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6. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, "Yeniden Değerlendirme 
Fonu" oluşturulması için Çukurova ve Kepez elektrik anonim şirketlerince izin 
talebinde bulunup bulunulmadığına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Baka
nı Adnan Kahveci'nin yazılı cevabı (7/2088) 596:597 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldı
ğından; 

Daha önce alınan karar gereğince ve Anayasanın 93 üncü maddesi uyarınca 1 Eylül 1991 
Pazar günü saat 15.00'te toplanmak üzçre, birleşime 15.55'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Aytekin Kötü 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Çanakkale Konya 

Mümin Kahraman Kadir Demir 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

10 . 6 . 1991 Pazartesi 

Tasan 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti Arasında Ticarî, Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/813) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri 
Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.6.1991) 

Teklifler 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 5 Arkadaşının, 12.4.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı 

Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/576) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.1991) 

2. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun 1475 Sayılı tş Kanununun 13 üncü 
Maddesine îki Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/577) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.6.1991) 

3. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair 9.3.1088 Tarih ve 3417 Sayılı Kanunun 6 
ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/578) (Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.6.1991) 

4. — Niğde Milletvekili Raşit Daldal ve 4 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nu ile 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi (2/57') (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 6.6.1991) 
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5. — İstanbul Milletvekili Cevdet Akçalı'nın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesine tlişkin Kanun Teklifi (2/580) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.6.1991) 

6. — Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/581) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.6.1991) 

Tezkereler 
1. — Ankara Milletvekili Mustafa Taşar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1697) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurul Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.6.1991) 

2 Diyarbakır Milletvekili Nurettin Dilek'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1698) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.6.1991) 

Yazûı Soru Önergeleri 

1. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, bazı polislerin terfilerinin geciktirildiği iddi
asına ve emniyet mensuplarının ekonomik ve sosyal haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazı
lı soru önergesi (7/2121) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.6.1991) 

2. — Zonguldak Milletvekili Tevfik. Ertüzün'ün, Adana Çimento Sanayi A. Ş.*nin 1990 
yılı net kârıyla ilgili olarak kamuoyuna yapılan açıklamaya iKşkin Devlet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/2122) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.6.1991) 

3. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Tekel işyerlerindeki bazı uygulamalara ve Tekel 
işçileriyle ilgili toplu iş sözleşmesinin sürüncemede bırakıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/2123) (Başkanlığa geliş tarihi:'7.6.1991) 

4. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun İli Eynesil İlçesi ören Beldesi Bele
diye Başkanı hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2124) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 7.6.1991) 

5. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Tekel İdaresi tarafından piyasaya sürülen ya
bana sigaraların bandrol fiyatı Üzerinden «atılmamasının nedenine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2125) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.6.1991) 

30 . 6 . 1991 Pazar 

Tasarılar 

1. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/814) (Dışişleri ve İçişleri komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 17.6.1991) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/815) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.6.1991) 
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3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/816) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.6.1991) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey trlanda Birleşik Krallı
ğı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına tlişkin Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/817) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.6.1991) 

5. — Bütçe Uygulama Kanunu Tasarısı (1/818) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 18.6.1991) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve 
Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/819) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.6.1991) 

Teklif 
1. — Sakarya Milletvekili Ayhan Sakallıoğlu'nun, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanunu ile 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi (2/582) (Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.6.1991) 

Tezkereler 

1. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1699) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.6.1991) 

2. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak ile Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın Yasama Do
kunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1700) (Anayasa ve Ada
let Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.6.1991) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, İskenderun - Madenli Beldesi Belediye Başkanının, 

özel otosunu aynı Belediyeye kiraladığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önerge
si (7/2126) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.6.1991) 

2. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Çorum İlindeki pancar üreticilerinin ürün bedeli 
alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2127) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 12.6.1991) 

3. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Antalya'da plansız ve programsız sanayi merkez
leri kurulduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2128) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 12.6.1991) 

4. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, İstanbul Edebiyat Fakültesi 3 üncü sınıf öğren
cilerinden birinin öldürülmesi olayına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2129) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 14.6.1991) 

5. — tçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, baraj inşaatları nedeniyle gerçekleştirilen ka
mulaştırmaların bedellerine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2130) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 14.6.1991) 
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6. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Fatih Emniyet Amiri hakkındaki İddialara iliş
kin tçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2131) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.6.1991) 

7. — tstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinden 
yararlanmak üzere inşaat sektöründe iş verilen yabancı firmalara ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/2132) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.6.1991) 

8. — tstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'i, Irak ve Kuveyt'te iş yapan müteahhitlik firma
larımızın körfez savaşı nedeniyle uğradıkları zarara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/2133) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.6.1991) 

9. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, ülkemizde kurulan işçi şirketlerine ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2134) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.6.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : İsmet Kaya Erdem 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertugrul Ünlü (Bursa), Ertugrul özdemir (Ordu) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başbakan Mesut Yılmaz tarafından kurulan Bakanlar 
Kurulu Programının okunması, görüşülmesi ve güvenoylaması için, Anayasanın 109, 110 ve 
93 üncü, İçtüzüğün 104,105 ve 7 nci maddelerine uygun olarak, Başkanlığımızca yapılan çağrı 
üzerine olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 129 uncu Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayımız vardır; gündeme geçiyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Başbakan A. Mesut Yılmaz tarafından kurulan Bakanlar 
Kurulu Programmtn okunması, görüşülmesi ve güvenoylaması için 30 Haziran 1991 Pazar günü saat 
15.00'te olağanüstü toplantıya çağrıldığına ilişkin Başkanlık yazısı (3/1701) 

BAŞKAN — Gündemimizin, "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" kısmında, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığının olağanüstü toplantı çağrısı ile Cumhurbaşkanlığı tezkere
leri vardır; bunları sırayla okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından bildirilmiştir : 
Başbakan A. Mesut Yılmaz tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının okunması, 

görüşülmesi ve güvenoylaması için, Anayasanın 109, 110 ve 93 üncü; İçtüzüğün 104, 105 ve 
7 nci maddeleri gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisini 30 Haziran 1991 Pazar günü saat 
15.00'te toplantıya çağırıyorum. 

Sayın milletvekillerinin toplantıda hazır bulunmaları ve bu çağrının valiler tarafından il
leri çevresindeki sayın milletvekillerine duyurulması rica olunur. 

İ. Kaya Erdem 
, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut'un Başbakanlık görevinden istifasmm kabulüne; yeni 
Başbakan atanıncaya ve Bakanlar Kurulu teşkil olununcaya kadar mevcut Bakanlar Kurulunun göreve 
devamına ilişkin Cumhurbaş/uınlığt tezkeresi (3/1703) 

BAŞKAN — Şimdi de, Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini okutacağım. 
Evvela, Başbakan Yıldırım Akbulut'un Başbakanlık görevinden istifa ettiğine dair Cum

hurbaşkanlığı tezkeresini okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başbakan Erzincan Milletvekili Sayın Yıldırım Akbulut Başbakanlık görevinden istifa et

miş ve istifası kabul olunmuştur. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 uncu maddesi gereğince, yeni Başbakan atanınca

ya ve Bakanlar Kurulu teşkil olununcaya kadar, mevcut Bakanlar Kurulunun göreve devamının 
rica edildiğini bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN— Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için Rize Milletvekili ve Anavatan Partisi Genel Başka

nı A. Mesut Yılmaz'm görevlendirildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1705) 

BAŞKAN — Rize Milletvekili ve Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın, Ba
kanlar Kurulunun yeniden teşkili için görevlendirildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresini oku
tuyorum : 

17 Haziran 1991 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 16 Haziran 1991 gün ve Kan. Kar. : 39.08.1.91.318 sayılı yazımız. 
tlgi yazı ile istifası bildirilmiş olan Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için Türkiye Cum

huriyeti Anayasasınn 109 uncu maddesi uyarınca, Rize Milletvekili ve Anavatan Partisi Genel 
Başkanı A. Mesut Yılmaz'ı görevlendirdim. 

Seçilecek bakanların atanmaları yapıldıktan sonra, Bakanlar Kurulu listesinin ayrıca gön
derileceğini bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Başbakan A. Mesut Yılmaz tarafından teşkil olunan Bakanlar Kuruluna seçilen üyelerin 

atandıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1706) 
BAŞKAN — Başbakan Mesut Yılmaz tarafından kurulan yeni Bakanlar Kurulunun atan

dığına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile Bakanlar Kurulu listesini okutuyorum : 
23 Haziran 1991 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 17 Haziran 1991 tarihli ve Kan. Kar. 39-08-2-91-319 sayılı yazımız. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 109 uncu maddesi uyarınca teşkil edilen Bakanlar Ku
ruluna, ilişik listede gösterilen zevatın atanmış olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 
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Bakanlar Kurulu Listesi 

Başbakan : A. Mesut Yılmaz (Rize) 
Devlet Bakanı • Başbakan Yardımcısı : Ekrem Pakdemirli (Manisa) 
Devlet Bakanı : Fahrettin Kurt (Trabzon) 
Devlet Bakanı : Mustafa Rüştü Taşar (Ankara) 
Devlet Bakanı : İmren Aykut (istanbul) 
Devlet Bakanı : M. Vehbi Dinçerler (Hatay) 
Devlet Bakanı : Kâmran İnan (Bitlis) 
Devlet Bakanı : tlhan Aküzüm (Kars) 
Devlet Bakanı : Cengiz Tuncer (Antalya) 
Devlet Bakanı : Sabahattin Araş (Erzurum) 
Devlet Bakanı : Ersin Koçak (Adana) 
Devlet Bakanı : Mehmet Çevik (Ankara) 
Devlet Bakanı : Eyyüp Cenap Gürpınar (Şanlıurfa) 
Devlet Bakanı : Birsel Sönmez (Niğde) 
Devlet Bakanı : Ali Talip özdemir (Konya) 
Adalet Bakanı : Şakir Şeker (Sivas) 
Millî Savunma Bakanı : Hüseyin Barlas Doğu (Ankara) 
İçişleri Bakanı : Mustafa Kalemli (Kütahya) 
Dışişleri Bakanı : İsmail Safa Giray (İstanbul) 
Maliye ve Gümrük Bakanı : Adnan Kahveci (İstanbul) 
Millî Eğitim Bakanı : Avni Akyol. (İstanbul) 
Bayındırlık ve İskân Bakanı : Hüsamettin örüç (Bursa) 
Sağlık Bakanı : Yaşar Eryılmaz (Ağrı) 
Ulaştırma Bakanı : İbrahim özdemir (İstanbul) 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı : İlker Tuncay (Çankırı) 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı : Metin Emiroğlu (Malatya) 
Sanayi ve Ticaret Bakanı : Rüştü Kâzım Yücelen (İçel) 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı : Muzaffer Arıcı (Denizli) 
Kültür Bakanı : Gökhan Maraş (Kırşehir) 
Turizm Bakanı : Bülent Akarcalı (İstanbul) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Yeni Hükümetin, milletimiz ve memleketimiz için hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum. 

(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, Hükümet Programı aleyhinde söz istiyorum 

efendim. 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuştur; 

aleyhinde söz istiyorum efendim. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Lehinde söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İçtüzük hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu listesinin 

ilanından, okunmasından sonra, çarşamba günü Hükümet Programı üzerinde yapılacak olan 
genel görüşmelerde, söz hakkı doğmaktadır. SHP ve DYP Gruplarının müracaatları ile 15 ar
kadaşımızın söz istekleri Divana gelmiştir. 
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Divandaki arkadaşlarımızın verdikleri bilgilere göre, bu istekler Divana aynı anda gelmiş
tir. Bu şartlar altında, Divandaki arkadaşlarımız, öncelik sırası için, kura çekeceklerdir. Hü
kümet Programının okunmasından sonra, kura sonucu belirlenen konuşma sırası sizlere ayrı
ca duyurulacaktır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, tutanaklara, önce benim söz isteğim geçmiş
tir efendim... 

5. — Çalıgma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Kadının Statüsü ve Sorunları 
Genel Müdürlüğünün Başbakanlığa bağlanmasının uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/1707) 

BAŞKAN — Bir genel müdürlüğün Başbakanlığa bağlanmasına dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi vardır; okutuyorum : 23 Haziran 1991 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Başbakanlığın 23.6.1991 gün ve 08-3-1/1-14008 sayılı yazısı. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Kadının Statüsü ve Sorun

ları Genel Müdürlüğünün Başbakanlığa bağlanması, 3046 sayılı Kanunun değişik 10 uncu mad
desi gereğince, Başbakanlığın teklifi üzerine uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize sunarım. 
Turgut Özal 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

IV. — HÜKÜMET PROGRAMI 
1. -t- Başbakan A. Mesut Yılmaz tarafından Hükümet Programının okunması 

BAŞKAN — Anayasanın 110 uncu maddesine göre okunması gereken Bakanlar Kurulu 
Programını, Sayın Başbakan bugün okuyacaklardır. 

Bakanlar Kurulu Programını okumak üzere, Başbakan Sayın Mesut Yılmaz'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Yılmaz. (Bakanlar Kurulu ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri ayakta 

alkışlar) 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin sayın üyeleri; Yüce Meclisi, Bakanlar Kurulu ve şahsım adına en derin saygılarımla se
lamlıyorum; önümüzdeki dönemin milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. 

17 Haziran 1991 günü, Sayın Cumhurbaşkanı yeni Hükümeti kurma görevini şahsıma tev
di ettiler. Hazırladığım kabine listesi kabul buyurulunca, 23 Haziran 1991 günü, 48 inci Türki
ye Cumhuriyeti Hükümeti teşekkül etti. Anayasının 110 uncu maddesi gereğince Hükümetimi
zin Programını Yüce Heyetinize sunmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan Partisinin iktidar olduğu 6 Kasım 1983 se
çimleriyle Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştır. Yaklaşık sekiz yıl zarfında, Partimizin uygu
ladığı üç hükümet programı birbirinin devamı ve tamamlayıcısı olmuştur. Ancak, son yıllarda, 
dünya ekonomik ve siyasî yapısında meydana gelen değişiklikler ve gelişmeler dikkate alına
rak, programlarda gerekli uyarlamaların yapıldığı da bilinmektedir. Bu uygulamaların asıl amacı 
ise, toplum hayatının en önemli unsuru olan istikrarı sağlamaktır. Nitekim, Hükümetimiz de, 
bu amaca bağlı kalarak, Anavatan Partisinin daha önceki icraat ve tecrübelerini dikkate ala
rak, söz konusu istikrarı sürdürmeye kararlıdır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan İktidarlarının, insan hak ve özgürlüklerini, 
insan haysiyet ve güvenini esas aldığı, milletimizin huzur ve saadetini gözeterek, yeni sosyo 
ekonomik politikaları yeni bir anlayışla uygulamaya koyduğu açıktır. 

Keza, Anavatan iktidarları, ekonomik alanda, uluslararası entegrasyona önem veren, çağdaş, 
dinamik, yeni şartlara uyum gösteren kalkınma programları belirlemiş ve uygulamaya geçir
miştir. Bu politikalar sonucu olarak, birçok sektörde önemli gelişmeler sağlanmıştır. 

Hükümetimiz de, aynı temeller üzerinde, milliyetçilik, muhafazakârlık, sosyal adaletçi
lik, rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisi esaslarına dayalı olarak, kalkınmaya açık, mede
nî, müreffeh, büyük ve güçlü bir Türkiye için çalışmak azmindedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; devletin başlıca görevi, istikrarın temini, adaletin sü
ratli dağıtılması, emniyet ve güvenin sağlanması, yurdun savunulması, yurt içinde ve yurt dı
şında memleketin ve vatandaşların haklarınm korunmasıdır. 

iktisadî kalkınmada devletin esas fonksiyonu, tanzim edici, fertlerin ve kuruluşların ikti
sadî münasebetlerini düzenleyici, ihtilafların halline, iktisadî istikrarın sağlanmasına matuf sık 
sık değişmeyen kaideler koyması, engellerin kaldırılarak verimin yükseltilmesidir. Karar meka
nizmasının etkin olarak çalışması esastır. 

iktisadî faaliyetlerde, devlet, genel seviyede tanzim edici ve yönlendirici olmalı, detaylara 
müdahale etmemelidir; vatandaşın rakibi değil, aksine, ona hizmet eden, gelişmesini kolaylaş
tıran bir yardımcı olmalıdır. 

iktisadî kalkınmada devletin doğrudan yüreteceği faaliyetler, esas itibariyle alt yapı hiz-
letleridir. 

Bütün milletin istifadesine açık olabilecek orman, su, maden, enerji gibi kaynaklar mille
tin varlığı olarak düşünülmelidir. 

Devlet, sanayi ve ticarete, anaprensip olarak, girmemelidir; istisnai olarak, geri kalmış böl
gelerde sınaî tesisler kurabilir. Bu teşebbüsler kısa zamanda millete devredilmelidir. 

