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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

1 İNCİ BİRLEŞİM 

1.9.1989 Cuma 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18 inci Dönem 3 üncü Yasama Yılı, Geçici Başka* Ab-
dulhalim Aras'ın hayırlı olması dileği ile açıldı. 

Belçika ve Danimarka'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in dönüşüne ka
dar Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Güneş Taner'in; 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem 
Pakdemirli'nin dönüşüne kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığına, Devlet Bakanı Güneş Taner'in; 

Avusturya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Kâmran tnan'ın dönüşüne kadar Devlet Bakan
lığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in; 

Suriye'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'in dönüşüne kadar Dışişleri Ba
kanlığına, Millî Savunma Bakanı İsmail Safa Giray'ın; 

Suudî Arabistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Saffet Sert'in dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in; 

Suudî Arabistan'a gidecek olan İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun dönüşüne kadar İçiş
leri Bakanlığına; Devlet Bakanı Recep Ercüment Konukman'ın; 

Suudî Arabistan'a gidecek olan Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın, dönüşüne kadar Sağlık Ba
kanlığına, Devlet Bakanı İlhan Aşkın'ın; 

Suudî Arabistan'a gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in dönüşüne kadar 
Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın; 

Irak'a gidecek olan Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin dönüşüne kadar Ma
liye ve Gümrük Bakanlığına, Devlet Bakanı Güneş Taner'in; 

Suudî Arabistan'a gidecek olan Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar Dı
şişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı İsmail Safa Giray'ın; 

Belçika'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Bozer'in dönüşüne ka
dar Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Kâmran İnan'in; 

İran'a gidecek olan Devlet Bakanı İlhan Aşkın'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı İsmet özarslan'ın; 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın dönüşü
ne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in; 

Avusturya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar Dışişleri 
Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı İsmail Safa Giray'ın; 

Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'ya gidecek olan Turizm Bakanı İlhan Aküzüm'ün 
dönüşüne kadar Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Güneş Taner'in; 

Norveç ve Finlandiya'ya gidecek olan Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı Luıfullah Kaya-
lar'ın dönüşüne kadar Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı tsmet özarslan'ın; 

Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın dönüşüne kadar Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı İlhan Aşkın'ın; 
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Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne, 
16 Haziran 1989 Tarih ve 3S86 Sayılı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 Sayılı 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Ek Geçici Maddeler Eklenmesi ve 3053 Sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin 
1 inci Fıkrası ile 351 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanunun, Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere 
iade edildiğine; 

ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 54 arkadaşının, 25 Mart 1984 tarihinden bu

güne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı iddia edilen kanunsuz, usulsüz ve 
yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması (10/72) ve 

Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 10 arkadaşının, Bulgaristan'a karşı izlenen politika ve 
soydaşlarımızın sorunları (8/13) 

Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 10 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu'da cereyan eden 
olaylar ve Hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumu (8/14) 

Konularında genel görüşme, 
Açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemde ye

rini alacağı ve öngörüşmelerin sırasında yapılacağı açıklandı. 
Doğru Yol Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Koksal Top

tan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır ile 24 arkadaşının; Bulgaristan'daki soydaşlarımızın ma
ruz kaldıkları göç olayı karşısındaki tutumu ve izlediği sorumsuz politika ile ülkemizin gelece
ği konusunda yaygın endişeler yarattığı iddiasıyla Başbakan Turgut özal hakkında gensoru açıl
masına ilişkin önergesi (11/6) okundu. 

Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına dair görüşme gününün, Meclis Baş
kanlığı seçimini müteakip yapılacak olan Danışma Kurulunda tespit edilip, Genel Kurula su
nulacağı bildirildi. 

ölüm cezasına hükümlü Şeref Ünal hakkındaki dava dosyasının geri verilmesine ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi okundu; Adalet Komisyonunda bulunan dosyanın geri verildiği açıklandı. 

Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın Suriye Arap Cumhuriyeti'ne yapacağı resmî ziyarete 
katılacak milletvekillerine ait Başbakanlık tezkeresi ve eki liste kabul edildi. 

Anayasanın 94 üncü maddesi gereğince TBMM Başkanı seçimini yapmak için 11 Eylül 
1989 Pazartesi günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 15.55'te son verildi. 

Başkan 
Geçici Başkan 
Abdulhalim Araş 

Geçici Kâtip Üye . Geçici Kâtip Üye 
Edirne İstanbul 

İsmail Üğdül Mustafa Sarıgöl 
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GELEN KÂĞITLAR 

11 . 9 . 1989 Pazartesi No.: 2 

Genel Görüşme Önergeleri 

1. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 12 arkadaşının, Hükümetin tarım politika
sı ve tarım sektörünün sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/15) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.9.1989) 

2. — Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan ve 10 arkadaşının, ülkemizin sanayileşmesi ko
nusunda Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/16) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.9.1989) 

Gensoru Önergeleri 

1. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi ve 68 arkadaşının; ceza ve tutukevlerindeki 
olaylara karşı gereken ilgiyi göstermediği, Eskişehir özel Tip Ceza ve Tutukevindeki tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Ceza ve Tutukevine nakli sırasında gerekli tedbirleri almayarak tutuklu 
ve hükümlülerden ikisinin ölümüne, pek çoğunun da yaralanmasına neden olduğu ve gelişen 
olaylar karşısında seyirci kaldığı iddialarıyla Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu hakkın
da Anayasanın 99 uncu, tçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi (11/7) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.9.1989) 

2. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner ve 20 arkadaşının, uzlaşmaz ve kasıtlı tutum
larıyla; Türkiye Demir-Çelik tşletmeleri Karabük ve İskenderun fabrikalarındaki grevi teşvik 
ettikleri, birtakım çevrelere haksız kazanç aktarılmasına neden oldukları ve gerek ülke ekono
misini gerekse demir-çelik işçilerini zarara uğrattıkları iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hak
kında Anayasanın 99 uncu, tçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına iliş
kin önergesi (11/8) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.9.1989) 

3. — Doğru Yol Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Kok
sal Toptan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, uyguladıkları yanlış ekonomik politikalarla Türk 
çiftçi ve köylüsünü mağdur ettikleri iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 
99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/9) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.9.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

GEÇİCİ BAŞKAN : Abdulhalim Araş 

GEÇİCİ KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Mustafa Sangül (İstanbul) 

————— • — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2 nci Birleşimini açıyorum. 
Toplantı yetersayımız vardır. 
Gündeme geçiyoruz. 
Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır; sırasıyla okutacağım. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Libya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Isın Çelebi'nin dönüsüne kadar; Devlet Bakanlığına, Maliye ve 
Gümrük Bakam Ekrem Pakdenürli'nin vekülik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/928) 

BAŞKAN — önce, Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1 Eylül Devriminin 20 nci yıldönümünü kutlama törenlerine katılmak üzere, 31 Ağustos 
1989 tarihinde Libya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Danimarka, Federal Almanya ve Belçika'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali 
Bozer'in dönüsüne kadar; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Güneş Taner'in vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/929) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Eylül 1989 tarihinde Danimarka, Federal Almanya ve 
Belçika'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Bozer'in dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Güneş Taner'in vekillik etmesinin 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Fransaîya gidecek olan Bayındırlık ve iskân Bakam Cengiz Allmkaya'nın dönüşüne kadar; Bayındırlık 
ve iskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Saffet Sert'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkitı Cumhurbaşluınhğı 
tezkeresi (3/930) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Eylül 1989 tarihinde Fransa'ya gidecek olan Bayındırlık 
ve tskân Bakanı Cengiz Altınkaya'nın dönüşüne kadar; Bayındırlık ve tskân Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Saffet Sert'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Danimarka'ya gidecek olan Kültür Bakam Namık Kemal Zeybek'in dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/931) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

"Türkiye'nin Hazineleri Sergisi"nin açılış törenine katılmak üzere, 6 Eylül 1989 tarihinde 
Danimarka'ya gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in dönüşüne kadar; Kültür 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMA
SI ÖNERGELERİ ^ 

1. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 12 arkadaşının, Hükümetin tarım politikası ve tarım sektörü
nün sorunları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/15) 

BAŞKAN — 2 adet genel görüşme önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bu Hükümetin takip ettiği yanlış, çarpık, tutarsız politikalar sonucunda, ekonomik değe
ri yüksek ve ihraç edilebilen belli başlı ürünlerimizden buğday, pamuk, şeker pancarı, tütün, 
ayçiçeği, narenciye, zeytin, fındık ve hayvansal kökenli ürünlerin üretimlerinde sürekli değişik 
miktarlarda azalmalar görülmüştür. 

Millî ekonomimizin temelini teşkil eden bu kaynak giderek kurumuş ve iç tüketimimizi 
dahi karşılayamaz hale getirilmiştir. Alınan kararlar, izlenen yanlış politikalar; tarımdaki ma
liyet enflasyonu, devamlı surette genel enflasyonun üzerinde seyrettirmesine neden olmuştur. 
Ürün ve girdi fiyatları arasındaki denge, daima çiftçi aleyhine bozulmuştur. 1980-1988 döne
minde ürün fiyatlarının 16 kat artmasına karşılık, tarımsal girdi fiyatları 25 kat artmıştır. 

1989 yılında ilan edilen destekleme fiyatları ile Hükümet, bu dengeyi daha da bozmuştur. 
Enflasyonun üçlü rakamlara doğru tırmanış gösterdiği bu dönemde, geçimini tek ürüne 

bağlamış olan fındık üreticisine yüzde 32,5 ve yaş çay üreticisine de yüzde 69 oranında fiyat 
verilmiştir. 

Hayvancılıkta durum daha da vahimdir : 
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1980-1988 döneminde inek sütü fiyatı 9 ve süt yemi fiyatı da 18 kat artmıştır. Bu durumda 
süt üreticisinin satın alma gücü yüzde 50 gerilemiştir. 

