünde bir değer kazanması sonucu, özellikle 1989 ve 1990 
senelerinde yüzde 50'lerin üzerinde arkocağı tesislerinin üretim yapması sağlanmış ve giderek 
yüzde SO'Ierin altına düşen entegre tesislerin üretim imkânlarını ortaya koymuştur. Şüphesiz, 
çeliğin üretimi ve piyasaya arzı konusunda gözüken bu tablo, müesseselerin, kendilerine göre, 
bu maliyet unsurlarını, uyguladıkları teknolojiyi, üretim çeşitlerini de değerlendirmeleri, daha 
kaliteli üretime dönecek metotları bulmaları lazımdır. 

Netice olarak, Türkiye Demir - Çelik İşletmelerinin, bugün, büyük bir şevk ve heyecan 
içerisinde, geçmiş yılların tahribatını üzerinden atmak, daha kaliteli ve daha yüksek üretim 
seviyelerine ulaşmak, modernizasyon ve yenileme suretiyle teknolojisini ileri hadlere getirip, 
kişi başına düşen üretim miktarını artırmak gibi, hızlı gayretleri vardır. Bunun içerisinde, işçi 
kardeşlerimizin, mesela, misyonunu tamamlamış olan tevzi depolarının kapatılmasıyla bu de
polardan açığa çıkan memur ve işçilerimizin emekliye sevk edilmesi yerine, kendilerine yer gös
termek suretiyle, onları değişik müesseselerimizde çalıştırma imkânı bulunmuştur. Cumayam 
Taşocağı gibi, ihalesi yapılmış olan bir ocaktan çıkan 43 işçimizin de yine kendi müessesemiz 
bünyesinde çalıştırılması hedef alınmıştır. Bunları, Sayın Altıner'in yakınen bildiğini sanıyorum. 

Görülüyor ki, biz, resen emekli etmek suretiyle işçi çıkarmak yerine, artık, üretimine son 
verilen bölümlerde dahi çalışan işçilerimizin, kendi müessesemiz bünyesinde çalışmasının de
vamına imkân sağlayan tedbirleri almaktayız. 

Son olarak, bu resen emeklilik keyfiyeti, konusunda, sadece emekli olmak isteyen işçileri
mizin durumlarını tespit bakımından, biraz evvel ifade ettiğim, yeni istihdam yerlerini açabil
mek amacına dönük olarak, muhtelif ünitelerde çalışan işçilerimizin sayısı veya vasıfları konu
sunda -her yıl yılbaşında yaptığımız gibi- yaptığımız araştırmanın bir yanlış anlamaya neden 
olmuş olmasının ihtimal dahilinde olduğunu da belirtmek istiyorum. 

Saygılarımla arz ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gündeme geçiyoruz... 
ENtS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Sayın Başkan, bir maruzatım var efendim, izin verirse

niz, yerimden arz edeyim. 

Efendim, İçtüzüğün 70 inci maddesi çerçevesinde, benim ileri sürmüş olduğum görüşten 
farklı bir görüş atfetti bana Sayın İçişleri Bakanı ve öyle sanıyorum ki, Sayın Başkanım, içtü
züğün 70 inci maddesi çerçevesinde cevap hakkı doğmuştur; çünkü, sayın Bakanımız, benim 
konuşmamı öyle saptırdı ki, beni bir örgütün savunmasını üstlenmişim gibi bir duruma düşür
dü. Bunu, gerçekten yapmaya hakkı yok. Gerçekten, ciddî, sorumlu, hem bu devleti, hem bu 
yüce çatının onurunu düşenen bir milletvekili bilinciyle burada konuşma yaptığımı sanıyorum. 
Sayın Bakanın bu konuşması üzerine söz hakkımın değerlendirilmesini talep ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, ben, tabiatıyla, bütün konuşmaları mümkün olduğu nispette çok 
iyi takip ettiğimi kabul ediyorum. Sayın Bakan, kendi üslubu içerisinde bu konunun bugünkü 
ortam içerisinde buraya getirilmiş olmasının üzüntüsünü dile getirdiler ve bu bahsettiğiniz ar
kadaşın bir örgüt üyesi bulunduğunu, bunun arkasında olmamanız gerektiği konusunda size 
kendi görüşleri istikametinde tenkitlerini yönelttiler. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, örgüt üyesi olduğuna dair mahkeme kararı 
var mı? 

BAŞKAN — Bu itibarla, bendeniz, zatı alinizin şahsını hedef alan bir sataşma görmüyo
rum; ama, buna rağmen, zabıtları getirteyim, tetkik edelim, dediğiniz istikamette beyanlara 
açıkça rastladığım takdirde, zatı âlinize söz vereyim efendim. 

ENtS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Bir yanlış anlaşılma olmuştur efendim. 
ENtS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Sayın Başkanım, bana bir sataşma olmadı efendim. Be

nim ileri sürmüş olduğum görüşten farklı bir görüşü bana atfetti. 

BAŞKAN — O şüphesiz efendim. Farklı bir görüş olacak. Sizin görüşünüzle onun görüşü 
arasında elbette farklar olacak. Sizin görüşünüzle onun görüşü arasında üslup farkı da ola
cak, ifade farkı da olacak, beyan farkı da olacak... Bu itibarla, şahsınızı hedef alan bir beyana 
ben şahsen rastlamadım. Bu itibarla, zabıtlara, dediğiniz istikamette de bakacağım efendim. 

Buyurun. 

ENtS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Sayın Başkanım, ben de onu söyledim. Lütfen, benim 
istirhamım, dediğiniz istikamette, görüşlerimin saptırılması istikametinde... 

BAŞKAN — Buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, "bir örgüt üyesi" dediniz. Örgüt üyesi olan 
bir kişinin karakollarda öldürülme zorunluğu var mı? / 

BAŞKAN — Ben bir şey söylemedim efendim... Oturun efendim... Başkalarının avukatlığı... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, siz konuşmanızda "bir örgüt üyesi" dediniz. 
BAŞKAN — Örgüt üyesi?!. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bir insanın karakola alınıp öldürülmesi hakkı var jnı?.. 
BAŞKAN — Siz iyi dinlemiyorsunuz efendim... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Siz konuştuklarınızı düşünerek konuşun; ben iyi dinliyorum. 

— 136 — 



T.B.M.M. B : 76 31 . 1 . 1991 0 : 1 

ENtS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum ve söz hakkımı de
ğerlendireceğinize inanıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, dün, Sayın Hasan Fehmi Güneş tarafından, yine İçtüzüğün 70 inci 
maddesine göre bir söz talebi olmuştur. Yalnız, burada, "Sataşma aynı oturum içerisinde 
cevaplandırılır" denmektedir; ama, bu hadisemizde istisnaî bir durum vardır. O da, karar ye
tersayısının bulunmaması sebebiyle, Sayın Hasan Fehmi Güneş'in beyanlarını tetkike imkân 
bulamamızdan kaynaklanmaktadır. Bu itibarla, bu konuyu, dün imkânsızlıklar sebebiyle yeri
ne getiremediğimiz için, şu anda cevaplandırmak istiyorum. 

Zabıtları getirttim, tetkik ettim. Sayın Naim Geylani'nin münakaşa ettiği sayın milletve
kili, Gürcan Ersin'dir. Burada, Sayın Gürcan Ersin, "sen" dememiş, "siz" demiştir. Bu itibar
la, Sayın Geylani'yle de görüştüm, kendileri de buradalar; kendileri, "Sosyaldemokrat Halkçı 
Partinin 2932 sayılı Kanunu Meclise getirmediği anlamında söylemedim" beyanında bulundu
lar. Bu itibarla, 2932 sayılı Kanunun Meclise getirilişinden, Meclisteki müzakerelerinden, ka
muoyunun, Yüksek Meclisimizin bilgisinin olmaması şüphesizdir. Herkesin malumudur. Bu 
itibarla, "Ben bunu kastetmedim" diyor. Biz de, Sayın Gürcan Ersin'i hedef alarak söylenmiş 
bir söz telakki ettiğimiz için, Grubunuzu istihdaf etmediği kanaatindeyiz efendim. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — Sayın Başkan, izin verir misiniz efendim... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Naim Geylani, ilk olarak, 

Sayın Gürcan Ersin'in, ik,i sene evvel teklif verdiği sözüne karşılık, iki sene evvel herhangi bir 
teklif buraya getirmediler... 

BAŞKAN — Onu, Gürcan Ersin'e söylüyor... 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — "Sizin getirmenizle bu işler olmaz" diyor, bunu 

Gürcan'a söylüyor; ama bir sayfa sonra, tekrar, Sayın Mustafa Yılmaz'a karşı, "bunu söylüyo
ruz; ama, bir şey getirmediniz" deniyor, yine bir sayfa sonra, "ben yalan söylemiyorum, siz 
söylüyorsunuz, eğer siz bir şey getirmiş olsaydınız yapardınız" diyor. Bir başka yerde de "Siz 
beceremezsiniz, böyle şeyler yapamazsınız diyor..." 