Sanayi, tarım ve ticaretle mal ve hizmet üretiminin en süratli ve verimli şekilde yapılabil
mesi, fertlerin kabiliyetlerini ve teşebbüs güçlerini, iktisadî gelişmenin temel unsuru sayan bîr 
sistem içinde mümkün olabilir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, toplumun maddî ve manevî olarak yükselmesinde ve 
yücelmesinde temel unsur insandır. Bu nedenle, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve 
gençlerimizin modern ve ileri Türkiye idealine, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, millî, mane
vî ve ahlakî değerlerimizi benimsemiş, bilgili, ilmî düşünceye sahip, herkese karşı sevgi, saygı 
ve müsamaha besleyen medenî birer insan olarak yetişmelerini sağlamak, amacımızdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gücünü, tarihinden, millî ve manevî değerlerinden alarak 
geleceğe güvenle bakan büyük milletimizin, demokrasiye bağlı vatansever evlatlarının üzerine 
düşen tarihî görev ve sorumluluğun, hür, bağımsız, gelişmiş, itibarlı ve güçlü Türkiye idealinin 
hizmetkârları ve teminatı olabilme yolunun, millî hedefler etrafında birleşerek, dürüst, mede
nî ve ölçülü bir siyasî faaliyette bulunmak olduğuna inanırız. Siyaseti, aziz milletimiz için mu
kaddes bir fazilet ve hizmet yarışı olarak telakki eder, siyasî faaliyetin müsamaha ve olgunluk
la, kavgadan uzak, medenî bir şekilde yürütülmesini düstur ittihaz ederiz. 

Aziz milletimiz, çekişmenin, kavganın ve bölücülüğün hiçbir zaman yanında olmamıştır. 
Geçmişte şu veya bu şekilde kavgaya itilenler veya kendini kavganın içinde bulanlar mustarip
tir, Kırgınlıkların giderilmesine, yaraların sarılmasına, dostluğun, kardeşliğin ve dayanışmanın 
geliştirilmesine zaruret vardır. 
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Devletimizin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ilkesinden asla taviz verilemez. 
Millî birliğin muhafazası ve idamesi için milletçe büyük bir dikkat ve gayret sarf etmemi

zin zarureti, bilhassa yakın tarihimizde cereyan eden üzücü olaylar sebebiyle daha iyi anlaşılmıştır. 

Partimiz, demokratik siyasî mücaddede tek yolu ikna, uzlaşma ve fikirlere hürmet olarak 
gören; hür, bağımsız, gdişmiş, itibarlı, büyük ve güçlü Türkiye idealine ulaşmayı gaye edinmiş 
bir siyasî partidir. 

Bu programda belirtilen esaslar ışığı altında öngörülen hususların gerçekleşmesi maksa
dıyla, her çeşit sosyal, iktisadî, idarî, hukukî, politik ve diğer tedbirlerin alınması ve uygulan
ması için çalışmayı ve mücadele etmeyi aziz milletimize karşı vazgeçilmez görevimiz sayar, si
yasî parti oluşumuzun sebebi görürüz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, toplumumuzun temdi ve millî varlığımızın özü olan 
aile kurumuna ye aile içinde en yüksek değer olan kadınlarımıza büyük önem veriyoruz. Ka
dınlarımızın sorunlarına köklü çözümler getirmeye, toplumdaki yerlerini yüksdtmeye kararlı
yız. Bunun gereği olarak, kadınlarımızın her alanda ve düzeyde görev ve sorumluluk almaları
na, yönetimde yetkili olmalarına ve kqrar mekanizmalarına daha çok katılmalarına özen gös
tereceğiz. 

Bu konularda Anayasada öngörülmüş olan ve İktidarımız döneminde kurulan teşkilatları 
daha etkin hale getireceğiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, doğal, kültürel ve sosyal çevreyi korumak vt geliştir
mek, Hükümetimizin temd prensiplerinden birisidir. Ekolojik değerlerin korunması ve eko
nomik kalkınmanın sağlanması bir bütün olarak de alınacak, sürekli ve dengeli kalkınma ama
cına uygun olarak, yasal, idarî ve teknik tedbirler gdiştirilecektir. 

Bu çerçevede, ulaştırma, tarım, enerji, sağlık, eğitim, konut ve altyapı gibi tüm temel sek
törlerdeki yatınmlarda çevre faktörünün de de alınması sağlanacak; gdecek nesillere temiz ve 
yaşanabilir bir çevre emanet etme düşüncesi çalışmalarımızda esas olacaktır. 

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde kıyı alanlarının yönetimi konusuna ve kıta içi 
su kaynaklarımızın korunmasına özd bir önem verilecektir. Bu çerçevede, beş yıllık kalkınma 
planları paralelinde çevre durum tespitleri yapılarak, öncdikler sıralamasına gidilecektir. 

Ayrıca, endüstriyel gelişmenin çevre sorunları yaratmaması açısından, kirliliği kaynağın-' 
da önleyici tedbir alarak, gerek mevcut gerekse yeni kurulacak tesislerin arıtma sistemlerini 
kurmalarını sağlamak amacıyla, düşük faizli kredi kullanımı için gerekli hukukî tedbirler ge
liştirilecektir. 

Çevreyi kirletmeyen, çevrenin fizikî ve biyolojik yapısına zarar vermeyecek teknolojik sis
temlerin ülkemizde yaygınlaştırılması yoluna gidilecektir. 

Evrensd boyuta ulaşan çevre sorunlarının çözümü amacıyla, uluslararası kuruluşlarca baş
latılan tüm faaliyetler yakinen izlenecek ve aktif katkı sağlanacaktır. Bu meyanda, Karadenize 
kıyısı olan diğer ülkderle birlikte Karadenizin kirlilikten korunması amacıyla başlatılan çalış
malar da sürdürülecektir. Aynı zamanda, ülkemizin çevre konusunda taraf olduğu uluslararası 
sözleşme ve protokoller çerçevesinde aldığı yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli ya
sal ve teknik tedbirler alınacaktır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 21 inci yüzyıla girerken, dünyanın klasik ekonomik 
ve sosyal yapısının, gelişen teknoloji ve kültürel etki ile zorlandığı bilinmektedir. Dünün de
mirperde ülkeleri bile, kapalı devletçi ekonomilerin başarısızlığı karşısında, hak ve menfaatla-
ra dayanan bir çizgide dış ekonomik münasebetlerini geliştirme arayışı içindedirler. 

Gelişen sanayi toplumları, daha fazla gelişebilme imkânlarını, gelişme yolunda olan ülke
lerin sosyoekonomik durumlarını, dengeli uluslararası ilişkilere dayandırma zorunluluğunda 
görmektedir. ' • , 

Bloklar çökmüş, Kuzey-Güney ilişkileri, Pasifik ekonomik olayı, hatta Avrupa Toplulu
ğu, ekonomik münasebetlerini ülkelerin karşılıklı hak ve menfaatları çerçevesinde değerlendir
meye başlamıştır. 

Dünyada kısıtlı olan doğal zenginliklerin ve teknolojik girdilerin insan yararına, dengeli 
bir şekilde kullanılması anlayışı, giderek süratli bir şekilde ağırlık kazanmaktadır. 

tşte bu ve benzer nedenledir ki, dünyada hiçbir ülke, kapalı bir ekonomik anlayışla, kendi 
insanının refah düzeyini arzu edilen seviyeye ulaştırma imkânına sahip değildir. 

Ülkemiz, dış ekonomik münasebetlerini geliştirmede çok geç kalmış olmakla beraber, Ana
vatan Partisi, iktidara geldiği 1983 yılından bu tarafa, bu geç kalmışlığı gidermek için yoğun 
çabalarını sürdürmektedir. Söz konusu yıldan itibaren öncelikle komşu ülkelerimizle başlatı
lan ekonomik ve ticarî ilişkiler, bu alanda kaydettiğimiz aşamalara bir gösterge teşkil etmekte
dir. Müteahhitlerimizin komşu ülkelerde, yabancı rakiplerinin dikkatlerini üzerlerine çekebile
cek tarzda gösterdikleri başarılar, ihracat ve ithalatımızın ani sıçraması, dış ekonomik ilişkile
rimizde isabetli kararlarımızın neticesi olmaktadır. 

Hükümetlerimiz, 1983 yılından bu tarafa ithalat-ihracat, yabana sermaye ve kambiyo re
jimlerinde yaptığı radikal değişikliklerle, kapalı ekonomik yapısını kırarak, yeniden ekonomik 
ve ticarî yapılaşmaya gitmiş; bu yapılaşmada gösterdiğUbaşarılarla, gelişme yolunda olan ülke
lere örnek olmuştur. 

Anavatan Partisi tktidarı olarak, dış ekonomik münasebetlerde kaydattiğimiz gelişmeleri, 
ülkemizin menfaatlarına uygun bir şekilde daha da geliştirmeyi bir amaç olarak görüyor ve 
bu yönde her türlü tedbiri almayı kaçınılmaz buluyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; adalet, mülkün, kişi hak ve hürriyetlerinin, çağdaş top
lum hayatının temelidir. Adaletin bağımsız ve tarafsız yargı organları tarafından süratle yerine 
getirilmesi, milletimizin en önemli temennilerinden biridir. Bu nedenle, Adalet Bakanlığı ve 
yargı organlarının imkânlarının geliştirilmesi, sistemin modernizasyonu ve çalışma şartlarının 
iyileştirilmesi hedefimizdir. 

Kanunların, mahkemelerin yükünü azaltacak şekilde gözden geçirilmesine çalışılacaktır. 
Adaletin süratle ve vatandaşlar arasında bir ayırım yapılmaksızın gerçekleştirilmesi, millî 

birlik ve beraberliğimizin tesisinde ve devlete güvenin temininde en önemli unsurlardan biridir. 
Bu hak ve hürriyetlerin teminat altına alınması için, hukuka bağlı ve hukukun üstünlüğü

nü esas alan hukuk devleti düzenini temel şart sayarız. 

"Geciken adalet, adaletsizliktir" düşüncesinden hareketle, yargı sisteminin hızlı, nitelikli 
ve adil sonuç almaya elverişli bir düzene kavuşturulması için, personel, yapı, araç ve gereç ba
kımından iyileştirilmesi esas olacak, kurumlar ve hukuk kuralları bu esasa göre geliştirilecektir. 
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Hükümet olarak, adlî ve idarî yargı kurumlarına büyük önem veriyoruz. Bu itibarla, yar
gı mesleğinin özendirici hale getirilmesi hedeflerimiz arasındadır. 

Türk Ceza Kanununun 141,142,143,163 üncü maddelerinin kaldırılması, demokrasi adı
na atılan önemli adımlardan biri olmuştur. 

Hazırlık tahkikatında avukat bulundurulmasını teminen yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

Üst yargı organlarının iş yüklerini kendi içinde dengeleyici ve özellikle Yargıtayın bir içti
hat mahkemesi olarak çalışmasını sağlayıcı tedbirler alınacaktır. 

Ceza infaz kurumlarının her bakımdan daha sıhhatli ve modern bir fizikî yapıya kavuştu
rulması sağlanacak, hükümlüleri topluma yeniden kazandırıcı yönde tedbirler alınacak, özel
likle çocuk hükümlülerin ıslahı ve yetiştirilmelerine önem verilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, aziz vatanımızın her hal ve şart altında savunmasının 
yapılabilmesi ve uluslararası barışın sürekliliğinin temin edilebilmesi için, millî ve tarihî gele
neğimiz olan disiplinli ve kuvvetli bir ordunun varlığının esas olduğu malumunuzdur. 

Kahraman Ordumuzun en mükemmel şekilde eğitilmesi, modern silah, araç ve gereçlerle 
teçhiz edilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli imkânların sağlanmasını zorunlu bulmaktayız. 
Savunma sanayii geliştirilecek, Ordumuzun vurucu gücü artırılacak, Ordumuz sayıca azaltılır
ken, eğitimi daha yüksek seviyelere çıkarılacaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesin
de en önemli unsurlardan biri olan personelin, yurt içinde ve dışında eğitilmesi, yetiştirilmesi 
için gerekli kaynak ve imkânlar sağlanacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, dış politikamızın esası, Büyük Atatürk'ün vaz ettiği 
temel ilkeler istikametinde, bölgemizde ve dünyada barış ve güvenliğin muhafaza ve idamesine 
ve uluslararası işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulmasıdır. Devletimizin kuruluşundan bu 
yana dış politikasında daima göz önünde tuttuğu bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlü
ğüne saygı, ahde vefa ve barışçılık ilkeleri temelinde, millî menfaatlarımızın hassasiyet ve ka
rarlılıkla en etkili şekilde korunması, Hükümetimizin, dış politika alanında birinci hedefini 
teşkil edecektir. 

Türkiye, dış politikasında, özgün ve imtiyazlı coğrafî konumun sağladığı geniş imkânlar
dan azamî ölçüde yararlanmak durumundadır. Bir Avrupa ülkesi olan Türkiye, aynı zamanda, 
bir Akdeniz, Karadeniz, Balkan ve Ortadoğu ülkesi olma özelliğini de taşıdığından, bölgelera-
rası işbirliğinin geliştirilmesinde fevkalade merkezî bir konuma sahiptir. Ülkemizin bu müstes
na özellikleri, çok boyutlu aktif bir dış politika izlememizi zorunlu kılmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, uluslararası topluma ve komşularına karşı sorumlulu
ğunun bilincinde olan Türkiye, bölgede belirsizliklerin ortadan kaldırılmasına çaba sarf ede
cek ve istikrar unsuru olma özelliğini, aktif dış politikası ve bölgesel işbirliği projeleriyle so
mut bir biçimde sergileyecektir. 

Hükümetimiz, Balkanlarda Karadenizde, Akdenizde ve Ortadoğu'da refah, istikrar, işbir
liği ve güven iklimi meydana getirilmesine, yönelik adımlar atılmasına öncülük edecektir. Ka
radenizde Ekonomik İşbirliği Bölgesini, Türkiye, tran ve Pakistan'ın üyesi bulunduğu Ekono
mik İşbirliği Teşkilatını ve Balkan ülkeleri arasındaki çok yönlü işbirliğini, bu çerçevede önem
li örnekler olarak zikretmek istiyorum. 
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Sayın Başkan, »ayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, Hükümetimiz, Partimizin de temel il
keleri doğrultusunda, insan unsurunu birinci planda tutmaktadır. Bugün, insan, sadece iç hu
kukun değil, uluslararası hukukun da süjesi haline gelmiştir. Gerçekten de, artık, kişiler ulus
lararası mahkemelere başvurabilmektedirler; Türkiye de bu hakkı kendi insanlarına tanıyan 
devletler arasında yer almıştır. 

Avrupa Topluluğuna, 1987 yılında, tam üyelik müracaatında bulunduk. Müracaatımız üze
rine AT Komisyonu tarafından hazırlanan rapor ve işbirliği önerilerinde de vurgulandığı üzere, 
ilk aşamadaki hedefimiz, Türkiye'yi tam üyeliğe götürecek yeni bir yakınlaşma ve işbirliği sü
reci başlatmak ve aramızdaki entegrasyon unsurlarını çoğaltmaktır. Temel hak ve özgürlüklere 
saygı» çoğulcu demokrasi, serbest seçimler ve pazar ekonomisinin Türkiye ile AT ülkeleri ara
sında ortak paydayı oluşturduğu inancındayız. Türkiye-AT ilişkilerinin yeniden güçlü ve dina
mik bir yapıya kavuşturulması için* Avrupalı ortaklarımızın, mevcut bazı pürüzleri, tarihî so
rumluluk anlayışıyla bertaraf edecek tedbirleri vakit geçirmeden almalarını temenni ediyoruz. 

Paris Yasası ile çerçevesi çizilen yeni Avrupalı'mn inşaatında, kısa bir süre önce kurulmuş 
olan AGtK kurumlarının başarılı bir biçimde işlev görmesi ve olgunluğa erişmesi büyük önem 
taşımaktadır. Türkiye, bu konuda, AGtK çerçevesinde ve Avrupa Konseyi çalışmalarında yapı-
a gayretler içinde olacaktır. 

Türkiye, NATO ittifakı içinde, başta güvenlik olmak üzere, tüm konularda aktif ve mües
sir bir rol oynamayı sürdürecektir. Avrupa'nın güvenlik ve savunma boyutunun ortaya çıkarıl
masında önemli bir rol oynamaya aday olan Batı Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi, üyelik hede
fimiz doğrultusunda ve NATO ile uyum içinde geliştirmeye kararlıyız. 

Dış politikamızın önemli boyutlarından birini oluşturan ABD ile ilişkilerimizi, uzun va
deli bir perspektifle ele alarak, dosttuk ve ittifak bağlan ve karşılıklı çıkarlara hizmet edecek 
bir anlayışla sürdürmek ve iktisadî işbirliği boyutuna da ağırlık vererek daha da geliştirmek 
arzusundayız. 

Geleneksel dostumuz olan Almanya'nın birleşmesi, Avrupa'nın yakın tarihinde önemli bir 
dönüm noktası olmuştur. Avrupa'nın siyasî ve ekonomik oluşumunda şimdi daha geniş so
rumluluk üstlenen Almanya ile ilişkilerimizi, her alanda en ileri düzeye götürme arzusundayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Türkiye'nin, Körfez bunalımı boyunca izlediği ulusla
rarası hukuku ve BM Güvenlik Konseyi kararlarım esas alan politikası, bundan böyle de aynı 

% doğrultuda kalacaktır. Bir bölge devleti olarak, Irak ile ilişkilerimize ve Irak halkı ile bağları
mıza önem atfediyoruz. İlişkilerimizin normalleşmesi için gerekli koşulların oluşmasında, Irak'ın, 
BM Güvenlik Konseyi kararlarının gereklerini yerine getirmesi gerektiği inancındayız. 