Çiftçinin yanında ve çiftçiden yana olmayan bu İktidar, ısrarla izlediği bu destekleme po
litikasıyla ülkede çiftçiliği yapılmaz hale getirmiştir. 

Çiftçinin önümüzdeki ekim yılı için bakanlıktan talep ettiği tohumluk miktarı 610 bin ton
dur. Hükümet buna karşılık, üretim, tedarik ve ithal yolu ile ancak bu miktarın 150 bin tonu
nu temin etmeye çalışmaktadır. Bakanlık, TMO tohumluk olarak TÎGEM'den 490 liraya aldı
ğı ve ithal ettiği tohumlukları, çiftçiye 700-850 lira arasında satarak, büyük oranda kâr peşindedir. 

Girdi fiyatlarında son bir yıldaki (1988-89 dönemindeki) artışlar da oldukça yüksektir. 
Bu dönemde asgari ücret yüzde 92, motorin yüzde 124, süt yemi yüzde 113 ve traktör fiyatları 
ise yüzde 76 artış göstermiştir. 

Bütün bunların sonucunda, tarımda çalışan bir Türk köylüsü 317 dolar gayri safi millî 
hâsılaya sahih hale getirilmiştir. 

Borç ertelenmesi ve borçların taksitlere bağlanması ile ilgili hükümet kararnamesi yetersiz 
olduğu gibi, uygulamada da büyük bir çiftçi kesimini mağdur etmiştir. Yüzde 40 nispetinde 
zarar görmüş olması şartı, uygulama alanını daraltmış ve büyük bir çiftçi kesimi listeye gire
memiştir. Oysa ki kuraklık umumî olmuştur. 

Bölgenin tamamı zarar gördüğü halde, hasar tesbiti yapılmayan veya yapıldığı halde mağ
dur edilen bazı çiftçiler, idare mahkemelerine başvurarak, yeniden tespit yapılmasını talep et
mektedirler. 

Hasar tespitlerinde, kuraklıktan zarar gören hububat dışındaki diğer ürünleri i) de gördü
ğü zarar hiç dikkate alınmamıştır. 

Bugün çiftçi, tarım.alet ve makinası alamaz, kullanamaz ve bunları üretenler de satış ya
pamaz hale düşmüşlerdir. 1985 yılında 9 firma tarafından traktör üretilirken, bugün bu sayı 
4'e düşmüştür. 

1988 yılının ilk 4 ayında 10 496 adet traktör üretilmiş iken, 1989 yılının ilk 4 ayında üre
tim, 1988'in aynı dönemine göre yüzde 69 azalarak, 4 153 adede düşmüştür. 

Tarımın toplam sabit sermaye yatırımlarından aldığı pay çok aşağılara inmiştir. 
Buna rağmen, tarımdan bazı sektörlere, sürekli olarak büyük ölçüde kaynak transferi ya

pılmaktadır. Bu nedenle, çiftçinin satınalma gücü devamlı surette gerilemiş ve tarım kesimi sü
rekli "kan kaybederek" güçsüz kalmıştır. 

Tarım sektörü son yıllarda en az destek gören, devlet yatırımlarından yeterince faydalana
mayan bir sektör durumuna getirilmiştir. 

Neticede, çiftçi, toprağını süremez, yeterince gübre, ilaç, makine, tohumluk kullanamaz, 
ürettiğini satamaz ve sattığının parasını alamaz hale gelmiştir. 

Tarım sektörü mevcut ve artan nüfusu besleyemez, tarıma dayalı endüstrinin hammadde
sini sağlayamaz, ulaşım kesimine iş veremez, sanayi sektörü mamullerini satın alamaz, yeteri 
kadar ihraç ürünleri üretemez ve nihayet iş istihdam kapasitesi yaratamaz duruma düşmüştür. 

Türk çiftçisi, izlenen yanlış, tutarsız ve çarpık politikalar sonunda üretici değil, tüketici 
hale getirilmiştir. 

Türk tarımı, kendine yeterli olmaktan çıkmış ve büyük bir hızla dışa bağımlı duruma gel
miştir. 
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Toprağı aç, hayvanı aç ve insanı aç bir ülke haline geldik. 
Bu düşüncelerle Anayasanın 98 ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 inci maddeleri 

uyarınca bir genel görüşme açılmasını arz ederiz. 

Koksal Toptan Vefa Tanır Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak Konya Zonguldak 

Alaettin Kurt Mustafa Murat Sökmenoğlu Mehmet Çakıroğlu 
Kocaeli Hatay Trabzon 

Doğan Baran Baki Durmaz Mehmet Korkmaz 
Niğde Afyon Kütahya 

Ahmet Neidim Mehmet Gölhan Orhan Şendağ 
Sakarya Sakarya Adana 

Fuat Kılcı 
izmir 

BAŞKAN — önerge, gündemde yerini alacak, genel görüşme açılıp açılmaması konusun
daki öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

2. — Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan ve 10 arkadaşının, ülkemizin sanayileşmesi konusunda genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) (x) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Bu önergenin aslı 500 kelimeden fazla olduğu için, önerge sahiplerinin takdim ettikleri 
özeti okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ÖNERGE ÖZETİ 
Ülkemizin, ekonomik bakımdan kalkındırılarak bir refah toplumu haline getirme gayret

leri uzun senelerden bu yana devam etmektedir. 
Osmanlı imparatorluğu döneminde girişilen sanayileşme faaliyetlerini bir tarafa bıraksak 

bile, daha Cumhuriyet ilan edilmeden önce, ekonomik kalkınmanın önemi ve önceliği göz önüne 
alınarak, bir ekonomik kalkınma politikası ortaya konmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. 

Bu kalkınma faaliyetleri zaman zaman kesilse de günümüze kadar sürüp gelmiştir. 
Zira, hürriyetçi, demokratik rejimi vazgeçilmez bir hayat tarzı olarak seçen milletimiz, yük

sek bir refah düzeyine erişme yolunun, ekonomik büyüme ile olacağına inanmaktadır. 
Kalkınma ve sanayileşmeyi birbirinden ayırmaya imkân yoktur. Esasen ülkemizde bu iki 

kavram eş anlamda kullanılagelmiştir. 
Türkiye gibi nüfusu fazla ve hızlı nüfus artışının olduğu ülkelerde sanayileşmeden, geliş

miş olmak ve çağı yakalamak mümkün değildir. 
Sanayi, ekonominin motris gücüdür, ekonominin kalbidir, ekonominin sürükleyici sek

törüdür. 
Nitekim, son yıllara kadar, bizde de sanayi sektörü, ekonominin itici gücü olarak kabul 

edilmiş ve kalkınma planlarında bu kesime ağırlık verilerek özel teşviklerle desteklenmiştir. 

(x) 8/16 esas numaralı genel görüşme önergesinin tam metni tutanağa eklidir. 
— 96 — 



T.B.M.M. B : 2 11. 9 . 1989 O : 1 

Ülkemizde bir sanayileşme hareketi olmuş, yurdun her köşesinde fabrikalar yükselmiş, is
tihdam imkânları açılmış ve refah tabana doğru yayılmıştır. 

Teşebbüs fikri gelişmiş ve müteşebbisler yetişmiştir. Bunlar kadar önemli olan, kalkınma 
ve sanayileşme hareketinin milletimize maledilmiş olmasıdır. 

Bugün her vesile ile övünülen, ihraç ürünlerinin yüzde 80'ini oluşturan, sınai mamulleri 
üreten fabrikalar böyle kurulmuştur. Bu fabrikalar yeterli değildir. 

Türkiye'de fert başına sınaî üretim, Ortak Pazar ülkelerinin çok gerisindedir. Bu üretimin 
artırılmasını zarurî görüyoruz. 

Türkiye, çalışabilir nüfusun yüzde 22'sine ulaşan işsizlere ve yeni yetişen nesillere iş im
kânları sağlayabilmek için sanayileşmek durumundadır. 

Ülkemizde çalışan nüfusun yüzde 55'i tarımla iştigal etmektedir. Böyle bir toplumda refa
hı bulmak imkânsızdır. Bu nüfusu sanayi ve hizmetler kesimine kaydırmak lazımdır. Bugün, 
millî gelirden en az pay alan nüfusun çoğunluğu tarım kesimindedir. 

1 292 dolar ortalama gelir seviyesinde, olan Türkiye'de halen 11 milyon vatandaşımızın 
yıllık geliri 240 dolar ve diğer bir araştırmaya göre de bunun altındadır. Son alınan Ağustos 
kararları bu istikrarsızlık ortamına yeni boyutlar kazandırmış, geleceğe dönük beklentileri 
altüst etmiştir. 

Senelerce ülkemizin, artık bir sanayi ülkesi olduğunu, kaliteli mal üretip, dış ülkelerle re
kabet edip, ihracat yaptığını her platformda ilan eden hükümet yetkililerinin; esasen, imalat 
sanayii üretimlerinin geçen sene aynı döneme nazaran yüzde 13,7 gerilediği, sanayinin daraldı
ğı ve büzüldüğü, talebin ise yüzde 59 azaldığı ve gayrisafi millî hâsılanın ancak binde 2 artaca
ğının tahmin edildiği bir dönemde bu beyanlan, sanayiden kaçışı hızlandırmış ve Türk sanayii 
kendi kaderiyle başbaşa bırakılmıştır. Türk sanayii, aniden yabancıların rekabet dişlileri arası
na sokularak ölüme terk edilmiştir. Bu gidişle 1990'lı yıllarda, ülkenin ihraç edilecek hiçbir 
mamulü olmayacaktır; Önümüz karanlıktır. 

Gelişmiş ülkeler dahil dünyada, kendi sanayisini korumayan hiçbir ülke söz konusu değil
dir. O itibarla, yok olan moralleri yeniden kazandırmak, duran sanayinin yeniden harekete geç
mesini temin etmek amacıyla kırılan yatırım şevk ve heyacanının, müteşebbislere yeniden aşı
lanmasını sağlayacak ve istihdam imkânları oluşturacak sanayileşme konusunda bir genel gö
rüşme açılmasının yararlı olacağına inanmaktayız. 