BAŞKAN — Bunları söz atan arkadaşlara söylüyor. Meclisimizde, maalesef, konuşmacı
ya söz atan arkadaşlarımıza karşı hatiplerin o andaki haleti ruhiyeleri içerisindeki verdikleri 
cevaplardır. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, Gürcan Ersin, "tki sene evvel tek
lif verdik" derken, kendi vermedi, bizim grup başkanımızın imzasıyla verilmiştir, bunu kastet
mektedir. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Geylani de, "Ben bunu kastetmedim, 2932 sayılı Kanunun 
iptali için Yüce Meclise teklif verildiğini benim bilmememe sebep yok, ben bunu biliyorum" 
diyor. "Bu itibarla, ben bunları kastetmedim, sadece aşağıdaki beyanlara karşı söylenmiş sözler" 
diyor. 

Konu anlaşılmıştır efendim. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkanım, bize göre, söz hakkımız doğ
muştur; ama, takdir sizindir. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — On dakika konuşsa kıyamet mi kopar? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Norveç'e gidecek olan Başbakan Yıldırım Akbulut'un dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet 

Bakam Mehmet Keçeciler'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1525) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Norveç Kralı Olav Beç'in cenaze törenine katılmak üzere 29 - 30 Ocak 1991 tarihleri ara
sında Norveç'e gidecek olan Başbakan Yıldırım Akbulut'un dönüşüne kadar, başbakanlığa Devlet 
Bakanı Mehmet Keçeciler'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Bankalar ve Sigorta Şirketleri ile Özel Finans Kuruluşlarının Vakıf Eski Eserlerinin Onarım 
ve Restorasyonu Giderlerine iştiraki Hakkında Kanun Teklifinin komisyona geri gönderilmesine ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi (3/1526) 

BAŞKAN — Başbakanlığın -içtüzüğün 89 uncu maddesine göre- bir tezkeresi vardır; oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Malatya Milletvekili Galip Oemirel'in, Bankalar ve Sigorta Şirketleri ile özel Finans Ku
ruluşlarının, Vakıf Eski Eserlerinin Onarım ve Restorasyon Giderlerine iştiraki Hakkında Ka
nun Teklifinin, incelenmek üzere, içtüzüğün 89 uncu maddesi uyarınca komisyona geri gönde
rilmesini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

BAŞKAN —- içtüzüğün 89 uncu maddesine göre, bir defaya mahsus olmak üzere, Plan 
ve Bütçe Komisyonuna geri verilmiştir. 

3. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1527) 

BAŞKAN — iki Sayın milletvekiline izin verilmesine ilişkin, Başkanlığın tezkeresi vardır; 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Aşağıda adlan yazılı sayın milletvekillerinin hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin
li sayılmaları, Başkanlık Divanının 30.1.1991 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 

I. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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Ankara Milletvekili Arif Sağ, hastalığı nedeniyle 29.11.1990 tarihinden geçerli olmak üze
re 50 gün, 

tstanbul Milletvekili Ali Topuz, hastalığı nedeniyle 15.1.1991 tarihinden geçerli olmak üzere 
23 gün. 

BAŞKAN — Şimdi, ayrı ayrı onayınıza sunacağım. 

Ankara Milletvekili Arif Sağ, hastalığı nedeniyle 29.11.1990 tarihinden geçerli olmak üze
re 50 gün. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
tstanbul Milletvekili Ali Topuz, hastalığı nedeniyle 15.1.1991 tarihinden geçerli olmak üzere 

23 gün. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin, "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlarda Açık Bulunan Üyeliklere Seçim 
a) insan Hakları inceleme Komisyonuna üye seçimi 

BAŞKAN — tnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelikleri için, siyasî parti gruplarınca 
gösterilen adayların listesini okutup oylarınıza sunacağım : 

tnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi (21) 
ANAP (13) 

Mehmet Çevik (Ankara) 
Hüseyin Barlas Doğu (Ankara) 
Tevfık Ertürk (Ankara) 
Mehmet Yüzügüler (Aydın) 
tlhan Aşkın (Bursa) 
Mehmet Akdemir (Gaziantep) 
Ali Bozer (tçel) 
Bülent Akarcalı (tstanbul) 
Mehmet Necat Eldem (tstanbul) 
Alaattin Fırat (Muş) 
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu (Sakarya) 
Murat Batur (Şanlıurfa) 
Eyüp Aşık (Trabzon) 

SHP (4) 

Ömer Çiftçi (Ankara) 
t. Önder Kırlı (Balıkesir) 
Veli Aksoy (tzmir) 
Orhan Veli Yıldırım (Tunceli) 

DYP (3) 

tsmail Köse (Erzurum) 
' Akın Gönen (tzmir) 

Atilla tmamoğlu (Kahramanmaraş) 
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun toplantı gün ve saatine ilişkin Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN — tnsan Hakları İnceleme Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin 5 Şu
bat 1991 Salı günü saat 16.00'da Tören Salonu üzerindeki 714 numaralı salonda toplanarak, 
başkan, başkanvekilleri, sözcü ve kâtip seçimlerini yapmalarını rica ediyorum. 

Toplantı gün ve saati,, ayrıca, ilan tahtalarına yazılmıştır. 

2. — insan Hakları inceleme Komisyonunda bağımsız milletvekillerine düşen 1 üyelik için aday 
olmak isteyen bağımsız milletvekillerinin müracaatlarına ilişkin Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN — tnsan Hakları İnceleme Komisyonunda, bağımsız milletvekillerimize 1 üye
lik isabet etmektedir. Şu ana kadar, bağımsız milletvekillerinden, 2 arkadaşımız müracaaat et
miştir. Bunlar için ayrıca seçim yapılacaktır. Bu arada, bağımsız milletvekillerinden, aday ol
mak isteyen arkadaşların müracaatlarını ayrıca rica ediyorum. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına ge
çiyoruz. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

7. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Saydı Hâ
kimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı 
Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sayısı : 409) 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 2802 
Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 19.3.1969 Tarih 
ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun S inci Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. •• _ 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Say üt Kanun Hükmünde 
Kararname; 30.9.1960 Tarihli ve 91 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkında Kanu
nun 1 inci ve 5 inci Maddelerinin değiştirilmesine İlişkin 44 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Ser
best Bölgeler Teşkilatı Hakkında 151 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Planlama Teşkilatı 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hak
kında 304 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/106, 1/35, 
1/50, 1/343) (S. Sayısı : 503) (1) 

BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Kanu
nun Hükmünde Kararname 30.9.1960 Tarihli ve 91 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması 

(1) 503 S. Sayılı Basmayazı, 24.1.1991 tarihli 73 üncü Birleşim tutanağına eklidir. 
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Hakkında Kanunun 1 inci ve 5 inci Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 44 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname; Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında 151 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Kanun HUkmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 304 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşlerine, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Hükümet ve Komisyon, yerlerini almışlardır. 
TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Sayın milletvekilleri 15*er milyon maaş alıyorlar, neredeler 

Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Siz neredeyseniz onlar da orada. 
TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Hani, neredeler?.. Yoklar. 
BAŞKAN — Sizi de bugün gördüm galiba. 
TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Ben her gün buradayım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Geçen birleşimde, tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmış, mad

delere geçilmesi sırasında oylamada karar yetersayısı bulunmadığı için müzakereye devam im
kânı olmamıştı. 

Bu itibarla, maddelere geçilmesini oylarınıza sunacağım... 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Karar yetersayısı arayın efendim. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen... Siz, arkalarda oturuyordunuz, fazla müdahale etmiyor

dunuz. Size tavsiye ederim, yine arkalara... 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Yok, yeni geldim, arkada oturmuyordum. 
BAŞKAN — Onu ben biliyorum efendim; mademki daha evvel karar yetersayısı dolayı

sıyla talik edilmiş, elbette arayacağım. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 
TASARISI 

8.6.1984 Tarih ve 223 Sayılı ve 28.12.1987 Tarih ve 304 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamele
rin Değiştirilerek Kabulü ile 30.9.1960 Tarih ve 91 Sayılı Kanun ve Bu Kanunun Ek ve Değişik
likleri, 16.8.1982 Tarih ve 44 Sayılı ve 14.10.1983 Tarih ve 151 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameler, 9.4.1990 Tarihve 414 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 7 nci Maddeleri 
ve 29.2.1984 Tarih ve 2983 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına 

İlişkin Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KİSİM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, kaynakların verimli kullanılması ve kalkınmanın hız

landırılması maksadıyla ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel planlama hizmetlerinin bir bü
tünlük içerisinde müessir, düzenli ve süratli olarak görülebilmesi için Devlet Planlama Teşkila
tının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir. 