Hükümetimiz, geleneksel dostu Pakistan, yakın ilişkiler içinde bulunduğu Suudi Arabis
tan ve Doğu komşusu Iran gibi bütün tslam Konferansı Örgütü üyesi ülkelerle mevcut yakın 
dostluk ve işbirliği ilişkilerini daha da geliştirmeye kararlıdır. 

Ortadoğu sorununun halline büyük önem veren Türkiye, bölgede adil ve kalıcı bir barışın 
tesisinin ancak İsrail'in 1967 savaşında işgal ettiği topraklardan geri çekilmesi, Filistinlilerin 
meşru haklarının tanınması ve ayrıca bölgedeki tüm ülkelerin tanınmış ve güvenli sınırlara sa
hip olmaları ile gerçekleşebileceğine inanmaktadır. 

Ortadoğu ülkeleri arasında da bölgesel işbirliği projeleri geliştirilmesine öncelik verece
ğiz. Bölgede doğalgaz ve petrol boru hatlan tesisi ile elektrik, yol şebekelerinin birleştirilmesi 
ve "barış suyu" gibi somut ve önemli projeleri bu çerçevede sayabiliriz. > 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, kuzey komşumuz Sovyetler Birliği ile ilişkilerimizde 
son yıllarda kaydedilen olumlu gelişmelerden memnunluk duymaktayız, önümüzdeki dönem
de, gerek SSCB gerek Birlik Cumhuriyetleri ile işbirliği ilişkilerimizin, bugüne kadar titizlikle 
riayet edilen, ilkeler çerçevesinde, uzun vadeli bir perspektifle geliştirilmesine öncelik vereceğiz. 

Bulgaristan'da Kasım 1989'dan bu yana meydana gelen olumlu gelişmeler, yeni yöneti
min, Türk azınlığına mensup vatandaşlarının sorunlarını çözme konusunda açıklanan siyasî 
iradesi ve bu amaca yönelik çabaları, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkileri yeni bir dö
nemin eşiğine getirmiş, ilişkilerin normalleştirilmesi ve geliştirilmesi için umutlar doğurmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Hükümetimiz, Ege'nin iki yakası arasında karşılıklı 
hak ve çıkar dengesine dayalı sağlam ve kalıcı bir dostluğun tesis ve idamesi gereğine içtenlikle 
inanmaktadır. Ülkelerimiz arasında mevcut çeşitli meselelerin ancak gerçekçilik, sağduyu ve 
ileri görüşlülüğün temel alındığı ciddî müzakerelerle çözümlenebileceğini düşünmekteyiz. 

Türk-Yunan ilişkilerine, iki ülke ve milleti birbirine bağlayan uzun vadeli çıkarların mev
cudiyeti açısından yaklaşmakta ve Yunanistan'la Türkiye arasında sürekli bir anlayış birliği ve 
işbirliğinin tesisinin her iki ülkenin de yararına olacağı fikrinin Yunan tarafınca da samimiyet
le paylaşılmasını beklemekteyiz. 

Hükümetimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile mevcut ilişkilerimize özel bir önem at
fetmektedir. Kıbrıs Türk halkı, Ada'nın iki aslî unsurundan birisi olarak Ada'nın geleceğinde 
her alanda eşit söz hakkına sahiptir ve sahip kalacaktır. Türkiye, Kıbrıs sorununa Ada'daki 
iki halkın uluslararası antlaşmalara dayanan hak ve statüleri açısından bakmakta ve mesele
nin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin iyi niyet görevi çerçevesinde, taraflar arasında eşit 
düzeyde yapılacak müzakerelerle çözümünü desteklemektedir. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin iyi niyet görevi çerçevesinde, Adadaki iki eşit taraf 
arasında doğrudan görüşmelerle varılabilecek anlaşmaya dayalı bir çözümün unsurları, 649 
sayılı Güvenlik Konseyi kararında yer almaktadır. Kıbrıs Türk tarafı, bu esaslar dahilinde, adil 
bir çözüm çerçevesi oluşturulması için yapıcı bir çaba içindedir. 

Son olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ile mutabakat halinde Kıbrıs'taki iki eşit ta
raf ile Türkiye ve Yunanistan'ın katılacakları dörtlü bir toplantı önerilmiştir. Yunan-Rum tara
fının olumsuz tepkisine rağmen, bu öneri gündemde kalmaya devam etmektedir. Kıbrıs Türk 
tarafının bugüne kadar sabırla izlediği yapıcı tutum, Hükümetimizce kararlılıkla desteklene
cektir. Geçmiş tecrübeler, Kıbrıs meselesinin başka siyasî amaçlar uğruna değerlendirilmek is
tenmesinin, bu meselenin çözümüne yardımcı olmadığını göstermiştir. Yunanistan Hükümeti
nin bu gerçeğin bilinci içinde hareket edeceğini ümit etmek istiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları 
ülkelerdeki hak ve menfaatlarının korunmasına ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine büyük 
önem vermekteyiz. Ülkemiz ile, bulundukları ülkeler arasında bir dostluk ve yakınlaşma köp

ürüşü rolünü üstlenmesini arzuladığımız bu vatandaşlarımızın en yüksek eğitim düzeyine ka
vuşmaları ve bulundukları ülkelerde layık oldukları en üst düzeye ulaşmaları için çaba göster
meye devam edeceğiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Hükümetimiz, yüce milletimizin can ve mal emniyeti
ni sağlamada, ülkemizde huzur ve güvenin temininde gerekli tüm tedbirleri almaytamaç edin
miştir. 
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Huzur ve güvenin sağlam ve kalıcı temellere oturtulması, siyasî, iktisadî ve sosyal politi
kaların bir bütünlük içinde uygulanmasına, birbirleriyle ahenkli ve dengeli yürütülmesine 
bağlıdır. 

Huzur ve güvenin bedelinin, demokratik nizamdan, insan hak ve hürriyetlerinden vazgeç
mek olamayacağına samimiyetle inanmaktayız. 

Güvenlik kuvvetlerinin aslî görevleri dışındaki görevlerle meşgul edilmemelerine yönelik 
çalışmalar yapılacak, bu çalışmalarla, aslî görevlerini aksatan mevzuat hükümleri belirlene
rek, ayıklanmaları sağlanacaktır. 

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı taşra kuruluşlarının, ilgili 
mülkî idare amirleriyle daha sıkı görev ilişkileri içinde çalışmalarını sağlayacak yasal düzenle
meler yapılacaktır. 

Güvenlik kuvvetlerinin hizmete bağlılıklarının sağlanması ve iş verimliliklerinin artırılması, 
sosyal güvenliklerinin temini üzerinde ciddiyetle durulacak; asayişin tesisi uğruna şehit olan 
vatan çocuklarının ve ailelerinin geleceklerinin mutlaka teminat altına alınması çalışmaları hız
landırılacaktır. 

Gerektiğinde eğitim ve diğer destekleyici imkânlar da sağlandıktan sonra, şehir içi trafik 
hizmetlerinin düzenlenmesinde mahallî idarelerle çok sıkı işbirliği içinde olunacak ve halen 
polisin ve trafik teşkilatının görev alanı dışındaki mahallerde jandarma tarafından yürütül
mekte olan trafik denetimlerinin de, trafik polisine devrine ilişkin çalışmalar yapılacaktır. Tra
fik anarşisinin önlenmesi için, yasal düzenlemeler de dahil, acil tedbirler konusunda bir Trafik 
şurası hemen toplanacaktır. 

Mahallî idarelere personel yetiştirmek üzere, eğitim kurumu faaliyete geçirilecektir. 
Köy Kanunu süratle gözden geçirilip günün şartlarına göre yeniden düzenlenecektir. 

Mülkî idare taksimatında, coğrafî, ekonomik unsurlar ve kamu hizmetlerinin gerekleri dik
kate alınarak, yeni il, ilçe ve belediye kurulması yoluna gidilecektir. 

tdarî ve ekonomik yönetimimizin bürokratik işlemlerinin azaltılması çalışmaları sürdürü
lecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, anarşi ve terörün dünya milletlerinin huzur ve güveni
ni sarsan olayların başında gelmekte olduğu ve önlenmesi konusunda tüm ülkelerin üzerinde 
önemle durdukları malumlarınızdır. 

Anarşi ve terörün, devletin varlığını sarsan bir olay olması nedeniyle, yasama, yürütme 
ve yargı organlarının, iktidarıyla, muhalefetiyle, bütün siyasî partilerin ve toplumun bütün ke
simlerinin bu konuda üzerine düşen görevleri yapmaları bir zorunluluk olmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bölücü ni
telikli ve yurt dışı irtibatlı; ancak, güvenlik kuvvetlerimizin sürekli mücadele üstünlüğü içinde 
geçen anarşik nitelikli çarpışmaları hukukun üstünlüğü ilkelerine sadık kalarak önleme husu
sunda azimli ve kararlıyız. Hukuk devletinin gücü, aziz milletimizin engin sağduyusu, birlik 
ve beraberlik ruhu ve güvenlik kuvvetlerimizin fedakâr gayretleri, bu konuda en büyük temi
natımızdır. Hükümetimizin, anarşi, terör, bölücülük ve aşırı cereyanlarla mücadelesi, devamlı 
ve tesirli bir şekilde devam edecektir. Bunun için de, güvenlik kuvvetlerimiz, modern imkân 
ve araçlarla donatılacak, eğitim ve öğretime ağırlık verilecek; ücret ve sosyal imkânları, hizme
tin önemine uygun bir şekilde artırılacaktır. 

— 572 — 



T.B.M.M. B : 129 30 .6 .1991 0 : 1 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, iktidarımızda, iktisadî ve malt alanlarda 1984 yılın
dan itibaren yaptıklarımız ve elde edilen başlıca sonuçlar şöyledir : 

Kambiyo rejimi tamamen değiştirilmiş; döviz; suç unsuru olmaktan çıkarılmıştır. Bugün, 
ülkemiz, dünyanın en rahat kambiyo rejimlerinden birine sahiptir. Paramız konvertibl hale ge
tirilmiştir. (DYP sıralarından, "Hangi konvertibl" sesi) 

Vergi sistemi modernleştirilmiştir. Yirmibeş yıldan beri sadece sözü edilen Katma Değer 
Vergisi, İktidarımız döneminde uygulamaya konulmuştur. 

1933 yılından beri çıkarılamayan Serbest Muhasebeci, Malî Müşavir, Yeminli Malî Müşa
virlik Kanunu çıkarılmıştır. 

Gümrükler, bütünüyle gözden geçirilmiş; koruma, makul nispetlere indirilmiş, Türkiye'yi 
dışarıya açılmayı teşvik edecek şartlar getirilmiştir. 

Faizler büyük ölçüde serbest bırakılmıştır. 
Sermaye piyasası kurulmuştur. 
Tekeller kaldırılmıştır. 
Köprü, baraj gibi tesislerin gelir ortaklığı senetleri çıkarılarak tasarruflar teşvik edilmiş; 

böylece, halkın tasarrufları, yeni yatırımlara kaynak oluşturmuştur. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Hangi halk, hangi halk!.. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — \atırım, işletme ve ihracatı kapsayan 
yeni entegre bir sistem devreye sokulmuştur. 

Bu politikaların müspet neticelerini, en iyi şekilde, gayri safı millî hâsıla, ihracat ve Türk
iye'nin dış kredi itibarında görebilmekteyiz. 

Gayri safi millî hâsılanın 1984-1990 döneminin ortalama büyüme hızı yüzde S. 8 olmuştur. 
1979 yılında ihracatımız 2.2 milyar dolardı ve bunun yüzde 36'sı sanayi mallan idi. Bu 

yılki ihracatın ise 15 milyar dolar olacağı tahmin edilmektedir ve bunun yüzde 80'i sanayi mal
larıdır. 

Türkiye, son altı yılda kredi itibarı en süratli yükselen ülkelerden biridir. 
Döviz rezervleri, 1983 yılında 1.2 milyar dolar iken, bugün 11 milyar dolara çıkmıştır. 

Lüks ithalat sayılan araba, sigara ve diğer malların yıllık ithalattaki payı yüzde 4'ün altın
dadır. Daha önce ülkeye çeşitli şekillerde kaçak olarak sokulan bu mallardan son beş yılda 
devletin aldığı gümrük ve fon, 2 trilyon liradan fazladır. Bu paralar, başta Toplu Konut, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. 

Tarımda önemli üretim artışları kaydedilmiştir. 1984-1990 döneminde tarımın ortalama ge
lişme hızı yüzde 3.6'dır. Bu dönemde, DSİ tarafından 57 baraj ve 93 gölet tamamlanmıştır. 
Halen, 57 baraj ve 114 gölet inşaatı devam etmektedir. Son yedi yılda, 800 bin hektarı aşkın 
alan sulamaya açılmıştır. Güneydoğu Anadolu Projesi bütün hızıyla devam etmektedir. Ata
türk Barajı ve Urfa Tüneli muhtemelen 1992'de hizmete hazır hale gelecek, Harran Ovası su
lanmaya başlanacaktır. 

Mayıs 1991 itibariyle Toplu Konut Fonundan finanse edilmiş ve halen finanse edilmekte 
olan konut sayısı 820 bindir. Verilen kredi miktarı 5,5 trilyon Türk Lirasıdır. 

1983 yılında, dış turizm gelirimiz 411 milyon dolar, yatak kapasitemiz 66 bin idi. 1990 yılı 
sonunda, yatak kapasitesi 200 bini aşmış olup, 1991 yılı turizm gelirinin, Körfez krizinin ağır 
etkisine rağmen, 3 milyar doları aşması beklenmektedir. 
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Yıllık fiilî yabancı sermaye girişi, 1983 yılında 46 milyon dolar iken, 1990'da 713 milyon 
dolar olmuştur. 1991 yılında ise 1 milyar doları aşması beklenmektedir. 

Türkiye'nin çimento üretimi 1983'te 13,6 milyon ton, 1990'da 24,5 milyon tondur. Demir-
çelik üretimi ise 1983'te 3,9 milyon ton, 1990'da 9,5 milyon tondur. 

Linyit üretimi, 1983 yılında 23,8 milyon ton, 1990 yılında ise 52 milyon tondur. 
Cumhuriyet süresince, 1983 sonuna kadar 24 400 köye elektrik verilmesine mukabil, bu

gün elektriksiz köy kalmamıştır. 

Elektrik enerjisi üretim kapasitesi, 1983 yılında 6 935 megavat iken, 1990 sonunda 16 400 
megavata ulaşmıştır. 60 yılda yapılanın yüzde 140'ını 7 yıla sığdıran bir İktidar olmanın guru
runu taşımaktayız. 

Savunma sanayinde önemli hamleler yapılmıştır. Türkiye'de yapılan ilk F-16 uçağı 1987'de 
uçmuştur. Bugün, 70 F-16 uçağı hizmete sokulmuştur. Ayrıca, bu uçakların ihracatı da söz ko
nusudur. 

Haberleşmede büyük hamleler yapılmıştır. 1983 yılında, toplam 1,9 milyon olan telefon 
hattı sayısının 1,6 milyonu otomatik idi. 1990'da ise, toplam telefon sayısı 8 milyon olup, bu
nun yüzde 98'i otomatiktir. 1983 sonunda 10 272 köye telefon bağlanması olmasına mukabil, 
bugün, bütün köyler telefona kavuşmuştur. Bu yıl sonu itibariyle, telefon hattı sayısı 9 milyo
na çıkarılacaktır. 

1983 yılında 42 bin otomobil üretilirken, 1990'da bu rakam 167 bine çıkmıştır. Bu raka
mın, 1991 yılı sonu itibariyle 240 bine ulaşması beklenmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tamamıyla renkli televizyon yayınına iktidarımız dö
neminde geçilmiş olup, bugün 6 kanaldan TV yayını yapılmaktadır. Televizyonun haftalık ya
yın saati 1983 yılında 37 saat iken, 1990'da 350 saate yükselmiştir. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Star'ı da ilave et. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Son yıllarda gerçekleştirilmiş bulunan 
ve Türk sporunun atılım yapması sonucunu doğuracak altyapı ve tesis yatınmlanna ağırlık 
verilmeye devam edilecek ve bunların bütün yurt sathına yaygınlaştırılması temin edilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sizlere şimdi vergi ve politikalarımız ile ilgili kısa bilgi 
vermek istiyorum : 

Ücretlinin, eğitim, sağlık, konut kredi faizi ve kültür harcamalarını vergiden düşmesi için 
kanunî düzenleme Meclise sevk edilecektir. 

Son sekiz yılda vergi gelirleri millî gelirin üzerinde artan Türkiye, vergi kaçağını giderek 
azaltmakla beraber, bu kaçağın azaltılmasını daha da hızlı bir şekilde yapmak istemektedir. 
Türkiye, etkin bir vergi sistemi ve vergi kaçağını azaltma konusunda bütün gelişen ülkelere, 
özellikle Doğu Avrupa ülkelerine örnek olma durumundadır ve bu başarısını da artırarak sür
dürecektir. 

Vergi kaçağının daha hızlı azaltılması konusunda otokontrol mekanizmaları yaygınlaştırı
lacak, belge düzeninin oturtulması için çalışmalara devam edilecektir.* Belge düzeni oturduk
ça, vergi nispetleri hem ücretliler hem de serbest çalışanlar için düşürülebilecektir. 