Anayasanın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tç Tüzüğünün 100 üncü maddesi ge
reğince ülke sanayileşmesi konusunda gereğinin yapılmasını müsaadelerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mehmet Göl han 
Sakarya 

Orhan Şendağ 
Adana 

Doğan Baran 
Niğde 

Baki Durmaz 
Afyon 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Vefa Tanır 
Konya 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Fuat Kılcı 
İzmir 
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BAŞKAN — önerge, gündemdeki yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması ko
nusundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

3. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi ve 68 arkadaşının; ceza ve tutukevlerineki olaylara 
karşı gereken ügiy i göstermediği, Eskişehir Özel Tip Ceza ve Tutukevindeki tutuklu ve hükümlülerin Ay
dın Ceza ve Tutukevine nakli sırasında gerekli tedbirleri almayarak tutuklu ve hükümlülerden ikisinin 
ölümüne, pek çoğunun da yaralanmasına neden olduğu ve gelişen olaylar karşısında seyirci kaldığı iddia
larıyla Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/7) 

BAŞKAN — 3 adet gensoru önergesi vardır; sırasıyla okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Adalet Bakanı kendi sorumluluğu altında bulunan ceza ve tutukevlerindeki olaylara gere
ken ilgiyi göstermemiş ve gelişen olaylar karşısında seyirci kalmıştır. 

Ceza ve tutukevlerindeki açlık grevlerinin nedenine objektif olarak bakmamış, devlet so
rumluluğu ve görevleri açısından değerlendirmemiştir. Sadece suçlayarak ve baskı ile yaklaşa
rak hasım durumuna düşmüş ve grevlerin yaygınlaşmasını ve ölüm orucuna dönüşmesini sağ
lamıştır. 

Bakan bu gelişmeler karşısında, ne kamuoyunu ne de mahkûm ve tutuklu ailelerini aydın
latıcı, tatmin edici açıklamalar yapma gereğini duymamıştır. Sadece, eylemlerin siyasî talepler 
nedeniyle olduğunu söylemekle yetinmiş, yapılacak hiç bir şeyin olmadığını tekrarlamış, za
man zaman da olayların kendisini aştığını belirterek, bu konudaki aczini açıkça ortaya koymuştur. 

Kamuoyunda 1 Ağustos Genelgesi olarak bilinen genelge uygulamaya konularak, tutuklu 
Ve hükümlülerin temel insanî haklanzedelenmiş ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli 
ihtiyaçlarını karşılama olanakları sınırlandırılmıştır. 

Türkiye'nin de imzaladığı Uluslararası bildiri ve anlaşmalara ters düşen bu genelge, ceza 
ve tutukevlerindeki huzursuzluğun kaynağı haline gelmiştir, özellikle, Eskişehir özel Tip Ceza 
ve Tutukevindeki olaylar, gerçeği bir kez daha ve somut olarak ortaya çıkarmıştır. 

Eskişehir'deki tünel kazma olayı bahane edilerek, tüm tutuklu ve hükümlülerin 2 gün bo
yunca yiyecek ve içeceklerine kadar hakları kesilmiştir. 

10 gün bekleyen tutuklu ve hükümlüler, hiç bir insanî haklarının verilmemesine karşı aç
lık grevine başlamışlardır. Açlık grevi devam ettiği sürece, gerek kamuoyu ve gerekse tutuklu 
ve hükümlü ailelerinin, demokratik kuruluşların ve SHP'nin samimi uyarıları hiç dikkate alın
mamış, hiçbir değerlendirme yapılmamış, ilgisizlik ve duyarsızlık sürdürülmüştür. 

Bakan, açlık grevinde, insanî haklarının verilmesini isteyen tutuklu ve hükümlülerle pa
zarlığa girmeyeceğini açıklarken, bunun bir pazarlık olmadığını görmezlikten gelmiş, devletin 
görev ve sorumluluklarının yerine getirilmediğini değil görmek, düşünme ihtiyacını bile duy
mamıştır. Böylece kendi yetersizliklerinin ve beceriksizliklerinin faturası, başka insanların sağ
lığıyla ödetilmeye çalışılmıştır. 

I 

Eskişehir'de devam eden açlık grevi devlet sorumluluğu ile, çağdaş bir yaklaşımla ve insa
nî açıdan ele alınmadığı gibi, içeride tutuklu ve hükümlüler, dışarıda ise aileleri âdeta tahrik 
edilmiş, açık ve doğru bilgiler verilmek yerine baskılar artırılmıştır. Polis baskısı daha etkin 
olarak devreye sokulmuştur. 
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Açlık grevinin 35 inci gününde ise, direnci kalmayan tutuklu ve hükümlüler, doktor kont
rolünden geçirilmeden, geçerli bir sevk raporu olmaksızın ve hatta baskıyla hazırlatılan yeter
siz bir rapora bile uygun olmayan koşullarda Aydın Ceza ve Tutukevine nakledilmey&başlanmıştır. 

ölümün yaklaştığı bir noktada, olumsuz yaz mevsimi koşullarında, bir su bile verilme
den, çok sayıda kelepçeli tutuklu ve hükümlünün doldurulduğu ringlerle (cezaevi arabası) yap
tırılan bu uzun yolculuğun amacını anlamak ve kavramak mümkün değildir. 

Bilerek, düşünülecek ve hesaplı olarak yapılan bu eylemden ve sonucundan Bakanın el
bette sorumluluğu vardır. 

Olay bu işkenceyle de sınırlı kalmamıştır. Bitkin halde Aydın Ceza ve Tutukevine getirilen 
tutuklu ve hükümlüler, işkencede deneyimli gardiyanlar tarafından aranmak bahanesiyle çırıl
çıplak soyulmak istenmiştir. Bu anda tazyikli su sıkılmış ve hakaretlerle tutuklu ve hükümlüler 
acımasızca dövülmeye başlanmıştır. Bunun sonucunda da bir tutuklu ve bir hükümlü can ver
miş, pek çok tutuklu ve hükümlü de ağır şekilde yaralanmıştır. 

Sebep ve gerekçe ne olursa olsun, devlet güvencesinde olan bu insanların ölümünden so
rumlu olanlar vardır. Bu sorumlulann başında da, bizatihi Adalet Bakanının kendisi gelmektedir. 

Bu olaylar, ülkemizde ve uluslararası alanda devletin otoritesini bir kez daha zayıflatmış, 
itibarını da düşürmüştür. 

Bu olaylar karşısındaki ilgisizlik; insana, insan haklarına ve insan yaşamına karşı duyar
sızlığın, özellikle Adalet Bakanlığında yaşanmış olması, halkın zayıflayan güvenini iyice pe
kiştirmiştir. 

Bütün bu nedenlerle, Anayasanın 99 ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Adalet Ba
kanı Sayın Oltan Sungurlu hakkında gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz. 

M. Cevdet Selvi 
Eskişehir 

Hasan Fehmi Güneş 
istanbul 

tlhami Binici 
Bingöl 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Kâmil Ateşoğulları 
Ankara 

Vedat Altun 
Kars 

Beşer Baydar 
Ankara 

Ekin Dikmen 
İçel 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Mahmut Alınak 
Kars 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

Mehmet Fuat Erçetin 
Edirne 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Adnan Keskin 
Denizli 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Tevfık Koçak 
Ankara 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Cemal Şahin 
Çorum 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 
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Aytekir* Kotil 
İstanbul 

Ali Uyar 
Hatay 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Ali Haydar Erdoğan 
istanbul 

Yüksel Çengel 
istanbul 

K. Kemal Anadol 
izmir 

Öner Miski 
Hatay 

Abdullah Sedat Doğan 
Adana 

Kâzım özev 
Tokat 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Mehmet Tkhir Köse 
Amasya 

Erol Köse 
Kocaeli 

Etem Cankurtaran 
tçel 

Kamer Genç 
Tunceli 

Ekrem Kangal 
Sivas 

Türkân Akyol 
tzmir 

Birgen Keleş 
tzmir 

M. Erdoğan Yetenç 
Manisa 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

t. önder Kırlı 
Balıkesir 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Mahmut Keçeli 
Adana 

özer Gürbüz 
Sinop 

Musa Gökbel 
Muğla 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Arif Sağ 
Ankara 

Mustafa Sarıgül 
İstanbul 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Tufan Doğu 
Muğla 

A. Rıza Sirmen 
Kocaeli 

İsmail Hakkı önal 
İstanbul 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Hasan Zengin 
Manisa 

Erol Güngör 
İzmir 

Kenan Süzer 
Tokat 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Neccar Türkcan 
tzmir 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Eşref Erdem 
Ankara 

Mustafa Kul 
Erzincan 

\aşar Yılmaz 
Ankara 

4. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altmer ve 20 arkadaşının, uzlaşmaz ve kasıtlı tutumlarıyla; 
Türkiye Demir-Çelik İsletmeleri Karabük ve İskenderun Jabrikalarındaki grevi teşvik ettikleri, birtakım 
çevrelere haksız kazanç aktarılmasına neden olduklan ve gerek ülke ekonomisini gerekse demir-çelik işçile
rini zarara uğrattıkları iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi 
(U/8) 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Demir-Çelik İşletmelerinin Karabük ve İskenderun genel müdürlük tesislerinde 
24 bin çelik işçisinin 4 Mayıs 1989 tarihinde başlatmış olduğu grev, Hükümetin uzlaşmaz tutu
mu yüzünden 4 ayı aşkın bir süredir devam etmektedir. 

Çelik işçisinin, haklı davasını büyük bir olgunluk ve vakar içinde, yasalara tamamen uy
gun olarak bugüne kadar sabır ve inançla sürdürdüğü bu grevde, Hükümet, işin başında, âde
ta grevi teşvik eder bir tutum takınmıştır. 