Devlet Planlama Teşkilatı Başbakana bağlı olup, Başbakan bu teşkilatın yönetimi ile ilgili 
yetkilerini gerekli gördüğü takdirde bir Devlet Bakanı vasıtasıyla kullanabilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Buyurun. 
Sayın Mahmut öztürk, size de söz vereceğim. 
Sayın Genç, grup adına mı? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Kişisel efendim. 
BAŞKAN — Zatı âliniz? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Grup adına. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biliyorsunuz, planlama 
kavramı, hem Türkiye'de hem de dünyada, kalkınmakta olan ülkelerde uygulanan bir sistem
dir. Dünyada planlamayı uygulayan ve bugün gelişen ülkeler vardır. Mesela, Fransızların uygu
ladıkları "Mone Planı" İtalyanların 1954 - 1963 yıllarında uyguladıkları "Metroorni Planı" 
ile bu ülkelerde, bu planlarla ciddî kalkınmalar sağlanmış. Ancak, ülkemizde de planlama kav
ramı uzun zaman tartışmalara sebebiyet vermiş. Planlama, aslında, var olan bir ilke; ama, bu
na, siyasî iktidarların türüne göre, inanan ve inanmayan iktidar türleri geldiğinde, Türkiye'de 
plan kavramı müessiriyetini kaybetmiştir. 

Sayın Başkan, burada sohbet yapılıyor; bakın dinleyen yok. Arkadaşlar çıksın dışarda ko
nuşsunlar lütfen. Çünkü, biz burada, dinleyen kişilere konuşuyoruz. Lütfen bizi dinlesinler. 

BAŞKAN — Siz de, dinleyenlere hitap edin efendim... Biz bakarız o işe. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, burası kahvehane değil, burası Meclistir. Bura

da, herkes, kürsüde konuşulanları dinlemek zorundadır, yoksa çıkar, dışarıda oturur. 
BAŞKAN — O isnadı size de yapıyorlar da, onun için... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şimdi, Sayın Başkan, bana cevap vermeye kalkarsanız, ben 

de size cevap veririm. Onun için, lütfen, cevap vermeyin. 
BAŞKAN —Lütfen, siz de konuşanlara bakmayın, mütalaanızı bildiriniz. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, aslında, ANAP iktidarları, planı ta

nıyan bir iktidar değil, mevzuatı, Türkiye'ye şeklî olarak getiriyorlar. 
Aslında, 1982 Anayasasındaki plan kavramıyla, getirilen yasa tasarısındaki planın birbi

rinden çok farklılıkları vardır. Bir defa, Anayasanın 166 ncı maddesinde, "Sanayi ve tarımın 
yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu bir biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve 
değerlendirmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak" metni yer almıştır. ANAP 
İktidarları zamanında "sanayi" denilen bir mefhum ortadan kaldırılmıştır. Sanayinin gelişti
rilmesi, sanayi yatırımı yoktur. 

Daha bundan kısa bir süre önce burada bütçeyi tartıştık; konsolide bütçe içinde yatırıma 
tahsis edilen miktar yüzde 12 seviyesinde idi. Zaten, gerek geçmiş yıllarda, gerekse bu yıl, Tür
kiye'de hiçbir yatırımın yapılmadığını göreceksiniz, özellikle yatırım yapılması gereken saha-

, larda -üretim sahasında, sanayi sahasında- esaslı bir yatırım yapılmadığına göre, olmayan bir 
kaynağın zaten planlaması da söz konusu değildir. 

Sonra, planlamanın görevi ve hukuksal çerçevesi nedir? Hükümete ve siyasî iktidarlara 
danışmanlık yapacaksa, danışmanlık görevinin niteliği nedir? Planlamanın getirdiği ilke ka
rarları hükümet için danışma niteliğinde; ama, buna ne derece uyulacak? Hükümet, bir yan
dan bunları elinin tersiyle itip de, yine siyasî kararlar mı verecek, yoksa, planlamanın, memle
kette dengeli bir kalkınmanın sağlanması için, gerekli olan ön incelemelerinden gelen, siyasî 
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iktidara teklif edilen ve siyasî nitelik taşımayan yönleri, siyasî iktidarlar için belirleyici ve zo
runlu birer karar mı oluşturacak? Bunlar, getirilen bu tasarıda belli olmayan kavramlardır. 

Aslında, 91 sayılı Kanun niye değiştiriliyor, bunun da gerekçesi belirtilmiş değil. Getirilen 
bu planlama kavramı içinde, devletin sorumluluk taşıdığı kamu hizmetleri bir tarafa itilmiş, 
planlamada, eğitici ve yol gösterici olarak iş hayatında temayüz etmiş insanların tavsiyeleri bi
rinci sıraya yükseltilmiştir. 

tş hayatında temayüz etmiş insan nedir, eğer Hükümet bize cevap verirse, onu da biraz 
sonra öğreneceğiz. Planı bu kadar hafife alarak, devletin bu temel kurumunu bir tarafa iterek, 
sırf iş olsun diye, Türkiye Büyük Millet Meclisinin karşısına 54 maddelik bir tasarı getirmenin 
bir anlamını göremedim. ANAP tktidarı, "Biz liberal sistemden yanayız" diyor. Liberal siste
me karşı olan ülkelerde, zaten, plan mefhumu olmaz... Biz her şeyi özelleştiriyoruz, özel sek
töre devrediyoruz diyorlar. O zaman, siz neyin planlamasını yapıyorsunuz? KİT'leri özelleşti-
riyorsunuz, devletin plan kavramı içinde hareketini sağlayacak yatırımları düşünmüyorsunuz... 
O zaman, neyin planlamasını yapıyorsunuz, çıkın bunu bize izah edin. 

Almanya'nın kalkınmasında bir plan yoktu; Erhard diye bir maliyeci çıktı, kendi kafasına 
göre bir şeyler yaptı, Almanya'nın kalkınmasını sağladı. Siz, herhalde, biraz onlara özeniyor
sunuz. Onlara özeniyorsanız, bu kanun tasarılarını niye getiriyorsunuz? Kanun tasarılarını ge-
tiriyorsanız, bu kanun tasarısının Gerektigirdiği ciddiyet içinde konuların ele alınarak, devlet 
içinde bunun uygulanması gerektiğine inanmak gerekir. Bu bakımdan, getirilen, şeklî bir ka
nundur; şeklî kanunun da, Türkiye'de uygulamasının.ne derece geçersiz olduğu ve raflara kal
dırıldığı da bilinen bir şeydir. 

Burada önemli olan, Türkiye'nin bir ekonomik yapısının, Türkiye'nin bir doğal yapısının 
olduğudur; Türkiye'nin kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı olduğudur. Bugün, doğu ve güneydoğu, 
sefaletin içinde yüzen bir bölgedir; buraya devletin hiçbir yatırımı gitmemektedir, devlet bura
ya yatırım yapmamaktadır, özellikle 12 Eylülden sonra ve sizin iktidarlarınız zamanında, bu
raya, jandarma, polis gitmektedir; buraya yapılan tek yatırım, polis karakolları ve jandarma 
karakollarıdır. Türkiye'nin, bugün aslında, planlamaya şiddetle ihtiyacı vardır. Bu bölgelerin 
kalkınması, şiddetle, sağlıklı bir plan ve bu plan kararlarına uyan siyasî bir iktidarın Türkiye'
de var olmasına bağlıdır. Bugün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki insanların yaşantısını in
celediğimiz zaman, yeni hiçbir yatırım yapılmadığı gibi, mitlî gelirden düşen hissenin de 300-350 
dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu planla, millî gelirin dengeli olarak dağıtılması ko
nusunda hangi öneriyi getiriyorsunuz? Hükümete hangi zorunluluklar getiriyorsunuz, bunla
rın bir tanesi burada, yok; sadece, plan kavramı içinde de mütalaa edilmemesi gereken birta
kım hayali cümlelerle olayı yönlendirmeye çalışıyorsunuz. 

Anayasanın 166 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, "Planda millî tasarrufu ve üretimi artı
rıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı..." diyor. Siz, bu planda, millî ta
sarrufun dağıtılması konusunda hangi tedbiri getirdiniz? Sonra fiyatlarda istikrarın sağlanma
sı için hangi tedbiri düşündünüz? Bunların hiçbirisi belli değil. 