Vergilendirilmemiş alanlardan vergi almak ve yeni vergi mükellefleri yaratmak esastır. Belge 
düzeni yaygınlaştıkça, ortalama kâr haddi uygulaması tedricen kaldırılacak, hayat standardı 
uygulaması ıslah edilecektir. 
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Vergi sistemimizde büyük yatırımcılara sağlanan teşvikler, küçük müteşebbise de verile
cektir. Ekonomik politikalar ile malî politikalar tam bir uyum içine sokulacaktır. Vergi kanun
ları, yatırımları daha da teşvik edecek hale getirilecektir. 

Kamu personel rejiminde temel politikamız, çalışanı ödüllendirmek ve korumaktır. Çalı
şanla, çalışmayanı, sicili iyi olanla olmayanı, vatandaşa iyi muamele edenle etmeyeni, kıdemli 
ile kıdemsizi, eğitimli ile eğitimsizi ayırt edecek ve teşvik edecek bir personel rejimi amaçltye-
ruz. \fetki Kanunu ile bu konuda gerekli düzenlemeleri en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Kadro 
karşılığı sözleşmeli uygulaması düzeltilecektir. 

Meslek kuruluşları ile işbirliği artırılacak, hizmet içi eğitim etkin hale getirilecektir. 
Gümrüklerde işlemlerin sadeleştirilmesine hız verilecek, ithalatçı ve ihracatçıların çok da

ha kısa zamanda, AT standartlarında işlemlerini* bitirmeleri hedef alınacaktır. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Programın yarısı okundu, bir tek yeri alkışlanmadı; önem

li bir nokta, Sayın Başkan!.. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, millî 

eğitim politikasını ve hizmetlerini, ülkemiz ve milletimiz için en önemli ve öncelikli bir devlet 
politikası olarak görüyoruz. Hükümetlerimizin, bu anlayışla bugüne kadar gerçekleştirdikleri
ne şükranlarımızı sunuyoruz. 

Ancak, 2000'li yılların eşiğinde, bilgi toplumu çağında yaşadığımızın da bilincindeyiz. Millî 
eğitim sistemimize, yeni bir anlayış, yeni bir yapılanma; bunun gereği olan yeni bir uygulama, 
değerlendirme ve yönlendirme görev ve sorumlulukları yüklendiğinin de anlayışı içindeyiz. 

Millî kimlik, kişilik, ahlakî karakter ve yüksek irade gücü kazandıran millî kültürümüzü, 
her derece ve türdeki örgün, yaygın, sürekli ve hayat boyu eğitim kurumlarında ve uygulamala
rında daha yoğun bir şekilde vermeye, benimsetmeye çalışacağız. 

Millî eğitimde bugüne kadar gereğince ele alınmadığını bildiğimiz, millî tarihimizde başa
rılı uygulamaları olan üstün nitelikli, istidat ve kabiliyetli çocuklarımızın özel olarak yetiştiril
melerinin yararlı olacağına inanıyoruz. 

Yine, eğitimde laiklik ilkesini, toplumumuzun çeşitliliğinin en büyük kaynaştırıcı, uzlaştı
rıcı ve birleştirici harcı, temeli ve teminatı olarak görüyor ve benimsiyoruz. 

Bu amaçları gerçekleştirmek için, Hükümet olarak, millî eğitimde yeni seferberlikler baş
latmaya azimli ve kararlıyız. Bunun için, Millî Eğitime son iki yıldır ayrılan paydan daha fazla 
pay ayırmaya ve sistemi yenilemeye kararlıyız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, iktidarımızın hükümet programlarında belirtilen amaç
lar, hedefler, ilkeler ve ihtiyaçlar ile Millî Eğitim Temel Kanunu doğrultusunda millî eğitimimi
zin geliştirilmesi için önemli çalışmalar yapılmış ve büyük mesafeler alınmıştır. Bunun ilk deli
li, cumhuriyet dönemi bütçeleri içinde en yüksek payların son iki yılda millî eğitime ayrılmış 
olmasıdır. 

Millî eğitim hizmetelerinin geliştirilmesinde, özellikle yeni doğan ihtiyaçların karşılanma
sında ve sorunların çözümünde, iktidarımız döneminde 1986 yılında yürürlüğe konan 3308 
sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ile, ek kaynak sağlayan 1988 yılında çıkarılan 3418 
sayılı Kanunla, eğitime yeni bir atılım gücü ve hız kazandırılmıştır. 
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Millî eğitim sistemimizin en önemli unsuru olan öğretmenlerimiz ile öğretim elemanları
nın toplumda layık oldukları statüye kavuşturulmalarının gerektirdiği yönde alınan tedbirler 
ve sağlanan imkânlar temel alınarak, bugünün ihtiyaçlarına uygun seviyeye ulaştırılması sağ
lanacaktır. 

Bu çerçeve içinde, özellikle, Bakanlığın genel politika ve ortak hizmetler dışında kalan mer
kezî yönetime ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarının taşra teşkilatına devredilmesi ve yeni 
"eğitim yönetimi alanları" kurulması ile ilgili kanunî düzenleme gerçekleştirilecektir. 

Zorunlu eğitimin 2000 yılına kadar sekiz yıl, 2000 yılından sonrası için de on yıl olmasını 
sağlayacak kanunî düzenleme yapılacaktır. 

Millî Eğitim Akademisinin kuruluşu tamamlanacaktır. 
Halen 180 bin olan çırak öğrenci sayısı, 1992 yılı sonunda 300 bine çıkarılacak ve özellikle 

örgün eğitim ve ilişkileri düzenlenecektir. 
İlk uygulaması 1990-1991 öğretim yılında başlatılmış bulunan ve 109 bin gencimizin baş

vurduğu ve eğitim gördüğü Lise Mezunlarına Meslek Edindirme Projesi, kurumlaştırılarak devam 
ettirilecektir. Buradan mezun gençlerimize, kendi işyerlerini kurmaları halinde, maddî destek
te bulunulacaktır. 

Çocuklarımıza yaşadıkları çevreyi tanıma ve koruma bilincini kazandırmak suretiyle on
larda kendilerine güven ve topluma karşı sorumluluk duygusunu güçlendirmek amacıyla ku
rulan "Türkiye Çocuk Çevre Klüpleri" yurt çapında yaygınlaştırılacaktır. 

Çağ nüfusunun okullaşma oranının, okul öncesi eğitimde yüzde 11,5'e; ilk ve ortaokulda 
yüzde 100'e; ortaöğretimde, meslekî ve teknik öğretim ağırlıklı olmak üzere yüzde 45'e ve yük
seköğretimde (Açıköğretim dahil) yüzde 20'ye ulaşması yönünde çalışılacaktır. 

özel eğitime muhtaç çocuklar ve gençler için halen yüzde 3 civarında olan okullaşma ora
nının artırılması ve eğitim imkânlarının genişletilmesi, iyiliştirilmesi suretiyle çağ nüfusunun 
yüzde 10'unun okullaşmasının gerektirdiği tedbirler araştırılacak, bu hedefin gerçekleştirilme
sine çalışılacaktır. Ülkemizde ilk defa 13-15 Mayıs 1991 tarihinde gerçekleştirilen özel Eğitim 
Konseyinde alınan kararların uygulanmaya konması sağlanacaktır. 

Eğitim ve öğretim hürriyetinin Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmayacağı inan
cıyla, millî birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarının başında yer alan Türkçenin, özellik
leri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan millî ve ortak bir eğitim ve bilim dili olarak öğretilme
sine daha çok önem verilecektir. 

Eğitimdeki sayısal gelişmeler yanında, eğitimin nitelik ve kalitesinin yükseltilmesi temel 
hedeflerimizden biri olacaktır. 

Çağdaş gelişmenin bir boyutu olarak eğitimde bilgisayar, TV, video gibi teknolojilerin kul
lanımı yaygınlaştırılacaktır; bu amaçla, televizyon kanallarından biri öğretim ve eğitime tahsis 
edilecektir. Yurt dışındaki çocuklarımızın örf ve âdetlerimize, vatan, millet ve ortak millî kül
türümüze bağlılıklarının korunması için gerekli tedbirler alınacaktır. 

özel kesimin, vakıf ve dernek gibi tüzelkişilerin, hayırseverlerin, okul öncesinden üniver
sitelere kadar örgün eğitim kurumları kurmaları özendirilecek ve desteklenecektir. . 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Millî Eğitim Komisyonundan geçmiş bulunan üniversi
telerin kuruluş kanunu ile, dünyada ilk defa bu büyüklükte bir yükseköğretim seferberliğini 
gerçekleştirmeyi amaçlayan İktidarımız, bu kurumlarla birlikte, mevcut üniversitelerimizin öğ
retim elemanı ve finansman ihtiyacını karşılayacak, 2010 yılına kadar geçerli bir master planı 
hazırlayacak ve uygulamaya koyacaktır. 

. — 576 — 



T.B.M.M. B : 129 30 . 6 . 1991 O : 1 

Bugüne kadar yapılan uygulamalar ve sonuçlan ışığında, YÖK Kanunu gözden geçirilecektir. 
Yükseköğretimdeki gençlerimizden başvuruda bulunacakların tamamına yurtlarda barınma 

imkânı mutlaka sağlanacaktır. 
Bu yurtların barınma, beslenme ve eğitim şartlan geliştirilecek, öğrenim kredisi artınlacaktır. 
önümüzdeki y<* sonunda, mevcut kapasitesine 42 bin yatak ilave edilecektir. 
Millî birlik ve bütünlüğümüzün hara olan, yüce duygularla olgunlaşmamızın, yüksek ah

laklı toplum meydana getirmemizin kaynağı olan yüce dinimizin ehil öğretmenlerle öğretilme
si ana amacımızdır. Bu amaçla, dinî öğretime daha da önem verilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, çalışma hayatımızın en önemli unsuru olan işçi ve iş
verenin, karşılıklı saygı ve menfaatlara dayalı bir diyalog içinde olması için, Hükümetimiz her 
türlü çabayı sarf edecektir. 

İşverenin çalışma güvencesini en üst noktaya çıkarırken, işçinin de, çalıştığı tesisin aslında 
milletin malı olduğu düşüncesi içinde bulunması, çalışma banşının tesisinde önemli bir unsurdur. 

Toplusözleşme görüşmelerinde, ekonomik imkânların göz önüne alınması, ücretlerin enf
lasyondan erimemesi, refah artışından pay alması esastır. 

Toplusözleşmelerde, çıplak ücret, giydirilmiş ücret, yan ödemeler gibi konularda kavram 
kargaşasının ortadan kalkması için, işçi-işveren kuruluşları ile diyalog içinde bulunulacaktır. 

Hükümet olarak, sosyal güvenliği, sosyal hukuk devleti içerisinde yer alan ve bu ilkeyi 
oluşturan temel kavramlardan biri olarak görmekteyiz. 

İşçi, memur, esnaf, sanatkâr ve çiftçi olmak üzere tüm çalışanlarımızın sosyal güvenlik 
şemsiyesi altında toplanması, sosyal güvenlik politikamızın ana hedefini teşkil etmektedir. Bu 
anahedef içinde, çeşitli sosyal güvenlik kanunlannda yer alan sosyal sigorta hakları arasında 
norm ve standart bütünlüğünün sağlanması, Hükümetimizin önemle üzerinde durduğu çalış
malardan biri olacaktır. 

Emekli, dul ve yetimlerimizin aylıkları, enflasyondan etkilenmeyecek bir şekilde sosyal 
güvenlik kuruluşlarının malî kaynakları dikkate alınarak ayarlanacaktır. Bu amacı gerçekleş
tirmek üzere, sosyal sigorta primlerinin tahsilatına özel bir önem verilerek, sosyal sigorta fon-
lannın en verimli alanlarda değerlendirilmesi temin edilecektir. 

Halen Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık hizmetinden faydalanan takriben 20 milyon va
tandaşımıza daha iyi sağlık hizmeti verebilmek amacıyla, sistem, genişletilerek yaygınlaştırıla
cak ve personel, araç, gereç eksiklikleri giderilecektir. 

Bağ-Kur'un, esnaf, sanatkâr ve diğer bağımsız çalışanlar ile bunların emekli, dul ve ye
timlerine sağladığı sosyal sigorta hakları Hükümetimizce ele alınarak, ilgili kanunlar yeniden 
düzenlenecektir. Bağ-Kur'a, nimet-külfet dengesi içinde, en kısa zamanda, sigortalılar ile di
ğer hak sahiplerine arzu edilen seviyede sosyal sigorta hakkı sağlayabilen bir sosyal güvenlik 
kuruluşu hüviyeti kazandırılacaktır. 

Sosyal güvenlik ve sosyal yardım politikamız içinde, yaşlıların, gazilerin korunması; ko
runmaya muhtaç çocuklar ile sakatların topluma kazandınlmaları; eğitim-öğretimlerine önce
lik verilerek bunlara istihdam imkânları temini, başlıca çalışmalarımız arasındadır. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — ANAP gitti, başka parti geldi galiba!.. 
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BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Yurt dışında çalışan işçilerimizin sosyal 
güvenlik haklannın korunmasında titizlik gösterilerek, sosyal güvenlik sözleşmelerinin günün 
sosyal güvenlik anlayışına uygun hale getirilmesine çalışılacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, çalışma hayatımızın; işçi-işveren-devlet üçlüsünün uyum 
içerisinde ve birbirini tamamlayacak biçimde yürütülmesine özel bir önem atfediyoruz. Çalış
ma hayatını düzenleme, çalışanların hayat seviyesini yükseltme, çalışanları koruma, işçi sağlığı 
ve iş güvenliği konularında gelişmiş ülkelerin seviyesini hedeflemiş bulunuyoruz. Toplupazar-
lık sisteminin en iyi şekilde işlemesi için gayret sarf edeceğiz. 

Bu aşamada, toplumsal olarak korunması gereken sakatlara yönelik hizmetlerin koordi
nasyonu ve istihdamı hususlarına ayrı bir önem verilerek, eski hükümlülerin istihdam alanla
rında değerlendirilmesi temin edilmek suretiyle, topluma yararlı birer kişi olmaları temin edi
lecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sağlık konusundaki hedefimiz, herkesin, hayatını, be
denî, ruhî ve sosyal bakımdan tam güvence içinde sürdürmesini sağlamaktır. Bu hedefe ulaş
mak için, önümüzdeki dönemde sağlık ve özellikle koruyucu sağlık hizmetlerine önem ve ön
celik verilecektir. 

Sağlık hizmetleri, etkili, güvenilir, kolay erişilebilir ve formaliteden uzak bir niteliğe ka
vuşturulacaktır. Biz, sağlık hizmetlerinin temininde de sosyal adalete inanıyoruz. ' 

Sağlık hizmetleri ülke sathında dengeli bir şekilde yaygınlaştırılacak ve bunun için, zorla
yla değil, özendirici tedbirler uygulanacaktır. Sağlıklı bir nesil yetiştirmek amacıyla, aile plan
laması, ana ve çocuk sağlığı konusundaki çalışmalara özel bir önem verilecektir. 

Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarının, teçhizat bakımından modernize edilmeleri 
suretiyle, hizmet standartları yükseltilecektir. 

Sağlık alanında hizmet veren bütün kuruluşlar arasında işbölümü ve işbirliği sağlanacaktır. 
Bütün vatandaşlarımızın sağlık sigortasına kavuşturulması temel hedefimizdir. 
özel sağlık müesseselerinin kurulması özendirilecek; bu alanda, bilhassa sağlık turizmine 

ağırlık verilerek, ülkemizde en modern sağlık merkezlerinin kurulmasına yardımcı olunacaktır. 

Sağlık sektöründe kaynak tahsisine öncelik verilerek, finans sorunu mümkün olduğunca 
ortadan kaldırılacak ve kamuya ait sağlık kurumlannda uygulanacak fiyat tarifeleri buna göre 
tespit olunarak, ödeme güçlüğü içerisindeki vatandaşların da sağlık hizmetlerinden tam ola
rak yararlanmalan sağlanacaktır. 

Yardımcı sağlık personeli yetiştirme yönünden yapılan çalışmalara, geliştirilerek devam edi
lecektir. 

' i 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; enerji, sulama, kara ve demiryolu, liman; yurt içi ve 

yurt dışı haberleşme; kara, hava, deniz ulaştırması gibi altyapı yatırımları kalkınmanın temeli
ni oluşturmaktadır. Bu yatırımların süratle gelişmesini sağlamak, hedefimizdir, özellikle, Gü
neydoğu Anadolu Projesi, birinci öncelikli bir proje olarak düşünüldüğünden, kısa sürede ta
mamlanabilmesi için her türlü imkân kullanılacaktır. • . 

Büyük artış gösteren taşıt trafiğine cevap verebilmek amacıyla, 1983 yılında 2 936 km olan 
• beton asfalt yol uzunluğu 4 S42 km.'ye, 1983 yılında 38 491 km. olan asfalt kaplamalı devlet 

ve il karayolları uzunluğu 47 886 km'ye ulaştırılmış bulunmaktadır. 
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1983 yılında 41 km. olan otoyol uzunluğu, bugün 289 km'ye ulaşmıştır. 1991 yılı sonunda 
yaklaşık 900 km'ye, 1992 yılı sonunda ise 1 200 km'ye ulaşacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dünyanın sayılı barajları arasında yer alan ve tama
men Türk işçisi, müteahhidi ve mühendislerince gerçekleştirilmekte olan Atatürk Barajının gövde 
dolgusu, rekor bir sürede ve 1990 yılı ağustos ayında tamamlanmıştır. Santralde ünitelerin mon
tajına devam edilmekte olup, üniteler de 1992 yılında üretime geçecektir. Sulama, 1993 yılında 
başlayacaktır. 