O kadar ki, grev başlamadan 10 gün önce, sıfır gümrükle demir-çelik ithalatını serbest 
bırakan kararnameyi yayımlamıştır. Belli bir süre sonra, gene başka bir kararname ile sıfır güm
rüklü ithalat kararnamesinin süresi uzatılmıştır. Bu durum; "Biz Hükümet olarak grevin de
vamını istiyoruz" mesajının açık seçik tercümesidir. 

Hükümetin, çelik işçisine takınmış olduğu bu uzlaşmaz tutumun ardında geçen bu süre 
zarfında gerek basında, gerekse tüm kamuoyunda birtakım suçlamalar, ithamlar olmuş ve or
tada önemli şaibeler doğurmuştur. 

Şöyle ki, Hükümetin bir bakanı çıkmış, "Ben grevin bitmesini istiyorum; ama birtakım 
güçler istemiyor beni öldürebilirler" demiştir. 

Bir diğer bakan çıkmış, diğerlerini suçlamıştır, tki devlet bakanı ve bir de Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı arasında, çelik işçisinin bu toplu iş sözleşmesi âdeta özel olarak ve sistem
li bir biçimde oyalanarak çıkmaza sürüklenmiştir. 

12S inci gününü dolduran bu grevde, ülke ekonomisine verilmiş olan maddî ve manevî tah
ribat, çelik işçisinin isteği olan parayı çok daha fazla olarak aşmıştır. 

Çelik işçisinin, toplu sözleşmeye otururken verdiği teklifi üzerinden bu güne kadar 8 ay 
geçmiştir. Bu süre zarfında enflasyon oranı yüzde 50 civarında olmuştur. Buna göre 8 ay önce
ki işçi talebi zaten yüzde 50 tenzilata uğramıştır. Bu açık seçik bilindiği halde, bu grevin, hükü
met tarafından adeta teşvik edilmesi, birtakım çevrelere haksız kaynak aktarılmasını yaratmış, 
bu arada Doğu Bloku ülkelerinden norm dışı, kalitesiz çelik ülkemize büyük ölçüde girmiştir. 

Hatta Avrupa Topluluğuna girebilmenin ön şartlarından olarak, onlara ekonomik taviz 
verilmesi anlamına gelebilecek bu çelik grevinin ısrarla sürdürülmesi şaibeleri, kamuoyunda 
konuşulur olmuştur. 

Bütün bunlar olurken, 5 Eylül 1989 tarihinde TDÇt Genel Müdürlüğünün Ankara 4 üncü 
İş Mahkemesine müracaat ederek grevi durdurma kararı aldırması, çelik işçisine grev kırıcılık 
konusunda yapmış olduğu en büyük tehdit unsurudur, 

Eğer, kamu yararı bu iş kolunda grev yapılmamasını gerekli kılsa idi, toplu iş sözleşmesi 
yasalarına; demir-çelik iş yerlerinin grev dışı kalacağı hükmü getirilirdi. Kaldı ki, kamu yararı 
olsa dahi, kişi haklarını gaspa yönelik olamaz. Buradaki durum doğrudan alın terini, kişi hak
larını gaspa yöneliktir. 

Halbuki, devlet, bu grevi durdurma değil, yasal hak olan grevin devamını sağlamakla yü
kümlüdür. Sosyal devlet anlayışı da bunu gerektirir. Çağdaş devlet de budur. 
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Yukarıda başlıklar halinde sıralamaya çalıştığımız bu yanlış ve kasıtlı tutumları nedeniyle 
Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 99 ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci mad
deleri uyarınca bir Gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Şinasi Al tiner 
Zonguldak 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

Ömer Şeker 
Konya 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Hasan Namal 
Antalya ' 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Baki Durmaz 
Afyon 

tsmail Köse 
Erzurum 

Cemal Alişan 
Samsun 

Adil Aydın 
Antalya 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Mehmet Çakıroğlü 
Trabzon 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

ibrahim Gürdal 
İsparta 

Ümit Canuyar 
Manisa 

Ferit Bora 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı hakkındaki gensoru önergesine, Giresun Milletvekili 
Sayın Mustafa Yılmaz, katıldığım bildirir bir önerge vermişlerdir; arz ediyorum. 

5. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Baskanvekilleri Zonguldak MiUetveküi Koksal Toptan ve 
Konya MiUetveküi Vefa Tanır'm, uyguladıkları yanlış ekonomik politikalarla Türk çiftçi ve köylüsünü 
mağdur ettikleri iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açtlmasına ilişkin önergesi (11/9) 

BAŞKAN •—Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Hükümetin 6 yıldır uyguladığı bilgisiz, basiretsiz ve yanlış ekonomik politikaların mağ
dur ettiği en büyük kitle tarım kesimidir. 

Bu Hükümetin uyguladığı tarım politikalarının genel çizgisi; yüksek girdiler, buna karşın 
düşük taban fiyatları, böylece tarımın millî gelirden her defasında daha az pay alması, çiftçi
den koparılan haksız payların başka yerlere aktarılması olmuştur. 

Bu Hükümet dönemine gelinceye kadar, ellibeş milyonluk Türkiye'yi besleyen tarıma da
yalı sanayii çalıştıran ve ihracat imkânı yaratan Türk çiftçisi, bu Hükümet döneminde toprağa 
verdiğini alamayan, sürekli fakirleşen, devletinin, kendisinin sırtında yük saydığı, hak etmedi
ğini alan bir kitle gibi muamele görmeye başlamıştır, öylesine ki; Hükümete hâkim olan zih
niyet, kendi çiftçisinin ve köylüsünün millî gelir payını düzenleyen taban destekleme fiyatlarını 
yüksek tutmaktansa, daha ucuza mal oluyor gerekçesiyle, başka ülke çiftçilerinin mallarını pe
şin para ve döviz sarfiyatı ile ithal etmeyi (kendi insanının fakirleşmesi pahasına) yabancı ülke 
çiftçilerine kaynak aktarmayı yeğlemiş bulunmaktadır. 
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Devletin kendi kaderine terk ettiği Türk çiftçisi, bu yıl, üstüne üstlük büyük bir kuraklık
la karşı karşıya kalmıştır. Ülkenin geniş bir kesimini kaplayan kuraklıktan, tarım kesiminin he
men her yerde uğradığı zarar, köylümüzü aç ve açıkta bırakacak boyutlara varmıştır. 

26 Mart yerel seçimlerinde halk desteğini büsbütün kaybetmiş olan Hükümet, daha da 
hırçınlaşarak, öteden beri sürdürmekte olduğu partizan politika ve uygulamalarım felakete uğ
ramış insanlar arasında, ayrım yapmaya kadar vardırmış bulunmaktadır. Bu cümleden olarak, 
kuraklık sebebiyle kuraklık bölgelerinde kurulan tespit komisyonları, devletin müşfik ve koru
yucu elini, dürüst, adil ve tarafsız uzatmayıp, çiftçileri kuraklıktan gördükleri zarar ve ziyana 
göre değil, keyfî ayrım ve tespitlere göre uzatmıştır, öylesine ki, bazı bölgelerde çiftçiler bu 
haksız tespitler aleyhine bölge idare mahkemelerine başvurmak zorunda kalmışlardır. 

Kuraklıktan zarar gören çiftçi ve köylünün borç ertelemesinde ise, vicdanları sızlatan açık 
bir partizanlık sergilenmiş, iktidar partisine oy verenler kayırılmıştır. 

özellikle yılda bir defa mahsul alarak bununla ailesinin ve hayvanlarının bir yıllık ihti
yaçlarını karşılamak zorunda olan çiftçilerimizin yüzde 60'lara varan üretim kayıpları ile âde
ta açlığa ve çaresizliğe terkedildiği açıkça görülmüştür. 

Bir felaketi bile kendisi için politik çıkar yolu olarak kullanan bir Hükümetin ülkesine 
verebileceği birşey yoktur. Böyle bir hükümet, halkı için problem ve taşınması ağır bir yük olur. 

Bu nedenlerle Anayasamızın 99 ve İçtüzüğün 107 ve müteakip maddeleri uyarınca Hükü
met hakkında Gensoru açılmasını grubumuz adına saygı ile arz ye talep ederiz. 

Koksal Toptan Vefa Tanır 
Zonguldak Konya 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili 

BAŞKAN — Sayın Cevdet Selvi ve arkadaşlarının önergesine Sayın İbrahim Tez, Sayın 
Fehmi Işıklar, Sayın Mustafa Kul, Sayın Ömer Türkçakal da katıldıklarını bildirmişlerdir; bil
gilerinize sunuyorum. , 

Okunmuş bulunan gensoru önergelerinin gündeme alınıp alınamayacağına dair görüşme 
günleri. Meclis Başkanının seçimini müteakip yapılacak olan Danışma Kurulunda tespit edi
lip, Genel Kurula sunulacaktır. 

C) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçiminin sonuçlanmasına kadar çalışma süresinin 
uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutuyorum : 

Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulunun 11.9.1989 Pazartesi günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerinin Ge
nel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Abdulhalim Araş 
Türkiye Büyük Mîllet Meclisi 

Geçici Başkanı 
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ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Yeisin Bozkurt Hasan Fehmi Güneş 

Kars istanbul 

DYP Grubu Başkanvekili 
Koksal Toptan 

Zonguldak 

öneri: 11 Eylül 1989 Pazartesi günü (bugün) yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı seçimi tamamlanmadan çalışma süresi dolduğu takdirde, seçimin sonuçlanmasına kadar 
çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IV. -SEÇİMLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam seçimi 
BAŞKAN — Gündemimize göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının seçimini ya

pacağız. 
Başkanlık için aday gösterme önergeleri vardır; bunları, Başkanlığa müracaat sırasına gö

re okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1. 20 Eylül 1989 döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının yeniden seçileceği 

yüksek malumlarıdır. 
Anayasamızın 94 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş

kanlığına aday olduğumu bildirir, gereğini saygılarımla arz ederim. 
1 Eylül 1989 

M. Vehbi Dinçerler 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına 

Anayasanın 94 üncü maddesi uyarınca 18/2 dönem TBMM Başkan adayıyım. 
Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına aday olarak Erzincan Milletvekili Yıldırım Ak-

bulut'u arz ve teklif ediyoruz. 
Saygılarımızla. 