BAŞKAN — Sayın Genç, toparlayın lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Meclislerin, yürütmenin tasarruflarında bağlayıcı bir durumu vardır. Anayasanın 6 ncı 

maddesi, "Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisini 
kullanamaz" diyor. Burada önemli olan, gelen kanun tasarılarının da, bağlayıcı bir takım 
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anakuralı olan, Anayasadaki hükümlere uygun olması lazım. Anayasadaki temel kuralları bir 
tarafa ilerek kendi kafanızdan belirli birtakım kurallar koyarak buraya kanun tasarı ve teklifle
ri getiremezsiniz. Gerçi, sizin için, anayasanın varlığı ya da yokluğu bir şey ifade etmiyor, İşte, 
Meclisler burada, boş; işgal ediyorsunuz; 280 milletvekili bulunan bir ANAP Grubundan, bu
rada, 114 kişiyi bulunduramıyorsunuz, ondan sonra da, kabahati muhalefet bizi çalıştırmıyor
du buluyorsunuz. Ne böyle bir meclis olur, ne böyle bir grup olur, ne de böyle gayrî ciddî bir 
hükümet olur, iktidar etme olur. 

Bu itibarla, bunları belirtmek için karşınıza çıktım. 
Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın öztürk; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; kısa adı DPT olan, Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkındaki Kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun hükmünde kararnameye ilişkin kanun tasa
rısı üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyeti 
saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; kanun tasarısının tümü üzerinde grup adına konuşup görüşle
rimizi ifade etmiş ve demiştim ki, Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu günden bugüne kadar, fa
sılalarla, planlı dönemleri yaşamış ve iğneden ipliğe her şeyi Avrupa'dan veya diğer dünya ül
kelerinden ithal ederken, bugün kendi yağı ile kavrulan ve hatta dışarıya açılan bir ülke seviye
sine gelmiştir. Tabiî ki, Türkiye'yi yöneten devlet adamlarının esas amacı ve vazifesi, Türkiye'
nin kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak ve Türk Milletini, içinde bulunduğu 
fakrü zaruretten kurtarmak olmalıdır. 

Bunun için, cumhuriyetin ilk döneminde, Birinci ve İkinci Sanayi Planları uygulanmıştır. 
O günkü devletçiliğin temelini teşkil eden bu planlar, gerçekten, bugünkü ANAP'ın sattığı ve
ya satışa çıkardığı kamu iktisadî teşebbüslerinin temelini teşkil etmektedir. 

Sayın Başkan, Türkiye, 30 Eylül 1960'da 91 sayılı Kanunla kurulan Devlet Planlama Teş
kilatıyla, planlı döneme geçmiş ve bugüne kadar 5 plan dönemini yaşamış, Altıncı Beş Yıllık 
Planın ilk iki dilimi de uygulanmıştır. Yalnız, tabiî ki, bu dönem esnasında plan ve hukuk kav
ramında, planlamanın hukuktaki ve Anayasamızdaki yeri üzerinde çeşitli tartışmalar olmuş
tur; Planlamanın çalışmaları üzerinde çeşitli eleştiriler olmuştur; ama, her şeye rağmen, Dev
let Planlama Teşkilatı, Türkiye'de en ciddî çalışan kurumlar arasında, Türk ekonomisini en 
iyi yönlendiren bir kurum ve kuruluş olmuştur. Kendisine müdahale edilmediği zaman, plan 
ve planlamada çalışanların fikri, gerçekten, Türk ekonomisini kuruşu kuruşuna değerlendir
miştir. Bir örnek vermek istiyorum : İkinci Kalkınma Planında, Türkiye, gerçekten, yüzde 7 
kalkınma, yıllık yüzde 5 enflasyonu gerçekleştirmiştir. 

İşte, plan ve panlama fikrine uyulduğu zaman Türkiye'de nelerin olduğu ortadadır; an
cak, bugün, 12 Eylül rejiminden sonra, özellikle ANAP'ın iktidara gelmesinden bugüne ka
dar, yani 1984'ten bugüne kadar -beşinci Plan ve Altıncı Planın ilk iki dilimi- Türkiye'de bir 
plan veya planlama kavramı var mı yok mu, ciddî bir tartışma konusudur? Benim şahsî iddi
am, planlama kavramından uzaklaşılmış, plan fikrinden uzaklaşılmış, çeşitli ekonomik lügati 
ihtiva eden süssüz sözcüklerle kelimelerle bugün Türkiye'de planlama idare ediliyor; ancak, 
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benden önce konuşan SHP Milletvekili Sayın Kamer Genç arkadaşımın "Bugün Türkiye'de, 
güneydoğu ve doğuya hiçbir şey yapılmıyor ve planlamadan uzaklaşılmıştır; şu yapılmıyor, bu 
yapılmıyor" fikrine katılmıyorum. 

Arkadaş, memlekette sadece güneydoğu ve doğu yoktur. Karadeniz de bu memlekettir, Ege 
de bu memlekettir, Akdeniz de bu memlekettir, tç Anadolu da bu memlekettir. Bildiğim ger
çek şudur: Bugün, Türkiye, aldığı her 100 liralık verginin 56 lirasını bu bölgeye yatırıyor, tkîde 
bir bu bölge sözü getirilmesin. Nereye ne yatırım yapılması gerekiyorsa, Türkiye bunu yapa
caktır. Nereye ne yapılması gerekiyorsa, biz bunun yanındayız; ancak, şu yapılmıyor bu yapıl
mıyor iddiasına katılmıyorum; bugün, en büyük yatırımlar oradadır; helali hoş olsun diyo
rum; ancak, o bölgelere yapılması gereken bir şey varsa, o bölgenin milletvekilleri, her zaman 
ve her şeyden önce, o yörede teröristlerin karşısına çıkmalı ve benim bölgemde terör olmamalı" 
demelidir. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) Can güvenliğinin olmadığı yerde, mal güven
liğinin olmadığı yerde yatırım olmaz. Arkadaşlarımdan hassaten istiyorum; Güneydoğu ve Doğu 
Anadolu Bölgesi... 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, bu, maddenin şümulü içerisinde değildir. Lütfen efendim, 
1 inci madde üzerinde konuşun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, terörle ne ilgisi var? Kendisi teröre karşı oldu
ğunu söylüyor da, diğerleri karşı değil mi? 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, elbette ben teröre karşıyım. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, lütfen, 1 inci madde üzerinde konuşalım; konumuz terör de

ğildir. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Değineceğim Sayın Başkan. Terörle yatırım arasında 
çok sıkı ilişki vardır. Can güvenliğinin, mal güvenliğinin olmadığı yerde, herkes, malını da, 
mülkünü de bırakır kaçar. Beyrut dünyanın en güzel yeri, en güzel şehri idi; ama, bugün, can 
güvenliği olmadığı için bir harabe haline gelmiştir. Terör nerede varsa, birlikte karşı çıkmalı
yız. Çok iyi inanıyorum ve güveniyorum, biliyorum, ben o yörede yedi sene çalıştım. Yedi sene 
o yörenin kalkınması için emek sarf etmiş bir insanım. Can güvenliğinin olmadığı yerde, mal 
fttvenliği de olmaz. Eğer, güneydoğunun ve doğunun kalkınmasını istiyorsak, Hükümetin de, 
devletin de yapacağı tek iş, orada can güvenliğinin sağlanmasıdır. 

Sayın Başkan, tasarının 1 inci maddesi üzerine gelmek istiyorum : Bu madde de ..."kay^ 
nakiarın verimli kullanılması, kalkınmanın hızlandırılması maksadıyla ülkenin ekonomik, sosyal 
ve kültürel planlama hizmetlerinin bir bütünlük içerisinde müessir, düzenli ve süratli olarak 
görülebilmesi için Devlet Planlama Teşkilatının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esas
ları düzenlemektir"deniyor. Şimdi, burada, "kaynaklar bir bütünlük içerisinde olacaktır" de
niyor, "malî kaynaklar etkin şekilde kullanılacak" deniyor ve "kamu kurum ve kuruluşları 
arasında koordinasyon olacaktır" deniyor. Bana kalırsa, bunu, Devlet Planlama Teşkilatın
dan önce, Hükümetin yapması gerekir; Sayın Başbakanın yapması lazım, bakanların yapması 
lazım. 

Bugün, İktidarın yaptığı iş şudur : Bugün, devri ekonomiyi yönlendiren 4 tane bakan var. 
Bu bakanların 4'ü de ayrı telden çalıyor. Ayrıca, bu bakanlara bağlı kamu kuruluşları var, pa
rayı ve ekonomiyi yönlendiren kuruluşlar var. Merkez Bankasına kim bakıyor, Toplu Konut 
ve Kamu Ortaklığı İdaresine kim bakıyor, Hazineye kim bakıyor, Devlet Planlama Teşkilatına 
kim bakıyor, Maliyeye kim bakıyor, vergiye kim bakıyor? Bunların dördü, beşi, hep ayrı 
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ayrı yerde. Açık olarak iddia ediyoruz; bugün, kamu kurum ve kuruluşlarından birisinin aldığı 
kararı diğer bir kamu kurum ve kuruluşu tanımıyor. Devlet Planlama Teşkilatının, yıllık prog
ram adı altında yayımladığı bir programı, bugün, Merkez bankası tanımıyor, "Ben, kendi para 
politikamı kendim tayin ederim, Planlama karışmaz" diyor. Yine, Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı diyor ki: "Bugün, Türkiye'nin ithalat ve ihracat rejimi benden sorulur, buna, bakan
lık ve planlama karışmaz, Maliye karışmaz." 