İnşaat teknikleri konusunda, dünyada çok süratli bir şekilde gelişen teknolojiler izlenecek 
ve yurdumuzda uygulama imkânları araştırılacaktır. Yapı elemanlarında standardizasyonun sağ
lanmasına çalışılacaktır. 

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiş olan "Doğal Afet Zararlarının Azaltılması Ulus
lararası 10 uncu Yılı Çalışmaları"na aktif bir şekijde katılınacaktır. Afet olmadan önce, zarar 
azaltıcı önlemlerin alınmasını sağlayacak bir afet politikası uygulamayı samimî bir hedef ola
rak seçmiş bulunuyoruz. 

Turizm, sanayi ve hızlı kentleşme açısından önem arz eden bölgelerin, devam eden çevre 
düzeni planlan süratle bitirilecektir. 

3194 sayılı tmar Kanununda yapılacak değişiklikle belediye-vatandaş ilişkilerini kolaylaş-^ 
Uracak düzenlemelere gidilecektir. 

Ortakları yoksul ve dar gelirli olan konut kooperatiflerine ve vatandaşlara 10 yıl vadeli 
ve faizsiz arsa tahsisleri yapılacaktır. Arsa Ofisi, arsa üretimine hız verecek, uydukentler ve 
toplu konut alanlarının imar planlarını hazırlayacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sanayileşme politikaları, kalkınmanın anaunsuru ol
maya devam edecek, yeni teknolojilerin transferi ve uygulaması konusunda pratik tedbirler alı
nacaktır. 

Üretilen malların, teknik yönden ve emniyet açısından, özellikle Avrupa Topluluğu tek 
pazarda öngörülen standartlara uydurulması konusunda, sanayimize yön verilecektir. 

Yurt içinde ve yurt dışında gerek yatırım ve gerekse işletme döneminde, etkili ve verimli 
müşavirlik hizmetlerinin sunulması ve böylece, yetişmiş ve ihtisaslaşmış insangücümüzUn tam 
olarak kullanımının sağlanması için, müşavirlik ve mühendislik hizmetleri sektörü teşvik edi
lecektir. Bu maksatla, yetişmiş insangücü envanteri yapılacaktır. 

Dış ülkelerde gerçekleştirilecek sanayi yatırım projeleri özendirilecek, gereken teknolojik 
destek ve koordinasyon sağlanacaktır. 

Gerek yurt içinde üretilen, gerekse ithal edilen malların kalite, standart denetimlerine özel 
bir önem verilecek, tüketiciye ve sanayie intikal eden bu malların yedek parça ve servis hizmet
lerinin devamlılığı ve etkinliği sağlanacaktır. 

Bilindiği gibi, modern bir sınaî mülkiyet sistemi, yabancı sermaye ve teknoloji akışının 
hızlandırılmasına ve yurt içinde teknoloji üretiminin teşvik edilmesine önemli ölçüde yardıma 
olmaktadır. 

Sınaî mülkiyetle ilgili yüz yılı aşkın bir styreden beri yürürlükte bulunan Berat Kanunu 
yerine geçmek üzere, günümüzün gelişen ve değişen şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap verebile
cek, dış ticaret ve uluslararası ilişkilerimize ve Avrupa Topluluğu üyeliğimizin gereklerine uy
gun yeni bir Patent Kanununun yürürlüğe konulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetimizce küçük ve orta ölçekli sanayicinin mo
dern işyerlerine kavuşması ve böylece verimlerinin artırılması amacıyla küçük sanayi siteleri 
yapımına ve desteklenmesine önem verilmektedir. Bu maksatla, gelişmiş sanayinin ihtiyaç duy
duğu yan sanayi girdileri temin edilmekte ve küçük sanayi, ülkenin belirli merkezlerinde top
lanmak yerine, ülke sathına dengeli olarak yayılmak suretiyle, hem boyut hem de mekân ola
rak sanayi entegrasyonu hız kazanmış bulunmaktadır. 

Küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri kurulmasına, artan bir hızla devam edi
lecektir. 

Kalite ve fiyat yönünden dünya pazarlarında rekabet edebilir bir üretim gücünü devam 
ettirecek ve 2000'li yıllara hazırlanacak bir sanayi potansiyelinin oluşturulması için, yeni teş
vik araçları geliştirilecektir 

Ekonomik hayatımızda önemli bir yeri olan ve kalkınmamızın dinamizmini ve kaynağını 
teşkil eden esnaf, sanatkâr, tacir ve sanayicilerimizin meslekî kuruluştan olan oda ve borsala
rımızın fonksiyonlarım daha iyi ifa edebilmeleri için gerekli koordinasyon sağlanacaktır. 

Sanayiin entegrasyonu ve yaygın bir şekilde geliştirilmesi maksadıyla kurulan Küçük ve 
Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, bu işletmele
rin sınırlı imkânları ile sağlayamadığı teknoloji, pazarlama, nitelikli işgücü, kalite ve bilgi te
mini ve eğitim gibi hizmetleri karşılanacaktır. Ayrıca, bu kesimin yatırım ve işletme kredisi gibi 
ihtiyaçlarının uygun şartlarla sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılacaktır. 

Tüketici haklarının korunması, mal ve hizmet piyasalarının istikrar kazanması için, geliş
miş ülkelerdekine benzer rekabet hukuk düzeninin sağlanması, mal ve hizmetlerin üretim ve 
dağıtımında meydana gelebilecek haksız rekabetin bertaraf edilebilmesi için, mevzuat çalışma
ları en kısa zamanda Yüce Meclise sunulacaktır. 

Üretim teşvik edilerek, tam kapasite ve tam istihdama yönelik teşvikler getirilecektir. 
Yatırımlarda teşvikler yönünden bölgesel dağılıma özen gösterilecektir. 
tilerin gerice kalmış ilçeleri de tespit edilerek, bunların süratle kalkınması için teşvik araç

larından yararlandırılacaktır. 
Karşılıklı menfaat dengesini koruyarak, yabancı sermayenin gelişinin teşvik edilmesi gibi 

yeni yaklaşımlarımız olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1983 yılından bu yana, Hükümetimiz dış ticarete gere
ken önemi vermiş ve serbest ekonominin gereği olarak, diğer konularda olduğu gibi, devletin 
müdahalesi asgariye indirilmiştir. 

İthalatta, haksız rekabetin önlenmesi için gerekli mevzuat yürürlüğe konmuş olup, ciddi
yetle takip ve tatbik edilecektir. 

1980 yılında 2,9 milyar dolar olan ihracatımız, mevzuatın serbestleştirilmesi, gerçekçi kur 
politikası ve iktisadî hayattaki istikrar sonucu artan üretim, sürdürülen dışa açılma ve yeni pa
zarlara yerleşme politikaları sonucu, 1990 yılında 13 milyar dolara ulaşmıştır. ' 

1980 yılında ihracatın ithalaü karşılama oranı yüzde 36,8 iken, 1990'da yüzde 58,1 ol
muştur. 

Dış ticaretimizin, komşu ülkeler dikkate alındığında, hala büyük oranda artabileceği gö
rülmektedir. Çevremizdeki ülkelerin nüfusları toplamı 400 milyon olup, gayri safi millî hasıla
ları 1 395 milyar dolardır. Körfez krizinin sona ermesi ve giderek bölge ülkelerine istikrar 
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gelmesi yanında, AET ülkeleriyle olan münasebetlerimiz de dikkate alındığında, bu pazara ih
racatımızın artırılması için gerekli tedbirler alınacaktır. Çevre ülkelerle yapılacak sınır ticareti
ne devam edilerek, daha da geliştirilmesine çalışılacaktır. 

İhracat, üretim safhasında teşvik edilerek, teşvikler, istisnalar dışında nakdî olmaktan çı
karılacaktır. Her şeyin teşvik edilmesi, kaynakların dağılmasına ve yatırım verimliliğinin düş
mesine neden olacağından, rekabet gücümüzün bulunduğu sahalar ile yüksek teknoloji teşvi
kine çalışılacaktır. Teşvikler, tam istahdam ve tam kapasiteye yönelik olacaktır. 

ihracatın güvence içinde yapılması için, ihracat sigortan sistemi çalıştırılacaktır. 
İhracatın artırılması amacıyla, Türk Lirasında revalüasyona gidilmeyecektir. 
Ayrıca, ithalatta standartlarımızın uygulanması ve anamallarda satış sonrası servisinin bu

lunmasına dikkat edilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dış ticarete verdiğimiz önemin diğer bir göstergesi ola
rak, yeniden bir yapılanmaya gidilecek, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının Dış Ticaret bi
rimleriyle, DPT'nin Teşvik ve Uygulama, \abancı Sermaye ve Serbest Bölgeler Birimleri, yeni 
kurulacak Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde toplanacaktır. DPT'nin tslam Ülkeleriyle İş
birliği Birimi Dışişleri Bakanlığına verilerek DPT'ye, istişarî bir birim niteliği kazandırılacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetimiz, ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin, 
sağlıklı bir yapıya kavuşturulması, sektörde verimliliğin artırılması, mevcut kapasitelerin etkin 
bir biçimde kullanımı ve altyapıların güvenli ve ekonomik bir hizmeti eksiksiz olarak yerine 
getirecek şekilde düzelmesini esas almıştır. 

Bu amaçla, ulaştırma ve haberleşme sistemlerimiz, ekonomik gelişmeyi destekleyen, ülke 
kalkınmasında darboğaz oluşturmayan, uluslararası ticareti kolaylaştıran ve ödemeler denge
sine azamî katkıyı sağlayacak yönde geliştirilecektir. 

Mevcut demiryolu ağımızın elektrifikasyon, sinyalizasyon ve modernizasyonuna önem ve
rilecektir. 

Deniz ticaret filomuzun gençleştirilmesi ve taşıma ihtiyaçlarına uygun olarak büyütülme
si, denizcilik politikamızın esasıdır. Sektörün ağırlığının özel teşebbüse geçmesi, desteklediği
miz bir politika olacaktır. 

Havayolu ile yolcu ve kargo taşımacılığının geliştirilmesine gayret edilecek ve hava mey
danlarının uluslararası trafiğe cevap verilebilecek şekilde modernleştirilmesine devam edilecektir. 

Hava trafik kontrol hürmetlerinin sürat ve emniyetle yapılması ve Türk hava sahasının gü
venliğinin, kurulacak radar ağıyla kaplanması projesi bu yıl tamamlanacaktır. 

Sivil havacılık kesiminde özel sektörün aktif rol alması sağlanacak, sivil havacılık faali
yetlerinin kontrolü, denetlenmesi ve koordinasyonunun daha etkin bir şekilde yerine getiril
mesi için gerekli yapısal düzenlemeler sürdürülecektir. 

Yurt içinde küçük havaalanı yapımı teşvik edilecek, hava ulaşımının bütün önemli mer
kezlere götürülmesi sağlanacaktır. 

Yurt içi ve yurt dışı karayoluyla yük ve yolcu taşıma hizmetleri, iktisadî ve sosyal ihtiyaç
lara uygun olarak geliştirilecektir. 

Diğer ANAP Hükümetleri döneminde olduğu gibj, haberleşme konusu önemli bir altyapı 
hizmeti olarak kabul edilecek, bu hizmetin en iyi şekilde temini için, yatırımlara büyük bir 
hızla devam edilecektir. Bu yıl sonunda ülkemizde 9 milyon telefon, 30 bin teleks hattı, 

— 581 — 



T.B.M.M. B : 129 30 . 6 . 1991 O : 1 

4 500 data aktarma hattı işler duruma geçecektir. Telsiz telefon, çağrı ve oto telefon şebekeleri 
yurt çapına yaygınlaştırılacaktır, önümüzdeki yıllarda, her yıl 1,5 milyon telefon hattı ilave 
edilecek, bunun 600 bini köylere monte edilecektir. Bu yıl, görüntülü telefon, videoteks, elek
tronik posta, uydu ile haberleşme sistemi devreye girecektir. 

Diğer taraftan, radyo, televizyon hizmetlerinin çağımızın gerektirdiği yayın kalitesinde ve 
yurdumuzun her tarafından yaygın şekilde izlenebilmesinin yanı sıra, yayınlarımızın yurt dı
şında da yeterli kalitede izlenebilmesini teminen, gerekli yatırımlar hızlandırılacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarım, toprağa, suya ve iklim şartlarına bağlı, zahmet
li; tecrübe, fedakârlık ve sabır isteyen sektördür. 

Çiftçi ve köylümüz, sosyal yapımızın ana unsurudur. Tarım sektörü, sanayi ve hizmet sek
törlerindeki gelişmeye rağmen ekonominin itici gücü olma vasfını korumaktadır. 

Tarımda üretim ve verim artırmada uygun iklim şartları ve girdilerin yanında, bilhassa 
son yıllarda çiftçilerimizin gelir ve hayat seviyesini yükseltmek için teknolojik değişiklikler de 
büyük önem kazanmıştır. 

1984-1990 yılları arasında tarım sektörü yıllık ortalama gelişme hızı yüzde 3,6 olmuştur. 
Bu dönemdeki gelişme hızı, 1989 yılında son elli yılın en kurak yılı yaşanmış olmasına rağ
men, 1963-1983 döneminin üzerindedir. Tarım sektöründe verim, dolayısıyla üretimi artırmak 
için girdi kullanımının artırılmasına büyük önem verilmiştir. 

Tohumculukta üretim, ithalat, dağıtım, fiyatlandırma ve finansman belirli esaslara bağ
lanmış, yerli ve yabancı 48 tohumculuk şirketi kurulmuş, üretimi yapılan kaliteli tohumlar çift
çilerimizin istifadesine sunulduğu gibi, ihracatı da yapılmıştır. Bu alandaki teşviklere, tohum
culuk ve fidan üretimi ile ilgili teknolojilerin yurda getirilmesi için devam edilecektir. 

Düşük verimli yerli hayvan ırklarımızın ıslahı maksadıyla, sunî tohumlama hizmetlerine 
hız kazandırılmıştır. Hayvancılığımızı, özellikle süt sığırcılığını geliştirmek ve yüksek vasıflı 
damızlıkların yurt içinde üretilmesini sağlamak amacıyla, bugüne kadar yaklaşık 66 bin gebe 
düve ithal edilmiş olup, hedef alınan 100 bin baş damızlık ithalatı kısa zamanda gerçekleştiri
lecektir. 

Tabiî kaynakların korunması, tabiî potansiyelin rasyonel kullanımının sağlanması, su ürün
leri üretimiyle, kültür balıkçılığının geliştirilmesi faaliyetlerine önem verilecektir. 

Hububat satışının, çiftçilerimizin menfaatlarına uygun olarak yürütülmesi için, dünya ça
pındaki borsalar gibi tahıl borsası kurulacaktır. Bu sistem, üreticinin malını hasattan önce pa
zarlama imkânı sağlayacağından, çiftçilerimize ek bir finansman imkânı getirecektir. 

Tarım Reformu Kanunu çerçevesinde, reform bölgesi alanlarındaki çiftçilerin topraklan
dırılması ve üretimde verimliliklerinin artırılması uygulamaları devam ettirilecektir. 

Çayır ve meraların tespit, tahsis ve düzenlenmesiyle ilgili olarak hazırlanan Mera Kanun 
Tasarısının bir an önce Yüce Meclisimizden geçirilerek Türk köylü ve çiftçisinin hizmetine su
nulması sağlanacaktır. 

Son 7 yılda, 800 bin hektarın üzerinde bir alan sulamaya açılmıştır. Böylece, 1983 yılında, 
sulanabilir arazilerin yüzde 35,9'u sulanmışken, bu oran 1990 yılında yüzde 45,4'e yükseltil
miştir. Ülkemizin en büyük projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi ile, yaklaşık 1,7 milyon 
hektar alan sulanacak; ayrıca, bu proje ile ülkemizin en verimli toprakları suya kavuşmuş ola
caktır. Bu suretle, her yıl, yaklaşık, 100 bin hektar alan sulamaya açılacaktır. 
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Münferit sulama yapan çiftçimize, imkânlar ölçüsünde elektrik enerjisinden istifade et
mesi için, projeler geliştirilecek ve yapılabilir olanlar uygulamaya geçirilecektir. 

Hedefimiz, imkânlarımızı azamî ölçüde kullanarak, kısa sürede bütün köylerimizi yaz ve 
kış geçit veren yollara, sağlıklı içme ve kullanma suyuna kavuşturmaktır. 

Tarım ürünleri destekleme fiyatları, enflasyonun üzerinde tutulmaya devam edilecektir. 
Ürün bedelleri, imkânlar ölçüsünde peşin ödenecektir. Gecikmesi halinde, ödemeler için bir
çok üründe ilan edilen fiyatlara ek olarak, haftalık ve aylık ilave ödemeler yapılacaktır. Böyle
ce, çiftçilerimizin el emeği ve alınterinin değerlendirilmesine özen gösterilmeye itina edilecektir. 