Turgut özal Yasin Bozkurt Raşit Daldal 
İstanbul Kars Niğde 

Onüral Şeref Bozkurt Ülkü Güney Orhan Demirtaş 
Ankara Gümüşhane istanbul 
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tbrahih özdemir 
İstanbul 

Metin Gürdere 
Tokat 

A. Akgün Albayrak 
Adana 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Mehmet Ali Karadeniz 
Giresun 

Galip Demirel 
Malatya 

Cumhur Ersümer 
Çanakkale 

Mustafa Taşar 
Ankara 

Şener İşleten 
Edirne 

Seçkin Fırat 
Bolu 

İsmail Üğdül 
Edime 

Halil ûzsoy 
Kayseri 

Metin Balıbey 
Afyon 

Mehmet Gedik 
Bursa 

Bahattin Çaloğlu 
Artvin 

Ahmet Altıntaş 
Muğla 

Nevzat Durukan 
Bolu 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, bu önergenin görüşülmesine mahal olup 
olmadığı konusunda, usul hakkında söz istiyorum... 

BAŞKAN — Sırası... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Oylama bir görüşmedir efendim. 
BAŞKAN — Efendim, ben bir şey söylemedim ki... Siz talepte bulundunuz, cevabını arz 

edeceğim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Tereddüt geçirdiniz de Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun, oturun efendim, cevap arz edeceğim ve sırasında da söz vereceğim. 
Diğer önergeleri okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

TBMM Başkanlık seçimine adayım. Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

tlyas Aktaş 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

TBMM Başkanlığına adaylığımı koyuyorum. 
Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Aydın 
Samsun 

BAŞKAN — Ne konuda görüşeceksiniz Sayın Bayazıt? 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Bu önergenin işleme konulup konulmaması konusun

da, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Doğulu toplumla

ra has bir hastalık vardır : Hukukun, geleneğin önlediği bazı konuları, hukuku ve geleneği 
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aşabilme yollarını arayarak -bunu isterseniz kanuna karşı hile diye değerlendirin, isterseniz rlile-i 
şer'iye diye değerlendirin, ne şekilde vasıflandırılırsa vasıflandırılsın; ama, özünde- kanunun 
ve geleneğin koyduğu kuralları, yasakları aşma yöntemlerini bulmaktır. 

Anayasamız, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiminde, milletvekillerini, vicdanlarıyla, ob
jektif değer yargılanyla başbaşa bırakmıştır. Bu nedenledir ki, SHP Grubu bugün yaptığı top
lantıda aynı düsturu benimsemiş ve milletvekillerinin bu çerçeve içerisinde oy kullanması ko
nusu tezekkür edilmiştir. 

Sayın Akbulut'un kişiliğini hiçbir zaman gündeme getirmiyorum. Aslolan prensiptir. As-
lolan, Anayasanın amir hükmünün nasıl sessiz adımlarla, hatta hatta nasıl sesli adımlarla gümbür 
gümbür ihlal edilmiş olduğudur; aslolan budur. 

Sayın Başkan, Anayasa açıktır. Anayasa, aday gösterme konusunda niçin grup kararı alı
namayacağını öngörmüştür?.. (ANAP sıralarından "öyle bir şey yok, Grup kararı yok" sesle
ri, gürültüler) 

Arz edeceğim. 
Milletvekillerinin... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — Nerede grup kararı?.. 
İBRAHtM ÖZDEMtR (İstanbul) — Grup kararı yok. 
Teklif edenler milletvekili değil mi? 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkanım, lütfen konuşma özgürlüğümü sağ
layınız efendim. 

Niçin öngörmüştür?.. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Anayasa niçin öngörmüştür?.. Çünkü; grup karar

lan, milletvekillerinin vicdanları üzerinde bir hukukî baskı yaratırlar. Evet, şeklen bir grup 
kararı yok... (ANAP sıralarından "Yoksa ne konuşuyorsun?" sesi) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Şeklen, Anavatan Grubunun almış olduğu bir karar 

yok; ama, Anayasanın amacı, sadece kağıt üzerinde bir karar değil, sadece oylarla belirlenmiş 
bir karar değildir. Anayasanın amacı, milletvekillerinin vicdanlarının serbest kalması, tercihle
rinin serbest kalmasıdır. 

önergede imzası bulunan sayın kişiler (Sayın Başbakan ve diğer sayın arkadaşlarımız) par
tinin ve grubun en üst organında görevlidirler. Bu, bir şeklî baskının dışında ve üstünde, düpe
düz bir baskıdır. Bu nedenle, imzanın altında "Anavatan Genel Başkanı ve Grup Başkanı" 
nitelendirilmesi olmasa da, imzanın altında "Anavatan Grubu başkanvekili" sıfatı dere edil
memiş bulunsa da, bu önergede aday gösterilen Sayın Akbulut, grubun ve milletvekillerinin 
bir baskı altında kalabilmesi platformu, atmosferi içerisinde seçime girecektir. Tahmin ediyo
rum ki, bu havanın yaratılmasını kendileri de istemeyeceklerdir. 

Bu nedenle, bu önergenin işleme konulmaması gerektiği kanısındayım. Anayasanın amir 
hükmünün esasına, sebebine, ruhuna, maksadı vaz'ına aykırı olduğu kanısındayım. Bir sakim 
uygulamayı başlattığı kanısındayım. 

Bunu yüce Meclise arz etmek istedim. 
Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Efendim, Sayın Bayazıt'ın dile getirdiği konuyu Başkanlık çok önceden te
zekkür etmiş, hadiseyi bütün inceliğiyle tetkik etmiş bulunmaktadır. 

Şöyle ki: Sayın Zeytinoğlu, müracaatlarında, grup başkanlarının teklif edeceklerini, baş-
kanvekili sıfatıyla imza atacaklarını bildirdiler. Ben de kendilerine, bu konu üzerinde hassasi
yetle duracağıma, basın önünde taahhütte bulundum. Sayin Yasin Bozkurt önergeyi getirdik
lerinde özellikle milletvekili sıfatıyla, milletvekili vazifesi sıfatıyla bu önergeyi verdiklerini, grup 
başkanı sıfatıyla herhangi bir tavır ortaya koymadıklarını alenen dile getirmişlerdir. (SHP ve 
DYP sıralarından gürültüler) 

Devam ediyoruz, dinleyelim efendim. 
Başkanlığın ne derece titiz, üzerinde ne derece hassasiyetle durduğunu ifade etmek için, 

sözlerimin tamamlanmasına izninizi rica edeceğim. 

1983 yılındaki Başkanlık seçimleri sırasında Sayın Necmettin Karaduman, 1985 yılındaki 
seçimlerde Sayın Necmettin Karaduman ve yine 1987 yılı Başkanlık seçimlerinde Sayın Yıldı
rım Akbulut'un aday gösterilmelerinde de Sayın Turgut özal, milletvekili sıfatıyla hareket et
miş, önergelerini o sıfatla vermiş ve bir teamül teessüs etmiştir. (SHP ve DYP sıralarından gü
rültüler) 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Kötü örnek emsal olmaz! 
BAŞKAN — ikincisi, Anayasa Mahkemesinin bir kararından bahsetmek isterim. Meclis 

başkanvekilleri, oturumlarda söz alamazlar, müzakerelere iştirak edemezler. Bunun manası: 
Kanun teklifi dahi yapamazlar ve onun müzakerelerine katılamazlar idi; ama Anayasa Mahke
mesi, başkanvekilinin, başkanvekilliği sıfatı yanında, milletvekili olarak kanun teklif etme hak
kının mevcut olduğunu, bir kararında açıklamıştır. Sayın Genel Kurul arzu ederse, bu kararı 
da okuyabilirim. 

Şu itibarla; bir kimse başbakan da olsa, grup başkanvekili de olsa, milletvekilliği sıfatıy
la, milletvekili olmanın verdiği hakkı kullanmak vazifesidir. Başkanlık, o kimse başbakan da 
olsa, grup başkanvekili de olsa, bu vazifeden hiçbir suretle alıkonulamayacağı kanaatine varmıştır. 

Bu itibarla, aday gösterme önergesini işleme koyuyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Kaldı ki, bu önergede, parti yetkililerinin dışında 9 arkadaşımız daha imza sahibidir. Bu 
9 arkadaşımızı ayrı mütalaa etme konusunda da fikir birliği halindeyiz. Şöyle ki, bu milletve
kili arkadaşlarımızın her biri, ayrı ayrı müraacat ediyor anlamındadır. O halde, parti yönetici
lerinin dışında, 9 milletvekili arkadaşımız da imza koyduğuna göre, hangi şekilde mütalaa edi
lirse edilsin, parti yöneticilerinin imzası muteber addedilmese bile, 9 milletvekili arkadaşımızın 
imzası, bu önergenin işleme konmasına imkân vermektedir. 

Başkanlık kanaati bu merkezdedir, işlemin doğru olduğu istikametindedir. 
ÎBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Zaten oy alamayacak. 
Yüreğine inecek, yüreğine!.. 
K. KEMAL ANADQL (tzmir) — öbür imzaları çıkarın o zaman. 
BAŞKAN — Efendim, bir hususu eksik bıraktım. Sayın Erol Zeytinoğlu, adaylık müra

caatında bulunmuştu; fakat, bugün verdiği bir dilekçeyle adaylıktan çekildiğini beyan ettiği 
için bu önergeyi okutmadım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Anayasamızın 94 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, başkan seçimi gizli oyla 
yapılacaktır. Başkan seçilebilmek için, ilk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu 
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olan 300 oy, üçüncü oylamada ise, üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 226 oy aranacaktır. 
Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dör
düncü oylama yapılacak ve dördüncü oylamada en fazla oy alan aday başkan seçilmiş olacaktır. 