Bütün bu dağınıklıklar ortadayken, siz hangi planı getireceksiniz, hangi planlama kanu
nunu getireceksiniz de Türkiye'nin beşerî, iktisadî, sosyal ve diğer bütün kaynaklarını bir he
defe yönlendireceksiniz? Her şeyden önce, buradaki, en büyük açıklık, en büyük fark, kamu 
kurum ve kuruluşları arasında birlik yok, bakanları arasında bir iktisadî görüş yok ve her şey
den önce, bu bakanları tanımayan, direkt Köşke bağlı bürokratlar vasıtasıyla Türkiye'nin kay
nakları yönlendiriliyor, tşte bu sebeple iki yakanız bir araya gelmiyor. 

Sayın özal, her dediğini yaptıran, her dediğine parmak kaldır tan... 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Sayın özaPı karıştırma canım. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Güney, bir dakika... 
Her dediğini yaptıran, her dediğine parmak kaldırtan Sayın özal, sizleri yanına toplayıp 

-sizler de onun için gitmiştiniz yanına- dedi ki : "Ben, ekonomideki enflasyonu tek rakama 
düşüreceğim, yani enflasyonu yüzde 10'un altına düşürürsem ekonomi yönlendirilecek, ANAP 
da, bu memlekete tarihî görevini yapacak. Bunu indirmeyen yalan söyler veya başka bir şey 
söyler" dedi. 

Şimdi soruyorum, altı yedi yıldır, kaldır parmak, indir parmak... Hiçbir şeyiniz eksik de
ğil. Son yedi yıldır enflasyonu neden yüzde 50'nin altına düşüremediniz?. Muhalefet olarak 
bunu sormak bizim boynumuzun borcu. Niye düşüremediniz?.. (ANAP sıralarından "Savaş 
çıktı" sesleri) Şimdi Saddam çıktı değil mi?!. 

BURHAN KARA (Giresun) — Millet sorar onu, sen değil... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, tabiî millet sorar, zaten millet sordu. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Madde üzerinde konuş. 
BAŞKAN — Sayın öztürk, madde üzerinde konuşalım efendim. Enflasyona kadar gider

seniz, konuşma sürenizi aşarsınız, zaten aştınız, toparlayınız efendim. 
Sayın Kara, sizden de rica ediyorum, ihtar ediyorum, hatibin konuşma insicamını bozmayın. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, 1 inci madde, planlamacıların, son 

derece iddialı süslü kelimelerini ihtiva ediyor; ancak, ekonomide şu anda mevcut realite burası 
ile pek uyuşmuyor; yani, matlupla zarf farklı; zarf, burada bütünlüğü ifade ediyor; matlup, 
yani uygulama farklı şeyleri ihtiva ediyor. Bu uygulama devam ettiği müddetçe, ekonomide 
bir bütünlük sağlanmaz, kaynakların kullanımında bir bütünlük sağlanmaz, rakamların kul
lanılmasında bir bütünlük sağlanmaz ve bakanlar arasındaki köşke yakın olma çelişkisi devam 
ettiği müddetçe de, Türkiye'nin iki yakası bir araya gelmez. 

O sebeple, 1 inci maddenin geçersiz olduğunu, daha doğrusu, 1 inci maddenin geçerli ola
bilmesi için, bizzat Hükümetin ekonomiyi yönlendiren veya yönlendirecek kişilerin buna uy
ması gereğini ifade etmek istiyorum. 1 inci maddenin gerçekten uygulanabilmesi için, bizzat 
Sayın Başbakanın, ekonominin, dizginleri mi diyorsunuz,, dümeni mi, direksiyonu mu diyor
sunuz, bunu kendisinin ele alıp, tek bir devlet bakanı veya tek bir bakan tarafından yönlen-
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dirmesi lazım. Ayrı ayrı telden çalman sistemlerle, 1 inci madde, geçerliliğini yitirir; bu geçerli
liği yitirirken de, vatandaşın ve kamuoyunun dimağında, "Planlama böyle diyor, bu kanun 
tasarısı bunun için çıkıyor. Niye ekonomi böyle yönlendiriliyor?" sorusu oluşur ve bunu size 
sorar. Burada da, ilk aşınacak veya itibarını, değerini yitirecek olan kurum, kuruluş, Planlama 
olur. Gerçekten, plan fikrine riayet edilmesi gerekiyorsa, Hükümetin kendi idarî yapısı içeri
sinde buna uyması zorunluluğu vardır. (DYP sıralarından alkışlar) 

Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
Görev : 
MADDE 2. — Devlet Planlama Teşkilatının görevleri şunlardır : 
a) Memleketin tabiî, beşerî ve iktisadî her türlü kaynak ve imkânlarını tespit ederek, ta

kip edilecek iktisadî, sosyal ve kültürel politikayı ve hedefleri tayinde hükümete müşavirlik 
yapmak, 

b) Bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının iktisadî, sosyal ve kültürel politikayı 
ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu temin etmek için görüş ve tekliflerde bulunmak ve 
bu hususlarda müşavirlik yapmak, 

c) Hükümetçe kabul edilen hedefleri gerçekleştirecek kalkınma planları ile yıllık prog
ramları hazırlamak, 

d) Kalkınma planlarının ve yıllık programların başarı ile uygulanabilmesi için ilgili ku
rum ve kuruluşların ve mahallî idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin ıslahı hususunda görüş ve 
tekliflerde bulunmak, 

e) Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını takip ve koordine etmek, 
değerlendirmek ve gerekli hallerde kalkınma planlarında ve yıllık programlarda usulüne uy
gun olarak değişiklikler yapmak, 

0 özel sektör ve yabancı sermaye faaliyetlerinin plan hedef ve gayelerine uygun bir şe
kilde yürütülmesini teşvik ve tanzim edecek tedbirleri tespit ve teklif etmek, uygulamayı takip 
etmek, 

g) Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak tedbirleri 
tespit ve teklif etmek, uygulamayı takip ve koordine etmek, 

h) Kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere uygun olarak, Avrupa Top
luluğu, diğer ülkeler ve milletlerarası kuruluşlarla münasebetlerin geliştirilmesinde, temas ve 
müzakerelerin yürütülmesinde gerekli görüş ve tekliflerde bulunmak, koordinasyon sağlamak, 

i) Kalkınma planı ve yıllık programları bölgesel veya sektörel bazda hazırlamak ve diğer 
özel çalışmalar yapmak üzere Müsteşarın teklifi ve ilgili Devlet Bakanının onayı ile geçici ola
rak çalışma grupları kurmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Buyurun Sayın öztürk. 
DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Genel Ku

rulun sayın üyeleri; 2 nci madde üzerinde grubum adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, bu maddeye baktığımızda, Devlet Planlama Teşkilatını, hazırladığı çalış
malara riayet edilen, ortaya attığı görüşleri benimsenen ve Türkiye'nin her türlü ekonomik, 
sosyal, beşerî ve iktisadî kaynaklarını tespit eden bir kuruluş olarak görürüz. 
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Şimdi burada açık ve samimî olarak konuşmak gerekirse, ANAP fikriyle plan fikri taban 
tabana zıttır. Çünkü, ANAP'ın temel felsefesi şu : Siyasî görüş her türlü hukukî ve idarî görü
şün üstündedir, idarecileri ve hukukçuları, "Biz siyasetçiler veya iktidar olarak ne dersek onu 
yapan, onu uygulamakla mükellef olan kuruluş veya kuruluşlardır" şeklinde nitelendiriyorlar. 

Buradaki mesele şu : Planlamanın veya planlama uzmanlarının, günlerini, aylarını, yılla
rını vererek hazırladığı veriler bir paket halinde Hükümete sunuluyor ve Hükümet diyor ki 
: "Bunlar benim siyasî görüşüme uymuyor, benim siyasî görüşümle memleketin iktisadî, sos
yal veya beşerî kaynakları birbirine uymuyor; onun için, ben kendi siyasî görüşümü uygula
makla mükellefim." Nitekim, bunu da kamuoyuna bu şekilde empoze ediyorsunuz. 

Devletin her şeyini rahatlıkala tahrip edip, bunun kılıfını da çok güzel hazırlayan ANAP'ın 
uygulamalarından birini örnek vermek istiyorum : Geçen yıl, yani 1990 yılı yatırım programın
da Kırşehir'e şeker fabrikası öngörülmemişti, fizibilite çalışması dahi yapılmamıştı; fakat, Kır
şehir'de seçim var diye, seçim zamanı gelince, kış demediniz, kıyamet demediniz, soğuk deme
diniz, kar demediniz veya üstünden yüksek gerilim hattı geçip geçmediğine bakmadınız, alela
cele Yüksek Planlama Kurulunu toplayarak, gittiniz şeker fabrikasının temelini attınız... 