Çiftçilerimize peşin ödeme yapılamadığı hallerde, Ziraat Bankasına olan borcu öncelikle 
mahsup edilip, faiz tahakkukunun önüne geçilecektir. 

Çiftçilerimizin süratli, yeterli ve zamanında kredi alabilmeleri ve kredi limitleri ile ikraz 
birimlerinin artırılması sağlanacaktır. 

Ziraat Bankası, aslî görevi olan çiftçimize ve köylümüze en iyi hizmeti verebilmesi için 
yönlendirilecek ve kaynakları artırılacaktır. 

Orman kadastro ve mülkiyet çalışmalarına, orman yangınları ve koruma faaliyetlerindeki 
hizmetlere devam edilecektir. 

Ormanlarımızı vasıf ve üretim yönünden ileri bir seviyeye Çıkarmak amacıyla, devlet ve 
orman köylüsü ilişkilerinin iyileştirilmesine ve ağaçlandırma hizmetlerine öncelikli olarak de
vam edilecektir. 

Bozuk ve verimsiz orman alanlarının verimli duruma getirilmesi için hedef alınan her yıl 
150 bin hektar alanın ağaçlandırılması sağlanacaktır. 

Orman sınırları dışına çıkarılan taşınmaz malların, Anayasa hükümleri çerçevesinde, hak 
sahibi köylü vatandaşlara intikalini sağlamak üzere yasal düzenlemelere öncelik verilecektir. 

Çiftçinin gelirinin artırılması, sosyal refah seviyesinin yükseltilmesi için sübvansiyonlara 
devam edilecektir. 

İthalat ve ihracatta, fiyat dengesini sağlamak üzere, çiftçimizi, fiyat hareketleri karşısında 
koruma tedbirleri ile teşvik primi uygulamasına devam edilecektir. 

Tarım ormancılık ve köye giden hizmetlerde önemli yatırım ve gelişmelere yenilerini ilave 
etmek, toprak, su ve iklim kaynaklarımızı daha iyi değerlendirmek, mevcut potansiyeli daha 
da hızlı harekete geçirebilmek için; 

Hızla artan nüfusumuzun yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmesi, 
Sanayinin ihtiyacı olan hammaddenin karşılanması, 
İhracatımızın daha da artırılması için, dış pazarın istediği standartlarda ve rekabet edebi

lir fiyatlarla üretim yapılması, 

Kırsal alanda yaşayan çiftçiler ve orman köylümüzün gelirlerini artırarak refah seviyesi
nin yükseltilmesi, şehirde olan her iyi şeyin köye ulaştırılması temel hedeflerimiz olacaktır. 

Böylece, Türk köylüsü ve çiftçisinin gelir ve refah seviyesinin yükseltilmesi, el emeği ve 
alınterinin değerlendirilmesi sağlanacaktır. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Şimdiye kadar neredeydiniz?.. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ana
vatan Partisi hükümetlerinin bugüne kadar maden ve madencilik konularına verdiği önem ma
lumunuzdur. Ülkemizin maden potansiyelinin hızla ortaya çıkarılmasını, madencilik sek-
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törünün modern ve etkin bir yapıya kavuşturularak potansiyelin en iyi şekilde değerlendiril
mesini, işletilmesini ve pazarlanmasını sağlamak amacıyla, Anavatan Partisi Hükümetlerinin 
almış olduğu tedbirleri ve teşvikleri daha da geliştirmek hedefimiz olmaktadır, özel sektör bu 
sahada daha da teşvik edilecektir. Devletleştirilmiş bulunan madenlerin iadesi veya özelleştiril
mesi sağlanacaktır. 

Yerli petrol aramalarına daha büyük kaynak ayrılacaktır. 
Elektrik enerjisi üretimi artırılırken, maliyeti düşürücü tedbirler alınacak ve özelleştirme 

çalışmalarına hız verilecektir. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Faaliyet raporu mu bu?!. 

BAŞBAKAN A. MESUT YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hü
kümetimiz, turizm sektörünün sorunlarının tespiti ile çözümlerinin belirleneceği ve kamu ku
ruluşları ile özel sektör temsilcilerinin katıldığı Turizm Koordinasyon Kurulu oluşturacak ve 
bu kurul Turizm Bakanının başkanlığında belli aralıklarla toplanacaktır. 

Turizmin, özellikle bir hizmet sektörü olması nedeniyle, bu alanda doğrudan veya dolaylı 
hizmet verenlerin sayıca yeterli düzeye getirilmesi ve eğitilmesi suretiyle, hizmet standardının 
yükseltilmesi ve turizmimizin kilit taşı olan doğal ve kültürel değerlerin korunabilmesi için ulusal 
turizm bilincinin geliştirilmesine yönelik etkin projeleri gerçekleştirmek amacımızdır. 

Ülkemizin sahip olduğu turizm potansiyelinin tanıtılmasına yönelik olarak başlatmış ol- "' 
duğumuz Avrupa, ABD ve Uzakdoğudaki tanıtma kampanyalarına daha etkin olarak devam 
edilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; millî kültürün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, kal
kınma politikalarının, temel ilkelerinin başında gelecektir. 

Millî kültürümüzün gelecek nesillere zenginleştirilerek intikal ettirilebilmesi için, millî ve 
manevî değerlerin korunmasında millî bütünlüğün ve dayanışmanın sağlamlaştırılmasında te
mel unsur, hiç kuşkusuz, kültürümüzün araştırılması ve tanıtılmasıdır. 

Kültür ve sanat, millî değerlerin korunmasında ve geliştirilmesinde olduğu kadar, ulusla
rarası münasebetlerde de yakınlaşma ve dayanışmanın temel unsurudur. Kültürümüzün dünya 
ülkelerine tanıtılmasına özen gösterilecektir. 

Kütüphanelerin ülke çapında zenginleştirilmesi, okuma zevk ve alışkanlığının yaygınlaştı
rılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Eski yapı ve eserlerin korunması, yaşatılması için ciddî tedbirler alınacaktır. 
Eski eser kaçakçılığının önlenebilmesi için gerekli her türlü tedbir alınacak ve çeşitli tarih

lerde yurt dışına kaçırılan eski eserlerin Türkiye'ye geri getirilmesi için, uluslararası boyutlar
da mücadeleye devam edilecektir. 

Tarihimizin gerçeklerine ışık tutacak arşiv belgelerinin korunması, tasnif edilmesi ve araş
tırmacıların hizmetine sunulması sağlanacaktır. 

Milletimizin sosyal ve kültürel hayatında önemli rolü olan edebiyat, müzik, resim, folk
lor, sinema, tiyatro ve diğer sanat dallarının millî kültür birikimimizden yararlandırılarak ge
liştirilmesi, kültür ve sanat, politikamızın ana hedefidir. 

Türk film sanayiinin geliştirilmesiyle, fikir ve sanat eseri sahiplerinin haklarının korun
ması konusunda devletçe her türlü destek sağlanacaktır. 
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Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Anavatan Partisi Hükümetleri döneminde, 
Türkiye, ekonomide yapısal değişimi gerçekleştirmiş, dışa açık bir toplum haline gelmiş, siyasî 
istikrarını korumuş, kavgasız bir siyasî ortama kavuşmuştur. Ülkemiz, altyapı yönünden mo
dern bir görünüm kazanmıştır. Bugün ulaştığımız noktadan geriye dönmemiz mümkün değildir. 

Eşiğinde bulunduğumuz 2000'li yıllarda, ülkemizin, yeniden kurulmakta olan dünyanın 
kenar mahallesinde değil de merkezinde yer almasını sağlamak için, bu olumlu gelişmelerin 
devam ettirilmesi şarttır. 

Hükümetimiz, Yüce Meclisin itimadına mazhar olduğu takdirde, bu itimada layık olabil
mek ve programını en iyi biçimde uygulamak için bütün gücüyle çalışacaktır. Bu çalışmaları
mızda Allah'ın bizi başaralı kılmasını niyaz ediyor, Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla se
lamlıyorum. (ANAP ve Bakanlar Kurulu sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Bakanlar Kurulu Programı, Sayın Başbakan tarafın
dan Genel Kurula sunulmuştur. 

HASAN NAMAL (Antalya) — ftlanname mi?!. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Faaliyet raporu okundu. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) ÖNERİLER 

a) Danışma Kurulu Önerileri 
• i ' 

1. — Hükümet Programmm görüşülmesi ve güvenoykunasmtn, gündemin "Özel Gündemde Yer 
Alacak işler" hsmmdayer almasına ve Program üzerindeki görüşme sürelerine ilişkin Danışma Kurulu 
önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 
Danışma Kurulu önerisi 
No. : 101 28.6.1991 
Danışma Kurulunca aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görül

müştür. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Raşit Daldal Hasan Fehmi Güneş 
Anavatan Partisi Grup Sosyal Halkçı Partisi Grup 

Başkanvekili Başkanvekili 
Vefa Tanır 

Doğru Yol Partisi Grup 
Başkanvekili 

öneri : 
Hükümet Programının görüşülmesi ve güven oylamasının gündemin "özel Gündemde 

Yer Alacak İşler" kısmındı yer alması; Program üzerindeki görüşmelerde Hükümet ve siyasî 
parti grupları adına yapılacak konuşmaların Ter saat, kişisel konuşmaların 20'şer dakika ol
ması ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 
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BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Danışma Kurulu önerisi kabul edilmiştir. 

Anayasamızın 110 ve İçtüzüğün 10S inci maddeleri, Bakanlar Kurulu programı üzerindeki 
görüşmelerin, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra yapılmasını öngörmekte
dir. Buna göre, Bakanlar Kurulu programı üzerindeki görüşmeler 3 Temmuz 1991 Çarşamba 
günü yapılacaktır. 

Hükümet programı üzerinde söz isteyen iki parti grubu arasında yapılan kura çekiminde, 
birinci sırayı Doğru Yol Partisi, ikinci sırayı ise Sosyaldemokrat Halkçı Parti almıştır; gayet 
tabiî, üçüncü sırada da Anavatan Partisi Grubu söz alacaktır. 

Kişisel olarak söz isteyenler arasında yapılan kura çekiminde, birinci sırayı Bahattin Ça-
lojpu, ikinci sırayı özer Gürbüz, üçüncü sırayı Mahmut öztürk, dördüncü sırayı Tevfik Ko
çak, beşinci sırayı Orhan Şendağ, altıncı sırayı Kemal Anadol, yedinci sırayı Kâmil Ateşoğulla-
n, sekizinci sırayı tsmail Şengün, dokuzuncu sırayı Mehmet Korkmaz, onuncu sırayı Kamer 
Genç, onbirinci sırayı Fehmi Işıklar, onikinci sırayı Mustafa Yılmaz, onüçüncü sırayı Hilmi 
Ziya Postacı, ondördüncü sırayı Mahmut Alınak, onbeşinci sırayı İbrahim Gürdal, onaltına 
sırayı Zeki Çdiker ve onyedinci sırayı Reşit Ülker almışlardır. 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

6. — isviçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam imren Aykut'un dönüşüne kadar, 
Çahfma ve Sosyal Güvenlik BahanUğtna, Devlet Bakam Hüsamettin Oruç'ün vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüm üifhn Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1702) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığının iki tezkeresi daha vardır; okutup 
bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
78 inci Uluslararası Çalışma Konferansına katılmak üzere 18-26 Haziran 1991 tarihleri ara

sında İsviçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tmren Aykut'un dönüşüne 
kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin ûrüç'ttn vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hüsamettin örüç Devlet Bakanı değil ki!.. 

7. — Suudi Arabistan'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakam Şükrü Yürür'ün dönüsüne kadar, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakam Cemil Çiçek'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1704) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

17-28 Haziran 1991 tarihleri arasında Suudi Arabistan'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Şükrü Yürür'ün dönüşüne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil 
Çiçek'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Bakanlar Kurulu programı üzerindeki görüşmeleri yapmak için, 3 Temmuz 1991 Çarşam

ba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.32 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI * 

1. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, 1991 yılı Şubat ayvnda yapdan ilköğretim müfettiş 
yardtmaltğı stnavtna ilifkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Avni Akyol'un yazılı cevabı (7/2024) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakam Sayın Avni Akyol tarafından yazılı cevaplan
dırılmasını saygı ile dilerim. 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

21 Ocak 1991 tarihli Tebliğler Dergisinde yayınlanan Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre 
ilköğretim müfettiş yardımcılığı sınavında 100 üzerinden 70 puandan az alanların müfettiş yar
dımcılığına alınamaması gerekirken 1991 Şubat ayı içinde yapılan sınavda 50 puan alanların 
dahi sınavı kazanmış sayıldığım iddia eden mektuplar almaktayım. Yönetmelik hükmüne 
rağmen, 

1. 70 puandan az alan adaylardan müfettiş yardımcılığına alınan kişiler var mıdır? 
2. Varsa kaç kişidir. Ve hangi gerekçeyle başarılı sayılmışlardır? 
3. Basında yer alan bir habere göre 20, 26, 32 puan alan adayların mülakatta 69, 75, 

82 puanlar alarak başarılı sayılmaları sizce normal midir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 27.6.1991 

Sayı : 022. Arş. Pln. Dai. Bşk. 91/1274 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 16.5.1991 tarih ve Kan. Kar. Md. 
7/2024-7496/32897 sayılı yazısı. 

b) İlköğretim Müfettişleri Kurulu Yönetmeliği. 
c) Bakanlık Makamının 21.2.1991 tarih ve ilköğretim Genel Müdürlüğünün 4333 sayılı 

onayı. 
d) Bakanlık Makamının 15.3.1991 tarih ve İlköğretim Genel Müdürlüğünün 6145 sayılı 

onayı. 
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Nevşehir Milletvekili Sayın Cemal Seymen'in "1991 yılı Şubat ayında yapılan İlköğretim 
Müfettiş Yardımcılığı sınavına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bakanlığımız, ilköğretim müfettişine olan ihtiyacını gidermek, bilhassa ilköğretim okul
larının II nci kademeleri ile bağımsız ortaokulların teftişinde görevlendirilecek branş müfetti
şine olan ihtiyacı karşılamak ve 1991-1992 öğretim yılında görev yerlerine atanmak amacıyla; 
14 Aralık 1990 tarih ve 1990/52 sayılı genelge ile yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre 
ilköğretim müfettiş yardımcısı imtihanı yapılacağı, Merkez ve Taşra Teşkilatına duyurulmuştur. 

10 Şubat 1991 tarihinde yapılan ilköğretim Müfettiş Yardımcılığı Test imtihanına katılan 
adayların test imtihanı sonucunda aldıkları başarı puanlarının çok düşük olduğu tespit edilmiştir. 

ilköğretim müfettişi ihtiyacını karşılamak amacıyla, ilgi (c) onayla, test imtihanında 30 
ve daha yukarı puan alan sınıf öğretmenleri ile diğer branşlardan teste girenlerin tamamı mü
lakata çağrılmışlardır. 

2. Test ve mülakat imtihanları sonucunda başarı puanı 70 ve daha yukarı olan bir aday 
bulunmaktadır. 1261 adayın başarı puanı ise 70 ile 50 puan arasındadır. 

1991-1992 öğretim yılı başından itibaren ilköğretim kurumlarında uygulanacak fonksiyo
nel ve rasyonel rehberlik, teftiş ve soruşturma hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak gerekli 
sayı ve nitelikteki ilköğretim Müfettişi ihtiyacını kaşılayacak doğrultuda olmayacağı gerçeğin
den hareketle, gerekli sayı ve nitelikte İlköğretim Müfettişi ihtiyacını karşılamak üzere ilgi (b) 
yönetmeliğin 11 inci maddesinde öngörülen 'test ve mülakat puanlarının aritmetik ortalama
larının sıralamasında 70 puanın altına inilmez" hükmünün uygulanmaması; bunun yerine test 
ve mülakat puanları aritmetik ortalamasının en yüksek puandan başlanmak üzere sıralanması 
ve bu sıralama esas alınarak ihtiyaç kadar ilköğretim Müfettiş Yardımcısı alınması ilgi (b); Mü
lakat imtihanı neticesinde yapılan sıralamada başarı puanının 50 de bırakılması, 50 puanın 
altında puan alan adayların imtihanda başarısız sayılması ilgi (d) onaylarla uygun görülmüştür. 

3. Yukarıda da açıklandığı üzere, İlköğretim Müfettişine olan ihtiyaç sebebiyle ilgi (c) 
onayla, test imtihanında 30 ve daha yukarı puan alan sınıf öğretmenleri ile diğer branşlardan 
teste girenlerin tamamı mülakata çağırılmışlar bu adaylardan test ve mülakat imtihanı notları
nın aritmetik ortalaması 50 ve daha yukarı olanlar yönetmeliğin 10 uncu maddesinde zikredi
len mülakat komisyonunca belirlenen esaslar ve ilgi (c) ve (d) onaylar ile başarılı sayılmaları 
uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Avni Akyol 

Millî Eğitim Bakanı 

2. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanun
da değişiklik yapılmasının nedenine ve Kurulca gerçekleştirilen denetimlere ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Recep Ercüment Konukman'tn yazılı cevabı (7/2038) 

Türjciye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın sayın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz 

ederim. 
Saygılarımla. 