Hiçbir itiraz ve kuşkuya yer vermeden, Anayasa ve içtüzüğün istediği gizliliğin bütün icap
larını yerine getirmek için, gizli oylamanın ne şekilde yapılacağını arz ediyorum : 

İlci sayın kâtip üye, Başkanlık Divanı kürsüsünün sağ tarafındaki komisyon sırasında yer 
alacaklardır. Üyelerden biri, adı okunan milletvekiline mühürlü oy pusulası ve zarfı verecek; 
diğer üye ise, oy pusulası ve zarf verilen milletvekilini yoklama cetvelinden işaretleyecektir. Oyunu 
kullanacak Sayın üye, kâtip üyelerden mühürlü oy pusulasıyla zarfı aldıktan sonra oy hücresi
ne girecek, oy pusulasına adaylardan birinin adını ve soyadını yazdıktan sonra, oy pusulasını 
hücrede zarfa koyacaktır. Bilahara, hücreden çıkacak ve kürsü üzerine konulan oy kutusuna 
zarfı atacaktır. 

Hücrelere aynı renk tükenmez kalemler konmuştur, sayın üyeler bu kalemleri kullanacak
lardır. 

Sayın üyelerin oylamada dikkat edecekleri hususları arz ediyorum : 
Adaylardan birisinin, sadece adının veya sadece soyadının yazılması tereddüt doğuraca

ğından, adayın adı ve soyadı veya en azından adının baş harfiyle soyadının yazılması gerekli
dir; sadece adının veya sadece soyadının yazılması halinde adayın kim olduğu tereddütsüz an
laşılmakta ise oy geçerli sayılacaktır. 

Ayrıca, oy pusulasında, oyun kime ait olduğunu belirleyecek herhangi bir işaret, imza, 
karalma veya renkli kalem kullanma gibi durumlarda oy geçersiz sayılacaktır. 

Geçerli oy hiçbir surette işaret taşımayacaktır. 
Adayın adı ve soyadına hiçbir eklenti yapılamayacaktır. 
Oy pusulasına, adları okunmuş bulunan adayların dışında isim yazıldığında, bu oylar, Ana

yasanın 94 üncü maddesi uyarınca geçersiz sayılacaktır. 
İki Sayın Kâtip üye lütfen yerlerini alsınlar. 
Birinci tur oylamada kullanılacak tek mühürlü oy pusulaları ye zarflar sayın kâtip üyelere 

verilsin. 
Oylamanın sayım ve dökümü için ad çekmek suretiyle beş kişilik bir Tasnif Komisyonu 

tespit ediyorum : 
Sayın İbrahim Aksoy (Malatya) buradalar mı efendim? Burada. 
Sayın Ramiz Sevinç (tzmir) buradalar mı? Burada. 
Sayın Ali Tanrıyar (istanbul) buradalar mı-? Burada. 
Sayın Ali Rıza Yılmaz (tçel) buradalar mı? Burada. 
Sayın Kâmil Ateşoğulları (Ankara) buradalar mı? Burada. 
Oylamaya, Adana tli milletvekillerinden başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan arkadaşımız var mı efendim? 
Oyunu kullanmayan arkadaşımız?.. Yok. 
Oy toplama işlemi tamamlanmıştır. 
Tasnif Komisyonu üyeleri Sayın İbrahim Aksoy, Sayın Ramiz Sevinç, Sayın Ali Tanrıyar, 

Sayın Ali Rıza Yılmaz, Sayın Kâmil Ateşoğulları, lütfen yerlerinizi alınız ve tasnife başlıyoruz. 
Oy kutusunu Tasnif komisyonuna verelim. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir, okutuyorum : 
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Tasnif Komisyonu Tutanağı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan birinci tur oylamaya 430 üye 
katılmış ve neticede, aşağıda adlan yazılı sayın adaylar, hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Saygıyla arz olunur. 
Tasnif Komisyonu 

tbrahim Aksoy 
Malatya 

Ali Rıza Yılmaz 
İçel 

Yıldırım Akbulut 
tlyas Aktaş 
M. Vehbi Dinçerler 
B. Doğancan Akyürük 
Mehmet Aydın 
Boş 
Geçersiz 
Toplam 

Ramız Sevinç 
îzmir 

Ali Tanrıyar 
istanbul 

Kâmil Ateşoğülları 
Ankara 

: 186 
• 103 

82 
19 

: 13 
: 18 

9 
430 

BAŞKAN — Bu sonuca göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için Anayasa
nın 94 üncü maddesinin öngördüğü üçte iki çoğunluğu sağlanamamıştır. 

2 nci tur seçim oylamasına başlıyoruz. 
Başkan saçebilmek için, bu oylamada da üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu, yani 300 

oy aranacaktır. 
Bu oylamada 2 mühürlü oy pusulaları ve zarflar kullanılacaktır. 
Oylamanın sayım ve dökümü için, ad çekmek suretiyle, S kişilik bir tasnif komisyonu 

tespit ediyorum : 
Sayın Eyyüp Cenap Gülpınar (Şanlıurfa) buradalar mı efendim? Buradalar. 
Sayın Metin Emiroğlu (Malatya)?.. Buradalar. 
Sayın Kâzım Özev (Tokat)?.. Buradalar. 
Sayın Alaattin Fırat (Muş)?.. Yoklar. 
Sayın Metin Gürdere (Tokat)?.. Yoklar. 
Sayın Mustafa Dinek (Konya)?.. Yoklar. 
Sayın Rüştü Kâzım Yücelen (tçel)?.. Buradalar. 
Sayın Sabri Keskin (Kastamonu)?.. Buradalar. 
Sayın Kâtip Üye arkadaşlar yerlerini alsınlar, oy pusulaları ve zarflar Sayın Kâtip Üyeler

le teslim edilsin. 
Oylamaya, Adana İli milletvekillerinden başlıyoruz. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan?!. 
BAŞKAN — Görüyorum efendim, telaşlanmayın. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) - Ben, oy kullanırken gördüm Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — tki kişiyi ben hiçbir zaman hücrede görmedim efendim. Sizin oradan, hüc
reyi arkadan görmenize imkân yok; ben devamlı hücreyi takip ediyorum efendim. Lütfen... 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Oy verirken gördüm Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ben görüyorum efendim, takip ediyorum. (DYP sıralarından gürültüler, "Bas

kı var" sesleri) 
Efendim, kimsenin kimseye baskı yapmaya hakkı yoktur; özellikle, milletvekiline kim baskı 

yapabilir? (DYP sıralarından gürültüler, ANAP sıralarından alkışlar) 
Herkes oturduğu yerden arkadaki hücreyi görüyor, güzel bir hadise! 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan arkadaşlar acele etsinler. 
Oyunu kullanmayan Sayın üye var mı? yok. 
Oylama işlemi tamamlanmıştır. 
Tasnif komisyonuna seçilmiş olan, Sayın Eyyüp Cenap Gülpınar, Sayın Metin Emiroğlu, 

Sayın Kâzım özev, Sayın Rüştü Kâzım Yücelen, Sayın Sabri Keskin, lütfen yerlerini alsınlar. 
Oy kutusu Tasnif Komisyonuna teslim edilsin. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Tasnif Komisyonu tutanağı gelmiştir; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan1 ikinci tur oylamaya 427 üye ka
tılmış ve neticede adları yazılı sayın adayların, hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Saygıyla arz olunur. 

Eyyüp Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Rüştü Kâzım Yücelen 
tçel 

Yıldırım Akbulut 
tlyas Aktaş 
M. Vehbi Dinçerler 
Mehmet Aydın 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Boş 
Geçersiz 
Toplam 

Tasnif Komisyonu 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

: 215 
: 124 

73 
5 
3 
3 
4 

427 

Kâzım özev 
Tokat 

H. Sabri Keskin 
Kastamonu 

BAŞKAN — İkinci turda da, Anayasanın 94 üncü maddesine göre aranan çoğunluk elde 
edilememiştir. 

Üçüncü tura geçiyoruz; ancak, birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 18.58 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 19.15 

GEÇİCİ BAŞKAN : Abdulhalim Araş 

GEÇİCİ KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangiil (İstanbul), Mustafa Ertugrul Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN — 2 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

IV. — SEÇİMLER (Devam) 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi (Devam) 

BAŞKAN — Samsun Milletvekili Sayın Mehmet Aydın ve İstanbul Milletvekili Sayın Bed
rettin Doğancan Akyürek, adaylıktan çekildiklerini beyan etmişlerdir; Genel Kurula arz 
ediyorum. 