MUHİTTİN KARAMAN (Gümüşhane) — İş bitirici Hükümet Mahmut Bey. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Yani, milletin işini bitiriyorsunuz değil mi?.. Ama, 

iktisadın işini de bitiriyorsunuz... 
Bu da şunu gösteriyor ki, plan fikri ile veya burada yazılı maddelerle ANAP'ın fikri ta

ban tabana zıt. Planın uygulama şansı, iktidarın buna saygı göstermesine bağlı. 
Diğer bir konuya gelelim : Devlet Planlama Teşkilatı, tutturmuş bir kalkınmada öncelikli 

yöreler. Burada diyor ki : "Kalkınmada öncelikli yörelerin daha hızlı bir şekilde gelişmesini 
sağlayacak tedbirleri tespit ve teklif etmek..." Açıkça söylüyorum : Devlet Planlama Teşkilatı
nın son derece ağır bir ihmali vardır. Gerçekten kalkınmada öncelikli yöreler tespit edilecekse, 
Ankara'nın 50 kilometre ötesine gitmeye gerek yok, şuracıktaki bir gecekondu semtine gidin 
bakın, işte orası acınacak bir bölgedir. 

Devlet Planlama Teşkilatı, İç Anadolu'yu cezalandırıyor, Karadeniz Bölgesini cezalandı
rıyor, Ege Bölgesini cezalandırıyor, Akdeniz bölgesini cezalandırıyor ve pek çok ilimiz, ilçemiz 
devlete bağlı olmanın cezasını çekiyor. Hükümetin dikkatini çekiyorum, kalkınmada öncelikli 
yöreler konusunda bir "yöre bazı" tekrar tespit edilmelidir. Eğer devletin tanıyacağı bir imkân 
varsa, bu imkân İç Anadolu'ya da tanınsın, Karadeniz Bölgesine de tanınsın, Akdeniz Bölge
sine de tanınsın. 

Ayrıyeten, kalkınmada öncelikli yöre diye bir baz tespit edilirken, sırf, il bazı gösterilme
sin; il bazı büyük hatadır, çok büyük hatadır. Bugün öyle ilçelerimiz var ki, zengin bir yerleşim 
yerinin yakınında bulunmasının cezasını çekmektedir. Bu nedenle, bugün, kalkınmada önce
likli yörelerde tespit edilmiş olan il bazını kaldırıp ilçe bazını getirmek zarureti vardır Türkiye'
de. Bu konuya, Bakanın ve Hükümetin dikkatini çekiyorum. 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bingöl) — Sen, kalkınmada öncelikti yöreler konusuna ka
fayı takmışsın. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Tamam, her taraf benim memleketim; ama, devlete 
bağlı, hiçbir olay çıkmıyor diye, "Aman burayı kalkınmada öncelikli yöre ilan etmeyelim" şek
lindeki felsefeden de uzaklasın. Açık konuşuyorum; bu felsefeden uzaklasın. 
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MEHMET ALÎ DOĞUŞLU (Bingöl) — Sen kafayı takmışsın; ama, biz biliyoruz Yayla-
dere'yi, Kiğı'yı, Bingöl'ü... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Değilse, herkes silaha sarılır, kalkınmada öncelikli 
yöreler felsefesine sarılır... Çok açık konuşuyorum. 

MEHMET ALt DOĞUŞLU (Bingöl) — Git bir gör, Yayladere'yi, Kiğı'yı, Adaklı'yı, Bin
göl'ü... Ne alakası var?!. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, sizin gittiğiniz zamanlarda, benim gerçek
ten oralara hizmetim geçmiştir. Yedi sene, o Bingöl'ü Kığı İlçesinde Karlıova'da dolaştım. Bı
rakın burada şahıs işlerini takip etmeyi de, memleket işini takip edin. Beni konuşturmayın... 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Mahmut, şov yapmayı bırak!.. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, bu memleketin Bingölü de benim, Edir-

nesi de benim, Trabzonu da benim. Ben bölgeci değilim; Türkiye bir bütündür; ama, bir yöre
nin kalkınmasındaki en büyük vebal, o yörenin milletvekilinin sırtındadır. Hangi hükümetten, 
hangi milletvekili ne istedi de, sen şunu alma, şu bölgedir, bu bölgedir diye verilmedi? Bu fel
sefeden uzaklaşılsın. 

Eğer doğululuk söz konusu ise, bugün, bakanlarımızın birçoğu ve Cumhurbaşkanımızın 
kökeni doğudur; biz onların doğulu olmalarıyla iftihar ediyoruz, ayrım yapmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, özetlersek, beyanınız, "ilçe bazında alınsın" şeklindedir bu
nu da ifade ettiniz... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, kalkınmada öncelikli... 
BAŞKAN — Süreniz de tamamlandı. Bu itibarla, toparlayınız... özeti bu... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Toparlayacağım Sayın Başkan. 

Bu işin özeti, planlamanın, planının uygulanması şansını yakalayabilmesi için, mutlaka, 
Ankara'nın dışına çıkmasında zaruret var. Her vilayete olmasa bile, bölgelere, model olarak 
bir planlama teşkilatı kurulup daha gerçekçi bir plan uygulamasına gidilmelidir. Türkiye'de, 
mutlaka; ama, mutlaka, kalkınmada öncelikli yörelerin il veya ilçe bazında tekrar hazırlığına 
gidilmelidir. Türkiye'nin de, planlamanın da buna ihtiyacı vardır. 

Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar), 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyursunlar Sayın Çelikbaş. 
Sayın Bakan, bunu yaparken, inşallah bizim Kandıramızı da ihmal etmezsiniz. 
HÎLMt ZİYA POSTACI (Aydın) — Kürsüden olmaz efendim, bu kadar da açık olmaz!.. 

FETHİ ÇELİŞBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; benim konuşacağım 
konu, daha çok usule müteallik. Maalesef, çok kere, kanun teklif ve tasarıları, kanun yapma 
tekniğinden uzak olarak Yüksek Meclise gelmektedir. 

Baktım, teşkilatın bir aslî vazifesi var, resen o vazifeye koyuluyor; bir de müşavirlik vazi>-
feleri var. Aslî vazifesi gerilere itilmiş, müşavirlik vazifesi başa alınmış. Bu itibarla, Komisyon
dan rica edeceğim, maddeyi geri alsın, kanun yapma tekniğine uygun olarak, bir sıra gözetsin. 
Bundan sonrası için de Hükümetten ve komisyonlardan, bu hususa riayet etmelerini çok rica 
edeceğim. 1948, 1950, 1955 yıllarında çıkan kanunlara bakınız, nihayet, kanun yapma tekniği
ne fevkalade uygun yasalardır. Bu itibarla, bundan sonrası için de ve bunda da bir sıralama 
gözetirken, aslî olarak yapacağı vazifeler nedir?.. Bakın, burada sıralamış, üçüncü, dördüncü 
planda : 
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"c) Hükümetçe kabul edilen hedefleri gerçekleştirecek kalkınma planları ile yıllık prog
ramları hazırlamak." Aslî vazife. 

' 'd) Kalkınma planlarının ve yıllık programların başarıyla uygulanabilmesi için ilgili kurum 
ve kuruluşların ve mahallî idarelerin kuruluş ve işleyişlerinin ıslahı hususunda görüş ve teklif
lerde bulunmak." inisiyatif alacak, "şunu şöyle, şunu şöyle yapın" diyecek. Aslî vazife. 

"e) Kalkınma planlarının ve yıllık programların uygulanmasını takip ve koordine etmek, 
değerlendirmek ve gerekli hallerde kalkınma planlarında ve yıllık programlarda usulüne uy
gun olarak değişiklik yapmak." Aslî vazife. 

Bunun yanında : 

"a) Memleketin tabiî, beşerî ve iktisadî her türlü kaynak ve imkânlarını tespit ederek, 
takip edilecek iktisadî, sosyal ve kültürel politikayı ve hedefleri tayinde hükümete müşavirlik 
yapmak." (e) şıkkından sonrakiler de müşavirlik yapmak. Bu itibarla, buna bir sıra verirken, 
rasyonel bir sıraya tabi tutmakta, kanun yapma tekniği bakımından büyük yarar var ve unut
mayalım ki, bunlar, üniversitelerde talebelere örnek olarak okutulan birtakım yasalardır. 