Ahmet Ersin 
İzmir 
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1.4.1981 tarih ve 2443 sayılı Kanunla kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanı
nın talimatıyla, tüm kamu kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında 
ve sendikalarda, her türlü inceleme, araştırma ve denetleme yapabilmektedir. Yasa gereği, ku
rul, Cumhurbaşkanının talimatı olmadıkça, bu inceleme ve denetimleri yapamamaktadır. 

Kuruluşundan itibaren, çok önemli görevler yapan Devlet Denetleme Kurulu, sayın Ev-
ren'in talimatıyla yaptığı denetimler sunucu, hazineye milyarlarca lira kazandırmıştır. 

Buna karşılık, sayın özal Cumhurbaşkanı olduktan 1,5 ay sonra 16.1.1990 tarihli ve 406 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, bu kurulun yasasında, bazı köklü ve olumsuz değişik
likler yapılmıştır. 

1. 406 sayılı KHK. ile Devlet Denetleme Kurulu Yasasının 3 üncü maddesinde değişiklik 
yapılmış ve kurul üyelerinin görev süreleri dolmadan görevden alınabilecekleri hükmü getiril
miştir. 

Bu hüküm niçin getirilmiştir? Sayın özal Cumhurbaşkanı olduktan sonra, Devlet Denet
leme Kurulu Yasası niçin değiştirilmiştir? Kurul üyelerinin görev güvencesi niçin kaldırılmış
tır? Kurulun çalışma, denetimlerinden rahatsızlık mı duyulmuştur? 

2. Yine yasada, kurul raporları ve denetim sonuçlarının Cumhurbaşkanına arz edileceği 
belirtilmiştir. 

Sayın özal Cumhurbaşkanı olduktan sonra, kurul hangi kurumları denetlemiştir? Hangi 
sonuçları almıştır? 

3. Sayın Evren zamanında yapılan denetimlerle ilgili kurul raporlarının ve yolsuzluk dos
yalarının, sayın özal tarafından, yasaya aykırı olarak bekletildiği ve Başbakanlığa ve adlî mer
cilere intikal ettirilmediği ve bu dosyaların birkaç yüz milyarlık yolsuzluklarla ilgili olduğu id-
daları vardır. 

Bu iddialar doğru mu? Sayın özal'a sunulduğu halde, Başbakanlığa ve adlî mercilere inti
kal ettirilmeyen ve bekletilen kaç dosya ve rapor vardır? Bu dosya ve raporlar niçin bekletil
mektedir? 

4. Sayın Özal tarafından, Başbakanlığa kaç dosya intikal ettirilmiştir? Bu dosyaların akı
beti ne olmuştur? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı . 

Sayı : 03.011/002/2195 18.6.1991 
Konu : Yazılı soru önergesi cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : a) TBMM Başkanlığının 1.5.1991 tarih ve 7/2038-7549/33091 sayılı yazıları. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 13.5.1991 tarih ve 

07/106-1171/03824 sayılı yazıları. 
İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in Sayın Başbakanımıza tevci ettikleri ve Sayın Başbaka

nımızın da kendileri adına tarafımdan cevap verilmesini tensip ettikleri yazılı soru önergesi ce
vabı ekte sunulmuştur. -

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
R. Ercüment Konukman 

Devlet Bakanı 
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tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu ile İlgili 
yazılı soru önergesi cevabı 

1. 16.1.1990 gün ve 406 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1.4.1981 gün ve 2443 sa
yılı Kanunun 3 üncü maddesine getirilen açıklığın Devlet Denetleme Kurulu Üyelerinin görev 
güvencesini azalatması bahis konusu değildir. 406 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ge
rekçelerinde bu husus açıkça belirtilmiştir. 

Kamu görevlilerinin atama ve görevden alınma şekilleri ilgili kuruluşların kanunlarında 
belirtilmektedir. Kuruluş kanunlarında belirtilmeyen konularda 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu hükümleri uygulanır. Anayasa Mahkemesi, 'Yargıtay, Danıştay, Sayıştay gibi kuruluş
larda üyelerin atanma usulleri görev teminatı ve Üyelikten ayrılma halleri kuruluş kanunların
da açıkça belirtilmiştir. (2943 sayılı Anayasa Mahkemesi K. Md. 11-12-13; 2797 sayılı İhrgıtay 
K. Md. 43-63; 2575 sayılı Danıştay K. Md, 83-84 gibi) bu kuruluşlardaki diğer kamu görevlile
ri ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir. 

1.4.1981 gün ve 2443 sayılı Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu kurulman hak
kındaki kanunda ise üyelerin belirtilen süreden evvel görevden alınamayacağına dair bir hü
küm bulunmayıp 9 uncu madde de "Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri bu kanunla düzenlenen 
hususlar dışındaki konularda Devlet Memurlarına ilişkin hükümlere tabidirler." hükmü mev
cuttur. 

Nitekim örneği Ek-l'de verilen 28.9.1984 gün ve 84-50 sayılı atama kararının 2 nci madde
sinde de "Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri gerektiğinde atanmalarındaki usule göre, görevle
rinden alınabilirler" hükmü vardır. 

2443 sayılı Kanunda yapılan değişiklik sadece mevcut duruma açıklık getirmekten ibarettir. 

2. Sayın özal, Cumhurbaşkanı olduktan sonra kurul "a 7 ayrı konuda görev vermiştir. 
Bu konuların tümü birden fazla kamu kuruluşunu ilgilendirmekte olup, çalışmalar halen de
vam etmektedir. 

3. "Sayın Evren zamanında yapılan denetimlerle ilgili kurul raporlarının ve yolsuzluk 
dosyalarının Sayın özal tarafından, yasaya aykırı olarak bekletildiği ve Başbakanlığa ve acUT 
mercilere intikal ettirilmediği ve bu dosyaların birkaç yüz milyarlık yolsuzluklarla ilgili olduğu" 
yolundaki iddiaların tümü gerçek dışı ve dayanaktan yoksundur. 

Sayın Evren zamanında başlatılan ve Sayın özal'a arz edilmiş bulunsa kurul raporları 
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanarak Başbakanlığa ve ilgili mercilere gereği ya
pılmak üzere intikal ettirilmiş olup, halen Sayın Cumhurbaşkanında bekleyen hiçbir rapor yoktur. 

4. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından şimdiye kadar Başbakanlığa 5 adet dosya, ekle
riyle birlikte intikal ettirilmiştir. 

Atama Kararları 
Cumhurbaşkanlığından : 
Karar Sayısı : 84 - 50 
1. Devlet Denetleme Kurulu Üyeliklerine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 108 inci ve 

2443 sayılı Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanunun 3 üncü ve Geçici 1 inci 
Maddesi uyarınca; 
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a) Merkez Valisi Osman Bedrettin Oğuz, 
b) Sayıştay Genel Sekreter Yardımcısı Akif Dereboy, 
atanmışlardır. 
2. Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri gerektiğinde atanmalarındaki usule göre görevle

rinden alınabilirler. 28.9.1984 
Kenan Evren 

Cumhurbaşkanı 

3. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'm, Boğazkak'ye yapüan ve yapılacak olan yatırımlara iliş
kin Turizm Bakanmdan sorusu ve Kültür Bakam Narruk Kemal Zeybek'in yazdı cevabı (7/2061) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Turizm Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarım
la arz ederim. 

Rıza Ilaman 
Çorum 

1. Anadolu'da târih zenginliği en çok olan Boğazkale'ye bugüne kadar yapılan devlet 
yatırımları nelerdir? Toplam ne kadardır? 

2. Bu yöreden çıkarılan tarihî eşyalar niçin tabiî yöresinde kendi yerinde değerlendiril
miyor? Bunun başka yerlere taşınması bir haksızlık değil mi? 

3. Burada çalışanların sayısı ne kadardır? Almanlardan ücret alan var mı? Varsa niçin 
Almanlar ödeme yapıyor? • 

4. Burada gelen turistleri gezdirecek, bilgi verecek elemanlar var mıdır? \abanci dil bi
len kimseler yoksa bu tanıtım nasıl yapılmaktadır? 

5. Bu yöre halkının kendi el emeği ve sanat anlayışı ile yapılan eşyaları için sergileme 
yeri açmayı düşünüyor mutunuz? Bu önemli eksiklik için ne gibi zorluklar vardır? 

6. Bu ören yerlerine gelen yabana ve yerli turistler için dinlenme ve barınma yerleri dü
şünüyor musunuz? Bu bir eksiklik midir? 

7. Bu yöredeki yurttaşlardan çoğunun evi sit alanı içinde sayılmaktadır. Evini yıkıp ya
pamayan bu yurttaşlar için bir önlem, iyileştirme düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Kültür Bakanlığı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma 
Genel Müdürlüğü 4.6.1991 

Sayı : ören/940-2337 
Konu : Sayın Rıza Ilıman'ın yazılı soru 

önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a) Turizm Bakanlığı hitaplı 14.5.1991 gün ve 7/2061-7662/33489 sayılı yazıları. 
b) Turizm Bakanlığının 21.5.1991 gün ve 280-3274/10960 sayılı yazısı. 

Not : T.B.M.M.'nm 23.5.1 >91 tarihli 121 mâ Birleşim Tutanak Dergisinde yayımlanan cevaba ek 
cevaptır. 
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Çorum Milletvekili Sayın Rıza Ihman'ın Boğazkale'ye yapılan ve yapılacak yatırımlara 
ilişkin soru önergesinde Bakanlığımız ile ilgili hususlara ilişkin görüşler ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Namık Kemal Zeybek 

Kültür Bakam 

Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın Yazılı Soru önergesinde Değinilen Hususlarda Bakan
lıkça yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar 

1. Boğazköy Hattuşaş Antik Kentinin bulunduğu sit alanında yörenin korunması ve ge
liştirilmesi amacıyla Orman Bakanlığı Millî Parklar Dairesi Başkanlığınca 1971 yılında master 
plan hazırlanarak, bölge 21.9.1988 tarihinde Millî Park ilan edilmiştir. 

Bu plan gereği yörenin yeşil karekterinin korunması, yerleşmenin turistik yönden gelişme 
kapasitesi ve buna bağlı olarak nüfus artışı gözönüne alınarak planlanması amaçlanmıştır. 

Bakanlığımızca da Hattuşaş ve Yazılı kaya Açık Hava Mabedi girişlerinde çevre düzenleme 
projeleri oluşturulması için ön çalışmalar sürdürülmektedir. Bu amaç doğrultusunda, öncelik
le 47 355 623 TL.'lık kamılaştırma çalışması yapılmıştır. 

Çevre düzenleme projeleri gerçekleştirildikten sonra, uygulama çalışmaları yapılacaktır. 

2. Boğazkale'de laboratuvarı, depoları, fotoğraf atelyesi olan ve soygun, sabotaj, yan
gın gibi durumlarda yeterince teşkilatlanmış bir müze olmadığından ortaya çıkarılan bulundu
lar güvenlik ve ihtisas elemanı yönünden daha iyi durumda olan Çorum Müze Müdürlüğüne 
teslim edilerek burada sergilenmektedir. 

Ancak Boğazkale İlçesinde de bölgenin tarihî zenginliğinin ufakta olsa panoramasını ve
ren yerel bir müze bulunmaktadır. 

3. Boğazkale tlçesi sınırları içindeki Boğazköy örenyerinde Alman uyruklu Dr. Peter Neve 
Başkanlığındaki bir heyet tarafından Bakanlar Kurulu Kararı ve Bakanlığımız izni ile uzun yıl
lardan beri arkeolojik kazılar yapılmaktadır. 

Her yıl yaz aylarında gerçekleştirilen bu kazılar mayıs ayı sonunda başlatılmakta, ekim 
ayı sonlarında tamamlanmaktadır, Ortalama olarak günde 50-60 işçi çalıştırılmaktadır. Bu iş
çilerin tamamı Boğazkale tlçesindendir. Kazı heyetinde Dr. Peter Neve'den başka Alman uy
ruklu arkeolog, mimar, hititolog, restoratör gibi branşlardan uzmanlar bulunabilmektedir. Kazıda 
çalışan işçilerin ve diğer meslek gruplarından elemanların ücretleri Bakanlar Kurulu Kararı ge
reği Alman Hükümeti tarafından ödenmektedir. 

4. Boğazkale-Hattuşaş örenyerinde ve Yazılıkaya açık hava mabedinde sadece güvenliği 
sağlayan personel çalıştırılabilinmekıedir. 

örenyerine turlarla gelen ziyaretçilerin rehberleri kendilerine bilgi vermektedir. Diğer zi
yaretçiler ise örenyerini gezdiklerinde çeşitli dillerde basılmış tanıtıcı broşür ve kitapçıklardan 
yararlanmaktadırlar. 

5. Bakanlığımızca, yöre halkının gerek kendi ürettikleri eşyalar, gerekse diğer turistik he
diyelik eşyayı satarak kazanç temin edebilmeleri amacıyla örenyerinde satış mekanları oluştu
rulması, gerçekliştirilecek çevre düzenleme projesi kapsamında değerlendirilecektir. 

6. örenyerlerine gelen ziyaretçilere dinlenme yeri konusu da gerçekleştirilecek örenyeri 
proje kapsamında çözümlenecektir. 
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7. Çorum tli, Boğazkale örenyeri Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu
nun 8.6.1979 gün ve A-1711 sayılı kararı ile I inci ve III üncü derece Arkeolojik sit alanı olarak 
tescil edilmiştir. Ayrıca, Boğazköy 2.11.1988 gün ye 1977 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Millî Park olarak ilan edilmiş olup, Bağozköy Tarihî Millî Park 
Master Planı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanmaktadır. 

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumu Kurulunun 6.5.1988 gün ve 171 sayılı kararı 
ile sit sınırları içinde kalan yerleşimin sit sınırları dışında ilgili kuruluşlarca belirlenecek uygun 
bir yere taşınmasının zorunlu olduğuna karar verilmiştir. Bu karar gereği Bayındırlık ve tskan 
Bakanlığı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 

Yerleşimin sit sınırları dışında Bir yere taşınması konusu 3386 sayılı Yasanın 5 inci Madde
sinin (f) bendi gereğince 1990 yılı takas programına alınarak onaylanmış ancak, hazine mülki
yetinde arazi olmaması nedeniyle takasa konu edilememiştir. 

Söz konusu yerleşim yerindeki konutlar, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Ku
rulunun 4.3.1988 gün ve 10 sayılı ilke kararı gereğince, basit onarımlarda o yöredeki, varsa Ko
ruma Kurulu Müdürlükleri, yoksa Müze Müdürlükleri ile Belediyelerin ortak denetim ve so
rumlulukları altında onarılabilmektedir. Esaslı onarım ve değişikliklerde ise projesi ile birlikte 
Koruma Korulundan izin alınması gerekmektedir. 

4. — Ankara Milletvekili Rıza Yümaz'm, 1991 yılında gerçekleştirilecek açıktan öğretmen atama
larına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol'un yazdı cevabı (7/2065) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol tarafından yazılı olarak yanıtlanma

sı için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Bakanlığınızca 1991 yılında öğretmen ataması yapılacak alanlar ve kontenjan sayıları ile 
ilgili ilanınız gereği açıktan atamalar yapılırken T.C.K.'nun 141-142-163 üncü maddelerinden 
hüküm giymiş bulunan bakanlığınız eski görevlilerinin alacakları sabıkasızlık belgelerini ibraz 
etmeleri halinde açıktan atamaları yapılacak mıdır? 

T C . 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 14.6.1991 

Sayı : 022 Arş. Pln. Dai. Bşk. 91/1209 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: a) T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 14.5.1991 gün ve Kan. Kar. Dai. Bşk. 

7/2065-7680/33561 sayılı yazısı. 
b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum öğretmenlerinin atama ve Yer Değiş

tirme Yönetmeliği. 
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Ankara milletvekili sayın Rıza Yılmaz'ın "1991 yılında gerçekleştirilecek açıktan öğret
men atamalarına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımıza bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile yaygın öğretim kurumlarının öğretmen 
ihtiyacını karşılamak üzere, 1991 atama döneminde eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından 
12 000 kadroya ilk, açıktan ve kurumlararası nakil yoluyla öğretmen ataması yapılacaktır. 

Sözkonusu kadrolara öğretmen olarak atanacaklarda, ilgi (b) yönetmeliğin 7 nci madde
sinde belirtildiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde 
yer alan şartlardan başka; 

1. öğrenim durumu bakımından, mezun olduğu okul ve bölümün, Talim ve terbiye Ku
rulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararlarına göre atanacağı alana uygun 
olması, 

2. Sağlıklı olması, 
3. Sınava tabi tutulmadan atanacaklar hariç, ilgili yönetmeliğine göre yapılacak sınav

larda başarılı olması, 
4. Güvenlik soruşturması yönetmeliğinde belirtilen esaslar uyarınca yapılacak arşiv araş

tırması sonuçlarına göre öğretmen olmaya engel halinin bulunmaması, 
özel şartlar olarak aranmaktadır. 