Üçüncü tur seçim oylamasına başlıyoruz. 
Başkan seçilebilmek için bu oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu; yani 226 

oy aranacaktır. 
Bu oylamada 3 mühürlü pusula ve zarflar kullanılacaktır. 
Oylamanın sayım ve dökümü için, ad çekmek suretiyle, Tasnif Komisyonunu tespit ediyoruz. 
Sayın Hüseyin Aydın Arvasi?.. Yok. 
Sayın Yaşar Topçu?.. Yok. 
Sayın Ali Rıza Septioğlu?.. Yok. 
Sayın tlhan Aküzüm?.. Yok. 
Sayın Mehmet Zeki Uzun?.. Yok. 
Sayın Fuat Atalay?.. Burada. 
Sayın Ömer Faruk Macun?.. Yok. 
Sayın Erkan Yüksel?.. Yok. 
Sayın Erkan Kemaloğlu?.. Burada. 
Sayın Halil Çulhaoğlu?.. Yok. 
Sayın Beşir Çelebioğlu?.. Yok. 
Sayın Mehmet Sezai Pekuslu?.. Burada. 
Sayın Şakir Şeker?.. Yok. 
Sayın Erol Ağagil?.. Burada. 
Sayın Tayfur Ün?.. Yok. 
Sayın İbrahim Cebi?.. Yok. 
Sayın Şinasi Altıner?.. Burada. 
Sayın Şinasi Altıner, Sayın Erol Ağagil, Sayın Erkan Kemaloğlu, Sayın Mehmet Sezai Pe

kuslu ve Sayın Fuat Atalay Tasnif Komisyonuna seçilmişlerdir. 
Hatay Milletvekili Sayın Vehbi dinçerler adaylıktan çekildiğini beyan etmişlerdir; Genel 

Kurula duyuruyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MEHMET ALÎ DOĞUŞLU (Bingöl) — Sayın Başkan, kalan adayların isimlerini söyler

seniz iyi olur; çünkü, bazı arkadaşların tereddütü var. 
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BAŞKAN — Efendim, Sayın Yıldırım Akbulut ve Sayın llyas Aktaş seçime devam ediyorlar. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Başkan, "sayın" kelimesini çok sık kulla

nıyorsunuz. Arkadaşlarımız da oy pusulasına "sayın" kelimesi yazdıkları için, bu oylar geçer
siz sayılıyor. Arkadaşlarımızı bu hususta uyarmanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili arkadaşlarımızdan biri, "sayın" kelimesini çok sık kulla
nıyorsunuz, onun için de oy pusulalarına "sayın" yazılıyor ve bu nedenle de bu oylar geçersiz 
sayılıyor" şeklinde ikaz ediyor ve arkadaşlarımızın bu hususta dikkatli olmalarını rica ediyor
lar. Bu itibarla, bu hususu ben de tekrar ediyorum; arkadaşlarımız oy pusulasına, lütfen, "sayın" 
kelimesini yazmasınlar. 

Oylamaya geçmeden evvel, beyan ettiğim gibi, oy pusulasına sadece ad ve soyad yazılacak. 
Sayın Kâtip Üye arkadaşlar yerlerini alsınlar ve oy pusulaları ve zarflar sayın kâtip üyele

re teslim edilsin. 
Adana milletvekillerinden başlamak suretiyle oy verme işlemine geçiyoruz. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan başka arkadaşımız var mı efendim? Yok. 
Oy kutusunu kaldırınız. 
Tasnif Komisyonunda yer alan arkadaşlarımız; Sayın Fuat Atalay, Sayın Erkan Kemaloğ-

lu, Sayın Erol Ağagil, Sayın Mehmet Sezai Pekuslu, Sayın Şinasi Altıner, lütfen yerlerini alsın
lar efendim. 

Oy kutusunu Tasnif Komisyonuna teslim ediniz. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Üçüncü tur oylamanın Tasnif Komisyonu tutanağını okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için yapılan üçüncü tur oylamaya 431 üye 
katılmış ve neticede aşağıda adları yazılı sayın adaylar, hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Saygı ile arz olunur. 

Fuat Atalay ' 
Diyarbakır 

Erol Ağagil 
Ankara 

Yıldırım Akbulut 
tlyas Aktaş 
Boş : 
Geçersiz 
Toplam 

: 250 
173 

4 
4 

431 

Tasnif Komisyonu 

Erkan Kemaloğlu 
Muş 

Mehmet Sezai Pekuslu 
Ankara 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN —- Sayın Milletvekilleri, bu sonuca göre, Erzincan Milletvekili Sayın Yıldırım1 

Akbulut, Anayasanın 94 üncü maddesi gereğince, üçüncü tur oylama için öngörülen salt ço
ğunluğu sağlamış ve 250 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam seçilmiş bulunmaktadır. 

Kendilerini tebrik eder, başarılar dilerim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Başkan teşekkür için söz istemişlerdir ve bu konuşmalarını Başkanlık kürsüsünden 

yapacaklardır. Bu nedenle birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 20.54 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20.56 

BAŞKAN : Yıldırım Akbulut 

GEÇİCİ KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertugrul Ünlü (Bursa), Mustafa Songül (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

D) Çeşidi İşler 
1. — Türkiye Büyük Millet Medisi Başkam Yıldırım AkbulvU'un Başkan seçilmesi dolayısıyla 

konuşması 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Anayasamıza göre, XVIII. Yasama Döneminde.ikinci 
defa yapılması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimi bugün tamamlanmış 
ve netice yüksek iradenizle tecelli etmiştir. 

Beni yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçerek, naçiz şahsıma tevcih bu
yurduğunuz güvenden dolayı siz sayın milletvekili arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkürlerimi ve 
saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu yüce ve şerefli görevi, daha önce olduğu gibi, bundan sonra da Anayasa ve İçtüzük 
kurallarına uygun olarak yürütmek ve Yüce Heyetinizin şahsıma gösterdiği itimada layık ol
mak için, bütün gayretimle çalışacağımı huzurunuzda özellikle ifade etmek isterim. 

Başkanlık seçimine kadar olan süre içinde, Başkanlık Divanında en yaşlı Başkanvekili olarak 
Geçici Başkanlık görevini dirayetle yürüten Sayın Halim Aras'a ve Geçici Divanda yer alan 
sayın Divan Üyelerine ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bugün yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçiminin, memleketimiz ve aziz 
milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, önümüzdeki yasama döneminde bütün millet
vekili arkadaşlarıma başarı dileklerimi sunuyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

AHMET ERSİN (İzmir) — özal'a teşekkür yok mu? 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca ve Danış

ma Kurulunca, Başkanlık Divanı üyeliklerinin siyasî parti gruplarının oranlarına göre dağılı
mının tespiti ile gerekli kararın alınması için, 12 Eylül 1989 Salı günü saat 15.00'de toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Kapanma Saati : 21.01 
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V. — SORULAR VE CEVAPLARI 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —İstanbul Milletvekili Aytekin Kotü'in, belediyelerin idarî tasarruflarının izne bağlandığı iddi
asına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakam Abdülkadir Aksu'nun yazdı cevabı (7/672) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına izni
nizi dilerim. 

Saygılarımla. 
Aytekin Kotil 

tstanbul 
Başbakanlık tarafından yayınlanan 12.4.1989 tarih ve 989/6 sayılı genelge ile Belediyele

rin idarî tasarruflarının çok önemli bir kısmı izne bağlanmış bulunmaktadır. Daha önceki ta
rihlerde de benzer genelgeler yayınlanmıştır. 

1. Bu genelgelerin öngördüğü izinler 26.3.1989 tarihinden önce Belediyelerce ilgili ba
kanlıklardan alınmışmıdır? örneğin tstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve tlçe Belediye 
Başkanlıklarının izin için Bakanlıklara kaç adet başvuruları olmuş, ne kadarı olumlu karşılan
mıştır? Gerekli izinler alınmadan işlemler yapılmış ise Bakanlıklarca ne gibi işlemler yapılmıştır? 

2. Yerel yönetimlerin yetkilerinin artırıldığı, üzerlerindeki haksız vesayetin kaldırıldığı, 
özerkleşmeleri doğrultusunda hükümetin ciddî düzenlemeler yaptığı iddia ve görüşleri ile Be=̂  
lediyelerin hareket kabiliyetini ortadan kaldıran bu genelgeler nasıl bağdaştırılmaktadır? Yok
sa yetki artırımı sadece şehir planlarının değiştirilmesi, yeşil alanlara gökdelenler dikilmesi ile 
sınırlı mı kalmaktadır? Gerçekten katılımcı, demokratik, özerk Belediyeler düşünülmekte midir? 

T. C. 
tçişleri Bakanlığı 

Sayı : MÎGM. APK. ARGE. 
571 (89)/90453 7.9.1989 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) TBMM. Bşk. lığının 22.5.1989 gün ve 7/672-2756/13242 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 29.5.1989 gün ve K. K. Gn. Md. 07/106-934/02983 sayılı yazısı. 
tstanbul Milletvekili Sayın Aytekin Kotil'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Başba

kanlıkça da Bakanlığıma intikal ettirilen yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşa
ğıdadır. 

1. 4.10.1988 tarih ve 08-3-383-18039 (1988/10) sayılı Başbakanlık Tasarruf Tedbirleri Ge-
nelgesi'nde; çok zorunlu olarak alınacak mal ve hizmetler için Büyükşehir Belediyelerinin Baş
bakanlıktan, Büyükşehir Belediyelerine bağlı Belediyelerin Büşükşehir Belediye Başkanlığın
dan, diğer Belediyelerin ise Bakanlığımdan izin almaları öngörülmüştür. 

tstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başbakanlığa gönderdiği 30 Ocak 1989 tarih ve 
S/15 sayılı yazı ile Belediye hizmetlerinin yürütülebilmesi için azamî tasarrufa riayet edilmek 
kaydı ile harcama yapılmasına izin verilmesini talep etmiş, aşağıda belirtilen harcamalara Baş
bakanlığın 1.2.1989 tarih ve 14.622.61/02172 sayılı yazısı ile uygun mütalaa verilmiştir. 