İkinci bir konu da, Latin alfabesinde (ç) harfi yoktur, sesedi (ç) vardır ve nadiren kullanı
lır. Ama, Türk alfabesinde (ç)'nin büyük bir yeri vardır. Bir telefon rehberini açın, (ç) ile baş
layan kelimelerin sayısı, diğer bazı harflerle başlayan kelimelerin sayısından çok daha fazladır. 
Nedense, bize gelen kanun teklif ve tasarılarında (ç) ile başlayan bir sıralama hiç yoktur. 

Arkadaşlar, kanun yaparken bunlara biraz ehemmiyet vermekte büyük zaruret vardır. Bun
lar, niyayet, talebelere örnek olarak gidiyor arkadaşlar. Eğer, biz, bu örnekleri kendimiz be
nimseyerek yapmazsak, talabelerden daha ciddî bir mesai istemeye hakkımız yoktur. Bu ba
kımdan, rica edeceğim, komisyon, bu gerekli tashihatı da yaparsa memnun olurum; yapmazsa 
kendi bilecekleri bir iştir, o tarzı tasvip etmem. Fakat, bundan sonra, hükümetten ve Komis
yondan, kanun yapma tekniğine uygun olarak çalışma yapılmasını bilhassa rica ediyorum. Yıl
larca bu işlerde çalışmış bir arkadaşınız olarak beni bu konular fevkalade üzdüğü için söz aldım. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelikbaş. 
Başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısının" 2 nci maddesinin (h) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Ülkü Güney 
Ankara Gümüşhane 

Yasin Bozkurt Ahmet Akgün Albayrak 
Kars Adana 

Murat Batur 
Şanlıurfa 

h) Kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere uygun olarak, milletlerarası 
ekonomik kuruluşlarla münasebetlerin geliştirilmesinde, temas ve müzakerelerin yürütülme
sinde gerekli görüş ve tekliflerde bulunmak. 
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Gerekçe: Yabancı devletler ve milletlerarası kuruluşlarla temas ve müzakerelerin yürütül
mesi ve bu alanlarda koordinasyonun sağlanması, Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında 206 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (d), (e) ve (f) bentleri 
ile Dışişleri Bakanlığına verilmiştir. Ayrıca, Avrupa Topululuğu, milletlerarası kuruluşlardan 
biri olduğu için "Avrupa Topluluğu" ibaresinin metinde zikredilmesine gerek yoktur. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Efendim, çoğunluğumuz bulunamadığı için katılamıyoruz. 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (izmir) — Katılıyoruz efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan,, karar yetersayısına bakın lütfen. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Karar yetersayısı yoktur; birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.15 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.28 

BAŞKAN : Başkanvckili Abdulhaüm Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — 76 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Saydı Kanun Hükmünde 
Kararname; 30.9.1960 Tarihli ve 91 Saydı Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkında Kanu
nun 1 inci ve 5 inci Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin 44 Saydı Kanun Hükmünde Kararname; 
Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında 151 Saydı Kanun Hükmünde Kararname üe Devlet Planlama Teşki
latı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Saydı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik yapılması 
Hakkmda 304 Saydı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/106, 1/35, 
1/50, 1/343) (S. Sayısı : 503) (Devam) 

BAŞKAN — 2 nci maddenin (h) fıkrası hakkında verilen önergeyi okutmuştuk. 
önergeye Komisyon ve Hükümet iştirak ettiler. 
önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Komisyon iştirak edemiyor, Hükümet iştirak 

ediyor efendim. 
BAŞKAN — Evet ifadeniz isabetlidir efendim. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
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Bu sebeple, Meclis araştırması, genel görüşme önergeleri ile sözlü soruları sırasıyla görüş
mek için 5 Şubat 1991 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.30 

VII. — SORULAR VE CEVALAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü nezdinde 
yapılan orman muhafaza memurluğu sınavlarına ve müdürlüğe bağlı işletmelerce son yıllarda üretilen ya
kacak odunlara ilişkin sorusu ve Thrim Orman ve Köyişleri Bakanı LutfuUah Kayalar'tn yazılı cevabı 
(7/1768) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıt
lanması için gereğini arz ederim. 

Cevdet Selvi 
Eskişehir 

1. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü nezdinde 4 Haziran 1990 tarihinde yapılan Or
man Muhafaza Memurluğu sınavı bilinmeyen bir nedenle iptal edilmiş, 5 Eylül 1990 tarihinde 
ikinci bir sınav yapılmıştır. Birinci sınavı kazanan adaylardan büyük bir bölümü ikinci sınavda 
elenmiştir. 

Birinci sınav neden iptal edilmiştir? Birinci sınavı kazanıpta ikinci sınavda elenen adayla
rın uğradıkları haksızlığı gidermeyi düşünüyor musunuz? 

2. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işletmelerde, son yıllarda çok miktarda 
yakacak odun üretilmektedir. Binlerce ster odun depolarda çürümeye terk edilmiştir. Bir takım 
insanlara çıkar sağlandığı konusunda bazı söylentiler dolaşmaktadır. 

Bir takın insanlara iş alanı yaratılmak için mi bu aşırı üretim yapılmaktadır? Eğer talep 
fazla ise, üretilen odun neden depolarda bekletilmektedir? Bu üretim zorunluluktan kaynakla
nıyorsa, stokların tüketilmesi için neden fiyatlar düşürülmüyor? 

T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 30.1.1991 
Sayı : ÖKM-2-2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : Kan. Kar. Müdürlüğünün 2.1.1990 tarih ve 7/1768-6497/29088 sayılı yazısı. 

Eskişehir Milletvekili Sayın M. Cevdet Selvi'nin yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabı 
yazımız ekinde takdim edilmektedir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

LutfuUah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
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Eskişehir Milletvekili Sayın Cevdet Servi'nin Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır 

Cevap 1. 4.6.1990 tarihinde yapılan Orman Muhafaza Memurluğu Eğitim Merkezine gi
riş sınavı branşlaşma dal ayrımı esası getirilmesi sebebiyle iptal edilmiştir. 

Cevap 2. 1988-1989 ve 1990 yıllarında yakacak odun istihsal, satış ve stok durumları : 

Orman köylülerince ormandan top
lanarak 6831 sayılı yasanın 31 inci 

istihsal Satış Stok maddesi uyarınca kendilerine satılan 
Yılı (Ster) (Ster) (Ster) (Ster) 

151 200 108 383 39 200 303 817 
190 600 140 700 89 100 254 533 
183 900 145 300 127 700 230 500 

Cetvelin tetkikinden de görüleceği üzere 6831 sayılı Orman Kanununun 31 inci maddesi 
uyarınca orman köylülerince toplanarak kendilerine satışı yapılan odunlar haricinde Eskişehir 
Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bütün orman işletmelerinin son üç yıldaki yakacak odun 
üretimleri sırasıyla 151 200,190 900,183 900 ster olup, ormanda planlar dahilinde yapılan normal 
üretim faaliyetleri esnasında üretilen her türlü endüstriyel odundan arta kalan yakacak odun 
standardındaki odunlarla baltalık ormanlardan üretilen planlı üretimdir. Plan harici fazladan 
bir üretim söz konusu değildir. 

1988-1989 ve 1990 yıllarında Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 vilayet ihtiyacı
na verilmek üzere Valilikler emrine tahsis olunun odun miktarları ise; 

Afyon 
Valiliği Toplam 
(Ster) (Ster) 

1988 62 000 78 000 27 000 167 000 
1989 62 000 78 000 27 000 167 000 
1990 62 000 78 000 27 000 167 000 

Şehir ve kasabalar ile orman dışı köylerle resmî daire ve askerî birliklerin ihtiyaçları vali
likler emrine tahsis edilen ve yukarıda görüleceği üzere son üç yılda sabit tutulan odunlardan 
karşılanmakta olup, bu miktarlar yıllar itibariyle valiliklerce 108 383, 140 700 ve 145 300'er 
ster olarak alınmıştır. 

Bu odunların tahsisen satışında tüm yurt sathında tek fiyat olarak maliyet bedeli merte
besinde bir fiyatla satışı yapılmaktadır. 

Bölge dahilinde Valiliklerce alınmayan odunlar açık artırma ile değerlendirildiği gibi, çok 
zaruri hallerde diğer vilayetler ihtiyacına tahsisen de verilmektedir. 

1990 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 127 700 ster odun stoku bulunmaktadır. Bu miktar 3 
vilayetin ihtiyacına ancak kafi gelecektir. 1991 yılı Ocak, Şubat, Mart ayları da kış sezonu için
de mütalaa edilmekte olup yeni üretim bu aylarda satış depolarına kış şartlan sebebiyle intikal 
edemeyecektir. 
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Üretilen odunların çürütülmesi söz konusu olmadığı gibi tahsisler.Valilikler emrine yapıl
dığından, bakiyesi de açık artırma ile değerlendirildiğinden şahıslara çıkar sağlanması söz ko
nusu bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
t Lutfullah Kayalar 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

2. — Zonguldak Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, Turizm alam olarak planlanan Ktzükum 
ve Mogado alanları için Hanen tahsis yaptlmamastnm nedenine ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı ilhan 
Aküzüm 'ün yazılı cevabı (7/1821) 21.1.1991 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Turizm Bakanı Sayın tlhan Aküzüm tarafından yazılı olarak cevap

landırmasına delaletinizi arz ediyorum. 
Saygılarımla. 