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun değişik 48 inci maddesinin 5 inci fıkrasında belirtilen suçlar-
•I 

dan hüküm giymemiş olanların öğretmen olarak atanmaları kadro, ihtiyaç ve atama dönemi 
bütünlüğünde yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Avni Akyol 

Mîllî Eğitim Bakam 
5. — Zonguldak MüUtoeküi Mustafa Tvnaz Titiz % kültürel hayatı desteklemek için 1990 yütn-

da gerçekleştirilen kitap abnmasma ve bu amaçla 1991 yüı bütçesinden ayrüan ödenek miktarına üiskin 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol'un yazüı cevabı (7/2067) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın Avni Akyol tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletinizi arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
M. Tınaz Titiz 

Zonguldak 

Soru : 
Bakanlığınız tarafından 1990 yılı içinde kültürel hayatı desteklemek için hangi yayınevle-

rinden hangi kitaplar alınmış ve yayınevlerine ne kadarlık ödeme yapılmıştır? 1991 yılı bütçesi 
için kitap alımlarına ayrılan ödenek miktarı ne kadardır ve alınacak kitaplara ilişkin kararlar 
(seçme kararları) hangi kutaslara göre alınacaktır? 
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T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 14.6.1991 

Sayı : 022 Araş. Pl. D. Bşk. 91/1210 
Konu : Y&zıh soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 20.5.1991 tarih ve Kan. Kar. Md. 

7/2067-7687/33575 sayılı yazısı. 
Zonguldak Milletvekili Sayın Mustafa Tınaz Titiz'in "Kültürel hayatı desteklemek için 1990 

yılında gerçekleştirilen kitap alımlarına ve bu amaçla 1991 yılı bütçesinden ayrılan ödenek 
miktarına" ilişkin, yazılı soru önergçsi incelenmiştir. 

1. 1991 yılında, Bakanlığımızca okul kütüphanelerine verilmek üzere, yayınevlerinden alı-
nan kitapların listesi ile bunlara ödenen para miktarları ekte belirtilmiştir. 

2. 1991 yılında, okul kütüphanelerine verilmek üzere satın alınacak eserler için 1 milyar 
TL. ödenek ayrılmıştır. 

Kişi ve kuruluşlardan satın alınacak eserler, Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Baş
kanlığınca incelenmekte ve eğitim-öğretim açısından uygun görülenler arasından seçilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Avni Akyol 

Millî Eğitim Bakanı 

1990 Yılında Bakanlığımızca Okul Kütüphanelerine Gönderilmek Üzere Satın Alınan Eser
lerin Yayınevleri, Adı, Miktarı ve Tutarı Aşağıda Belirtilmiştir. 

Eserin Adı 

1. Kadın Giyimi ve Temel Dikiş 
2. Türkiye Anayasan 1982 
3. İslam Ansiklopedisi 1-2 
4. Çağdaş Büyük Atlas 
5. Tebrik Karttan (5 adet) 
6. öğün Yayınlarının 11 Eseri 
7. Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik 

Büyük Lügat 
8. Türkiye Mülki İdareler Haritası 
9. Temel Kalecilik Eğitimi ve Ça

lışmalar 
10. Gündüz Yayınlarının 6 Eseri (Ço
cuk kitapları) 
11. Etek ve Pantolan kalıplan (K. M. 
Liseleri için) 
12. Büyük Türkçe Sözlük 

Yayımlayanı 

Şermin Altunyuva Sever 
Akım Kitabevi 
Türkiye Diyanet Vakfı 
Yeni Ankara Yay. Dağ. 
Unicef 
öğün \ayınlan 

Türdav \kyınlan 
Gürbüz Mayınlan 

Adil Eriç 

Gündüz Yayınları 

E Bayraktar - Y. Bali 
Rehber \ayınları 

Miktan 

400 Adet 
2000 Adet 
1000'er Ad. 
400 Adet 
12'er Adet 
150'er Adet 

150 Adet 
220 Adet 

, 
100 Adet 

180'er Adet 

200 Adet 
2 600 Adet 

Tutarı (TL.) 

3 360 000 
6000 000 

72 000 000 
10 892 000 
1 068 000 

11 681 250 

6 825 000 
2 002 000 

1 400 000 

1 008 000 

2 100 000 
77 000 000 
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Eserin Adı Yayımlayanı Miktarı Ilıtan (TL.) 

13. islam Tarihi 1, 2, 3, 4 Cilt 
14. Tarih Atlası 
15. Türk Musikisi Bestekârları Külliya 
ti 1, 2, 3, cilt 
16. Türk Edebiyatı 1, 2, 3 
17. Sporda Demokrasi 
18. Büyük Türk Klasikleri 8,9, 10 
Ciltler 
19. 21 inci Yüzyıla Doğru Dünya ve 
Türkiye 
20. Kasetler (Yunus Emre-Zikir 
Demeti-Mevlana-Kasetlerle ilgili me
tinler) 
21. Türkçe ve Edebiyat Bilgileri 

6. — Zonguldak Milletvekili Tivfik Ertüzütıun, 'Yeniden Değerlendirme Fpnu" oluşturulması 
için Çukurova ve Kepez elektrik anonim şirketlerince izin talebinde bulunup bulunulmadığına ilisin sorusu 
ve Maliye ve Gümrük Bakam Adnan Kahveci'nih yazdı cevabı (7/2088) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanmın Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Adnan Kahveci taraf ndan yazılı 

olarak cevaplandırılmasına delaletinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

1. Çukurova Elektrik A.Ş. ve Kepez Elektrik A.Ş. tarafından "Yeniden Değerlendirme 
Fonu" oluşturulmasına ilişkin izin taleplerinde bulunulmuş mudur? 

2. Bakanlığınız tarafından izin verilmesine ilişkin Kanun Tasarısı hazırlığı yapılmakta 
mıdır? 

3. Konuyla ilgili bilgiye sahip veya yakın olanların haksız çıkar sağlanmasını önlemek 
ve geçmişte yaşanan kötü örneklerin tekrarına fırsat vermemek için kamuoyuna açıklama yap
mayı düşünmekte misiniz? 

T .C . 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 17.6.1991 
Gel. : VUK-2-24474-11-275/043040 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar Kararlar Müdürlüğünün 27.5.1991 

gün ve 7/2088-7785/33997 sayılı yazısı. 

— 596 — 

Hikmet yayınları 130 Adet 11 550 000 
Yeni Ankara Yay. Dağ. 400 Adet 2 058 000 

Rahmi Kalaycıoğlu 100'er Adet 9 000 000 
Ahmet Kabaklı 1000'er Adet 63 000 000 
Rıza Sümer 250 Adet 2 625 000 

Söğüt Yayıncılık 350'er Adet 31 500 000 

Reha Oğuz Türkkan 500 Adet 2 625 000 

Semih Sergen . 2000 Adet 33 600 000 
Boğaziçi yayınları 2000 Adet 13300 000 

TOPLAM 364 595 250 
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Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Zonguldak Milletvekili Sayın Tevfik Er-
tüzün tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

1. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 inci maddesinin birinci fıkrasında, "Bi
lanço esasına göre defter tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri (imtiyazlı şirketler ve 
dar mükellefler hariç; kollektif, adi komandit ve adi şirketler dahil) Bilançolarına dahil amor
tismana tabi iktisadî kıymetleri ve bu kıymetler üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasi
finde gösterilen amortismanları, her hesap dönemi sonu itibariyle aşağıdaki şartlarla yeniden 
değerleyebilirler. Şu kadar ki, iktisadî Devlet Teşekküllerinin yeniden değerleme yapmaları zo
runludur." denilmekte ve maddenin diğer 12 bendinde de yeniden değerleme şartları açıklan
maktadır. v ^ 

Bu madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, imtiyazlı şirketler, yeniden değerleme kapsa
mı dışında bırakılmıştır. 

Bununla beraber münhasıran imtiyazlı işletmelere ilişkin olup; "Sermayenin itfası" baş
lıklı aynı Kanunun 325 inci maddesinde; "İmtiyazlı işletmelerde, tesisatın imtiyaz süresinden 
sonra, bedelsiz olarak Devlete veya Devletçe tensip olunan bir teşekküle veya belediyeye intikal 
etmesi imtiyazname gereğinden bulunduğu, imtiyaz mukavelenamesinde de sermayenin itfası 
için yıllık belli bir nispet veya miktar ayrılması gösterilmiş olduğu takdirde, bu nispet veya miktar 
üzerinden sermaye itfa olunur." hükmü yer almaktadır. 

Bu hükümlere göre, yukarıda yer alan şartların yerine getirilmesi kaydıyla imtiyazlı işlet
melere sermayelerini itfa etme imkânı tanınmış ve dönem karlarından periyodik olarak ayrılan 
sermaye amortismanı akçesini vergi matrahından indirebilmeleri ile ortakların sermaye payla
rını vergisiz oluşturulan bu fondan alabilmeleri ilke olarak kabul edilmiştir. İmtiyazlı işletme
lere sermayenin itfa edilmesi hakkı verilmiş olup buna karşılık yeniden değerleme hakkı veril
memiştir. 

Bu açıklamalara göre, imtiyazlı işletmelerin yeniden değerleme yapmalarına kanunen im
kân bulunmamaktadır. 

Yeniden değerleme fonu, iktisadî kıymetlerin yeniden değerlemeye tabi tutulması sonu
cunda oluşan bir fon olduğundan, kanunen yeniden değerleme yapmalarına imkân bulunma
yan imtiyazlı şirketlerin yeniden değerleme fonu oluşturmaları mümkün bulunmamaktadır. 

Bu konuda, daha önce Çukurova Elektrik Anonim Şirketi ile Kepez Elektrik Türk Ano
nim Şirketi tarafından Bakanlığımıza yapılan 26.9.1990 v* 28.9.1990 tarihli müracaatlara kar
şılık olarak 19.10.1990 gün ve 2/24474-11-257/095506 sayılı, 19.10.1990 gün ve 
VUK-2-24474-11-25 8/95505 sayılı yazılarımızla imtiyazlı şirketlerin yeniden değerleme yapma
larının Kanunen mümkün bulunmadığı bildirilmiştir. 

2. Vergi Kanunlarında İmtiyazlı Şirketlerin yeniden değerleme yapmalarına imkân vere
cek bir düzenleme bulunmadığı gibi, Bakanlığımızca bugüne kadar imtiyazlı işletmelerin yeni
den değerleme yapmalarına imkân tanıyacak herhangi bir çalışma yapılmamış ve yapılma
maktadır. ~ 

3. Konuyla ilgili bilgiye sahip veya yakın olanlara haksız çıkar sağlanmasını önlemek için 
kamuoyuna daha önce gerekli açıklama yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Adnan Kahveci 
.' Maliye ve Gümrük Bakanı 
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7 — Çorum Milletvekili Rıza IUman'm, Çorum ilinek yaptlacak haeaalam için yeniden arazi 
belidenmtsinin nedenim ilişkin sorusu t* Ulaştırma Baham Cengiz Tiıncer'in yazık cevabi (7/2112) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazdı olarak yanıtlanmasını saygıla

rımla arz ederim. 
Rıza Ilıman 

Çorum 

1. Çorum'a yapılacak havaalanının yeri için Ulaştırma Bakanlığı Etüd ve Proje Daire
sinden harita mühendisi Mustafa Düzağaç, inşaat mühendisi Halis Ertunç inceleme yapmış 
Büyük Palabıyık köyü yakınındaki bir araziyi uygun bulmuşlar, valilikte bu doğrultuda karar 
almıştı. Buradan dönüş yapmanın nedeni nedir? 

2. Çorum havaalanı yapımı için yeniden belirlenen baydığın Karacaköy arasındaki arı
zide 7o 3 meyil olduğu, çok büyük hafriyat yapılması gerektiği teknik heyet raporu ile saptan
mış olup, ayrıca asfalt tutmayan kireç topraklar olduğu belirtilmektedir. Bu hafriyatın devlete 
yüklediği masraf ne kadardır? Kireç toprak nedeni ile ileride çıkacak sorunların sorumlusu 
kimler olacaktır? 

3. Siyasî düşünce ve mezhep ayırımı nedeni ile en uygun yerden vazgeçmenin devlet yö
netiminde yeri var mıdır? 

Ülkemizi bu tür yöneticilerden kurtarmayı düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 18.6.1991 

Hükmü : 525-120/628-19292 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 5.6.1991 gün ve Kan. Kar. Md. 7/2112-7895-34459 sayılı yazınız. 
Çorum Milletvekili Sayın Rıza Ilıman'ın; Çorum ilinde yapılacak havaalanı için yeniden 

arazi belirlenmesinin nedenine ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi incelenmiş ve cevapla
rımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cengiz Tuncer 

Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Çorum'a yapılacak havaalanının yeri için Ulaştırma Bakanlığı Etüd ve Proje Da
iresinden harita mühendisi Mustafa Düzağaç, inşaat mühendisi Halis Ertunç inceleme yapmış, 
Büyük Palabıyık köyü yakınındaki bir araziyi uygun bulmuşlar, valilikte bu doğrultuda karar 
almıştı. Buradan dönüş yapmanın nedeni nedir? 

Cevap 1. Çorum ilinde yapılması planlanın stol tipi havaalanı için, Çorum valiliğince 
önceden tespit edilen 2 alternatiften biri olan Palabıyık köyünün güneyinde bulunan mera vas-
fındaki arazide Bakanlığımız teknik birim yetkililerince ön etüd çalışmaları yapılmıştır. 

Yapılan çalışmada söz konusu arazinin; zemin suyunun yüzeye çok yakın olması sonucu 
drenaj problemi yarattığı, Kuzey ve Güneyinde bulunan yükseltiler, uçuş üniteleri ve konik düzlem 
için büyük engel teşkil etmesi sonucu doğal manialar yönünden havaalanına elverişli olmadığı 
tespit edilmiştir. 
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Soru : 2. Çorum havaalanı yapımı için yeniden belirlenen Yaydağın Karaca köy arasın
daki arazide % 3 meyil olduğu, çok büyük hafriyat yapılması gerektiği teknik heyet raporu 
ile saptanmış olup, ayrıca asfalt, tutmayan kireç topraklar olduğu belirtilmektedir. Bu hafriya
tın devlete yüklediği masraf ne kadardır? Kireç toprak nedeni ile ileride çıkacak sorunların 
sorumlusu kimler olacaktır. 

Cevap : 2. Çorum ilinde, yapılması plânlanan stol tipi havaalanı için önceden valilikçe 
belirlenen 2 alternatiften bir diğeri olan Kamaçkırı mevkiindeki arazide de ön etüd çalışmaları 
yapılmıştır. 

Bu arazinin plato niteliğinde ve Stol havaalanı kriterlerine göre pist yerleşimi için doğal 
maniası olmadığı, kotunun 1 inci alternatife göre daha düşük olduğu, meteorolojik şartların 
daha elverişli olması nedenlerinden dolayı Stol havaalanı inşaatına uygun olduğu tespit edil
miş ve durum 1 inci alternatif sonuçlarıyla birlikte Çorum valiliğine bildirilmiştir. 

Soru: 3. Siyasî düşünce ve mezhep ayırımı nedeni ile en uygun yerden vazgeçmenin dev
let yönetiminde yeri var mıdır? 

Ülkemizi bu tür yöneticilerden kurtarmayı düşünüyor musunuz? 

Cevap : 3. Çorum ilinde yapılması planlanan Stol tipi havaalanı yeri için önceden vali
likçe önerilen 2 alternatif göz önüne alınmak suretiyle Ön etüd çalışmaları yapılarak sonuçları 
valiliğe bildirildiğinden en uygun yerden vazgeçilmesi diye birşey mevzuubahis değildir. 

Ayrıca, söz konusu il'de Stol meydan yapımına daha elverişli alanların Mahallî idarelerce 
teklif edilmesi halinde gerekli değerlendirme Bakanlığımızca yapılabilecektir. 

& — Hata, MüUtvsküiAli Uyar'tn, İshsndsrun -MadndüBMm BsUdsys Bafkam hakkındaki 
iddiaya ilifkût sorusu ve îcifisri Baham Abâuüoadv Aksu'nunyatdt esvabı (7/2116) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından ya
nıtlanmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

' Ali Uyar 
Hatay 

1. Zimmetine para geçirdiği, bizzat partili meclis üyeleri tarafından iddia edilen Maden
li Beldesi (İskenderun) Belediye Başkanı Sekip Çıplak daha ne kadar bu makamda kalacaktır? 

2. Zimmetine para geçirenlerin makamında kalman, yasal mıdır? 
3. Sizce bu vurdumduymazlık, yolsuzluğu teşvik etmek anlamına gelmiyor mu? 

T C . 
İçişleri Bakanlığı 

Sayı : MigmApk-Arge-Şb. 571 (91)/90343 17.6.1991 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : TBMM Başkanlığının 10.6.1991 gün ve 7/2116-7915/34523 sayılı yazıtı. 
Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar'ın "İskenderun-Madenli Beldesi Belediye Başkanı hak

kındaki iddiaya ilişkin" yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 
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Madenli Belediye Meclis Üyelerinin Belediye Başkam hakkındaki şikayet dilekçelerine is
tinaden Hatay \bliligmce Madenli Belediye Başkam ve diğer ilgililer hakkında soruşturma açılmış 
olup, soruşturma devam etmektedir. 

Soruşturma neticesine göre gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 
Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
içişleri Bakam 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

129 UNCU BİRLEŞİM (Olağaaüsttt) 

30 . 6 . 1991 Pazar 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başbakan A. Mesut Yılmaz tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının okun
ması, görüşülmesi ve güven oylaması için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının olağa
nüstü toplantı çağrı yazısı. 

2. — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri. 

3. — Danışma Kurulu önerisi. 

i; • 2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

• « ' 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 