M. Tınaz Titiz 
Zonguldak 

Soru : 
Zonguldak ve çevresindeki istihdam sorunlarına ve buradan kaynaklanarak Türkiye Taş

kömürü Kurumu üzerinde oluşan işsizlik baskısına, alternatif istihdam imkânları yaratmak 
suretiyle çözümler üretmek üzere öngörülen tedbirler içinde yöredeki turizm potansiyelinin de 
harekete geçirilmesi planlanmıştı. 

Bu kapsam içinde yörenin en elverişli yerleri olan Kızıl kum ve Mogado turizm alanı ilan 
edilmiş ve gerekli turizm planlaması 1988 içinde bitirilmişti. Bundan sonraki aşama bu alanla
rın ilanen tahsisinin yapılmasıydı. 

Nitekim, anılan bu yörelerle birlikte,hatta ondan sonra planlanan diğer yerler için ilana 
çıkan bakanlık, münhasıran bu iki alan için ilan yapmamıştır. 

Bunun sebebinin, mümkün olan en açık biçimde izah edilmesi istenmektedir. 

T. C. 
Turizm Bakanlığı 

Yatırımlar Genel Müdürlüğü 31.1.1991 
Sayı : A.T.T. D. Bşk./A.T./198-621-2394 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 23.1.1991 tarih ve 1821-6677-29879 sayılı yazınız. 
Zonguldak Milletvekili Sayın Mustafa Tınaz Titiz'in, Turizm Alanı olarak planlanan Kı

zıl kum ve Mogada'da bulunan kamu arazilerinin ilan edilerek turizm yatırımcılarına tahsis edil
memesi nedenlerinin yazılı olarak açıklanmasını talep eden soru önergesi ile ilgili açıklama ili
şikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 

tlhan Aküzüm 
Turizm Bakanı 
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Zonguldak Milletvekili Sayın M. Tınaz Titiz'in 21.1.1991 Günlü 
Soru önergesine tlişkin Açıklama 

Sayın M. Tınaz Titiz (Zonguldak Milletvekili) Zonguldak Kızılkum Mogada Turizm Mer
kezindeki hazine arazilerinin turizm yatırımlarına tahsisi amaayla ilan edilmediğini ifade eden 
soru önergesinde, nedenlerinin Turizm Bakanı tarafından yazılı olarak açıklanmasını talep et
mektedir. 

Zonguldak ve çevresinin doğal, tabiî, tarihî, arkeolojik ve sosyo-kültürel turizm değerleri 
kış, av, su sporları ve sağlık turizmi ile ilgili potansiyeli değerlendirilmiş, 9.4.1987 tarihinde 
Turizm Merkezi ilan edilmiştir. 

Sözkonusu merkezin 1/25 000 ölçekli çevre düzeni planı hazırlanmış, 31.3.1989 tarihinde 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığınca onanmıştır. 

Tasdik edilen imar planında; turizme ayrılan, bakanlık tasarrufuna alınabilen kamu ara
zilerinin plan kararları, alt yapısı gözönünde bulundurularak, öncelikle 400 yataklı turistik te
sis kurulmasına imkân tanıyacak arazinin (1/1 000 ölçekli halihazır harita ve uygulama imar 
planı müteşebbis tarafından yaptırılması şartıyla) ilan edilerek yatırımcılara tahsis edilmesi, 
6.2.1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. Sözkonusu karara dayalı ilan; 

Güneş Gazetesinin 12-13.2.1989, 
Türkiye ve Tercüman Gazetesinin 11.12.1989, 
Hürriyet Gazetesinin 15-18.12.1989, 

tarihli baskılarında yatırımcılara duyurulmuş 20.3.1989 günü mesai bitimine kadar müracaat 
edilmesi istenilmiştir. 

Ancak, Bakanlığımıza süresi içinde bir tek firma (Işıklar Holding A.Ş.) müracaat etmiştir. 
Yapılan incelemede; 
Adıgeçen firmanın yaklaşık 400 yatak kapasiteli parsel üzerinde 200 yataklı tesis kurmak 

istediği, 
Dosyada yalnızca Holding'i, tanıcı katalogların olduğu, 
Yatırımın gerçekleştirilebileceğini teyid eden tabloların ve şirketlere ait bilançoların bu

lunmadığı, 
Verilen teminat mektubunun da bakanlığımızca önerilen kapasite ile uyumlu olmadığı, 

Tespit edildiğinden, adıgeçen firmanın talebi red edilmiştir. 
Diğer yandan Bakanlığımızca Zonguldak ilinin bir bütün olarak ele alınması ve elde edi

lecek verilere göre yörenin istihdam sorununa çözüm getirilmesi, turizm gelirlerinden bu ilimi
zin de azamî ölçüde yararlandırılması imkânlarının araştırılması için 1991 yılında "Turizm En
vanteri ve Turizm Geliştirme Planı" yaptırılması kararlaştırılmıştır. 

Ayrıca, Çakraz'ın, Mogada ve Kızılkum Turizm Merkezinin 1/1 000 ölçekli uygulama İmar 
Planları yapılmaktadır. 

İmar planlarının tasdik edilmesinden sonra ilgili mevzuat çevresinde yöredeki kamu ara
zileri tahsis amacıyla ilana çıkarılacaktır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEM! 

76 NCI BİRLEŞİM 

31 . 1 . 1991 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname; 30.9.1960 Tarihli ve 91 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı
nın Kurulması Hakkında Kanunun 1 inci ve 5 inci Maddelerinin Değiştirilmesine iliş
kin 44 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında 151 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görev
leri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hak
kında 304 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/106, 1/35, 1/50, 1/343),(S. Sayısı : 503) (Dağıtma tarihi : 9.1.1991) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi ı 
12.4.1990) 

3. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2ıl983 Tarih ve 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 
19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin 
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Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

4. — Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılman 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5,1990) 

X 5. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve îçisJeri Komisyonu Raporu (2/239) (S, Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

X 6. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

7. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna îki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi t 
17.5.1990) 

8. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

9. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma1 Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29,5.1990) 

10. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi t 
29.5.1990) 

11. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

12. -— Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi ı 
29.5.1990) 

9 
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13. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

14. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye 
terinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

15. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi ı 
29.5.1990) 

16. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi t 
29.5.1990) 

17. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

18. — tçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

19. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi t 
29.5.1990) 

X 20. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi : 27,9.1990) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim işbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarıs* 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 22. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında işbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi : 27,9.1990» 
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23. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, îzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

24. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 

25. — İzmir Milletvekili Erdal inönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye İntikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

26. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşma 
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağıtma ta
rihi : 25.10.1990) 

X 29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/605) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

30. — istanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine ilişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve içişleri Komis
yonları Raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 3.1.10.1990) 

31. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

X 32. — Avrupa Yere] Yönetimler özerklik Şartı'nın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

X 33. — Malatya Milletvekili Galip Demirel'in, Bankalar ve Sigorta »Şirketleri ile 
Özel Finans Kuruluşlarının Vakıf Eski Eserlerinin Onarım ve Restorasyon Giderlerine 
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İştiraki Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sa
yısı : 478) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

34. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi : 8.11.1990) 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/601) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi i 8.11.1990) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî İşbirliğine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/600) (S. Sayısı : 485) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları 
16 Eylül 1988 Tarihli Bk Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483) 
(Dağıtma tarihi: 8.11.1990) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Karar
larının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/609) 
(S. Sayısı : 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/610) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1990) 

X 40. — Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı ' 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

X 41. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanım Tasarısı ile Konya Millet
vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve KÖyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayıları : 361 ve 361e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 

42. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin' 
in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
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Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 28.11.1990) 

43. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
3.12.1990) 

X 44. — Milletlerarası Ticarî Hakemlik Konusundaki Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/630) (S. Sayısı : 499) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X 45. — Yabancı Hâkem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York 
Sözleşmesinin Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/633) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 46. — Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol'ün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/680) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihî : 28.12.1990) 

X 47. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine Üç Bent ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma 
tarihi : 28.12.1990) 

X 48. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/728) 
(S. Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi: 17.1.1991) 

50. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/763) (S. Sayısı : 
506) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

X 51. — Adana Milletvekili Ahmet Akgün Albayrak ve 3 Arkadaşının, 30.4.1985 
Gün ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerin Kuruluşu Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/459) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma tarihi : 25.1.1991) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(76 ncı Birleşim) 