1. Araç ve makine işletme ve onarım malzemeleri, akü, lastik, yedek parça alımı, malze
meli malzemesiz onarım hizmeti yaptırılması, 
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2. Personel taşıma servisleri hizmet alımı, 
3. Basımevi, fotoğrafhane ve fotokopi sarf malzemeleri alımı, basılı form yaptırılması, 

ozalit ve kağıt malzemeleri alımı, diğer büro makinelerinin sarf ve tamir malzemeleri, zorunlu 
kırtasiye alımları, 

4. Elktrik sarf malzemeleri, sıhhî tesisat malzemesi, cam alımı, 
5. Demirbaş bakım ve onarımı için malzeme ve hizmet alımı, 
6. Araç, bina ve taşıma sigortası hizmet alımı, 
7. Sivil Savunma hizmetleri için alımlar, 
8. Ulaştırma-Heberleşme cihazları, faks data hatları giderleri, gereğinde alınması, 
9. Yol bakım ve onarımı için malzeme ve hizmet alımı, 

10. Bilgisayar tevsii, bakım, onarım ve hizmet idamesi alımları, 
11. Cenaze ve Mezarlık hizmetleri malzeme ve levazımatı ve cenaze nakil aracı alınması, 
12. Veteriner hizmetleri araç ve gereçleri alımı, 
13. Sağlık hizmetleri araç gereç ve makine alımı, 
14. Teçhizat alımı, mevcutların tevsii, bakım ve onarımı ve idamesi için malzeme ve hiz

met alımı, 
15. Park, bahçe, kontrol, tarım malzemeleri ve hizmetleri alımı, 
16. Çöp ayıklama hizmet alımı, 
17. Kitap katologlama hizmet alımı, 
18. Zorunlu durumda makine ve teçhizat kiralanması, 
19. Asansör bakımı yaptırılması, hizmet ve parça alımı, 
20. Büro ve işyeri temizliği hizmet alımı, 
21. Park ve koruların bakım, onarım ve korunmasına ait iş ve hizmet alımı, 
22. Sokak ve kapı levhaları için ihale yapılması, 
23. Işıklı, ışıksız trafik işaret ve levhalarının yaptırılması ve hizmet alımı, 
24. Tiyatro dekor ve sanatkâr giysisi ile sahne ihtiyaçları alımı, 
25. Yol süpürme malzemeleri, araçları ve fırçaları alımı, 
26. Yolların heran açık tutulabilmesi için tuz alımı ve nakliyesi, 
27. Asfalt ve mamulleri, malzeme ve hizmet alımları, 
28. Zabıta, imalat, fen, planlama, imar işleri, genel eğitim ve tahsisi mahiyetteki işler 

ile bunlara ait kurum hizmetlerinin tamamlanması için gerekli yeni inşaat, makine, taşıt ve 
iş makineleri ile yedek parça ve teçhizatların ikmali, yapı tesis ve onarımları, yukarıda sayılan
lara ait işletme, bakım, onarım ve malzeme ve hizmet idamesi alımları, 

2. Anayasamızın 127 nci maddesinin 5 inci fıkrası; "Merkezi İdare, Mahallî idareler üze
rinde mahallî hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, Kamu görev
lerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahallî ihtiyaçların gereği gibi kar
şılanması amacıyla Kanun da belirtilen esas ve usuller dairesinde idarî vesayet yetkisine sahip
tir." hükmüne amirdir. 

Anayasamızın 127 nci maddesine istinaden, 3152 Sayılı içişleri Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (9) fıkrasıyla; Mahallî idarelerin ve bunların Merkezî 
idare ile olan alaka ve Münasebetlerini düzenlemek, mevzuatla verilen görevleri yapmak, Ba
kanlığımın görevleri arasındadır. 
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Bilindiği gibi; Bütün Kamu kurum ve kuruluşları ile mahallî idarelerin, kendilerine tahsis 
edilen malî imkân ve kaynakları en iyi şekilde kullanmak, kendi görev alanına giren hizmetleri 
süratli, düzenli ve en iyi şekilde yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla 1988 Yılı içerisinde 
24 Nisan, 1988 tarih ve 1988/5 sayılı, S Ekim 1988 tarih ve 1988/10 Sayılı ve 9.11.1988 Tarih 
ve 1988/11 Sayılı Başbakanlık tasarruf tedbirleri Genelgeleri çıkartılmıştır. 1989 Yılı içerisinde 
de yine Başbakanlıkça 12 Nisan 1989 Tarih ve 1989/6 Sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi çı
kartılarak 1988 Yılında çıkartılan ve 5, 10 ve 11 Sayılı Genelgelerle yürürlüğe konulan Tasarruf 
Tedbirleri 1989/6 Sayılı Genelgede birleştirilmiştir. Bu Genelge ile 24 Nisan 1988 Tarihinden 
bu yana uygulanagelen Tedbirlere yeni bir ek getirilmemiştir. 

Gayesi "Ülkemizde ekonomik ve Sosyal kalkınmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, Yurt 
içi kaynakların ve ekonomik.potansiyelin sürdürülmesi, bunların uygulanmakta olan plan, prog
ram ve istikrar tedbirlerinde belirtilen ana hedefler doğrultusunda yönlendirilmesi için Tasar
ruf ve Kamu hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi" olarak belirtilen bir Ge
nelgeyi bazı kesimlerce iddia edildiği gibi sadece belediyelerin elini kolunu bağlayan çalışmala
rını kısıtlayıcı, yatırımlarını engelleyici ve 26 Mart 1989 tarihinde yapılan mahallî idareler ge
nel seçimlerinden sonra ilk defa çıkartılmış siyasî nitelikli bir genelge gibi yorumlarsak, hükü
metin diğer kamu kurum ve kuruluşlarını yani kendi işlerini de çıkmaza soktuğu gibi mantık
sız bir sonuca ulaşırız ki son derece yanlış ve anlamsız bir değerlendirme olur. 

26 Mart 1989 tarihinde yapılan seçimleri müteakip Bakanlığımca bütün belediye başkan
lıklarına uymaları gereken bazı mevzuat hükümleri 4 Nisan 1989 tarih 90161 sayılı genelge ile 
valilikler kanalıyla duyurulmuştur. Bu genelgeye daha önce çıkarılan ve uygulanmakta olan 
10 adet genelge de ilgi tutulmuş ve ayrıca Başbakanlığın, "Kamu Harcamalarındaki Tasarruf 
Tedbirleri" konulu 12.4.1989 tarih ve 1989/6 sayılı genelgesinin memur ve işçi kadroları ile il
gili 4 üncü maddesi dışındaki bütün hükümleri 18.5.1989 tarih ve 1989/8 sayılı genelgesiyle 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Daha sonra Başbakanlığın 1989/6 ile 1989/8 sayılı genelgelerinde sözü geçen açıktan ata
malarla Bakanlığımın izninin alınması kuralının yürütülmesi, Danıştay 8 inci Dairesinin 12.6.1989 
tarih ve 1989/388 Sayılı Kararı ile durdurulmuş ve durum, 8.8.1989 gün ve 41909 sayılı genel
gemiz ile valiliklere de bildirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
İçişleri Bakanı 

2. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'tn, Niğde ili Merkez ve Bor ilçelerine bağU bazı köylerin 
içme suyu ve gölet sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'm 
yazdı cevabı (7/678) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı hususların Tarım Orman ve Köyişleri Sayın Bakanınca yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Dr. Doğan Baran 

Niğde 
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1. Niğde Bor tlçesi Karakapı, Uluören ve Akçaviran köylerinin sağlıklı bir içme suyu bu
lunmadığı, içilebilir bir suyun temini hususunda dddî bir ihmalin mağduru olduğu bilinen bir 
gerçektir. 

Bu köylerin içme suyu temini hususunda Bakanlığınızın ilgili birimlerince herhangi bir 
çalışma var mıdır? Varsa hangi aşamadadır? 

2. Niğde Merkez İlçeye bağlı Tepeköy ve Himmetli ile Bor tlçesine bağlı Kavuklu gölet
lerinin 1987 yılında yapım programına alınmasına ve her yıl mükerrer olarak da ödeneklerin 
ayrılmasına rağmen bugüne kadar ihale edilemeyişinin nedenlerinin sebebi nedir? 

T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 8.9.1989 
Sayı : ÖKM-2-446 

Türkiye Büyük Millet Medisi Başkanlığına 

tlgi : Ka. Ka. Müdürlüğünün 23 Mayıs 1989 tarih ve 7/678-2764/13261 sayılı yazı. 
Niğde Milletvekili Sayın Doğan Baran'ın Niğde ll'i Merkez ve Bor İlçelerine bağlı bazı 

köylerin içme suyu ve gölet sorunları hakkındaki yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabı, 
yazımız ekinde takdim edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Lutfullah Kayalar 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

Niğde Milletvekili Sayın Dr. Doğan Baran'ın Yazılı Soru önergesinin Cevabı 
I. — Niğde-Bor-Karakapı, Uluören, Akçaviran köylerinin içmesuyu talebi tetkik edilmiş 

olup, 
Niğde-Bor-Keçikalesi içmesuyu grubu, Keçikalesi, Karakapı, Uluören köylerinden oluş

muş ve 1975 yılında içmesuyu unşaatı yapılmıştır. Daha sonra grubun işletilmesinden kaynak
lanan problem nedeni ile köylerin münferit olarak içmesuyuna kavuşturulması düşünülmüş, 
Uluören köyüne 172 Mt. derinliğinde sondaj açılmış, ancak bulunan su tahlil sonucu içilmez 
çıkmıştır. Adı geçen köylere içilebilir su bulmak üzere araştırmalar devam etmekte ve köyler 
1989 yılı inşaat programında bulunmaktadır. 

Niğde-Bor-Akçaviran köyü envanter kayıtlarında sulu gözükmekledir. Bugüne kadar köy 
ilgilileri tarafından Teşkilatımıza içmesuyu amaçlı herhangi bir talepte bulunmamıştır. Buna 
rağmen köyün içmesuyu durumunun yerinde tetkiki için ilgili üniteye talimat verilmiştir. 

II. — 1987 yılında yatırım programına alınan Niğde-Merkez-Tepeköy gölet projesi yılı içinde 
ihale edilmesine rağmen ulaşım yetersizliği sebebiyle talipli bulunamamıştır. Bu nedenle söz 
konusu projenin ulaşım yolu 1988 yılında idarî makinelerle yapılmış olup, projenin 1989 yılın
da tekrar ihale edilmesi için mahalline talimat verilmiştir. 

1988 yılı yatırım programına alınan Niğde-Merkez-Himmetli göleti ile yine 1988 yılı yatı
rım programına alınan Niğde-Bor-Kavuklu gölet projesi Niğde tünde teknik eleman yetersizli
ği sebebiyle zamanında hazırlanamamıştır. Söz konusu projenin 1989 yılında ihale edilmesi için-
gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. 
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3, — Bursa Milletvekili Beytıdlah Mehmet Gazioğlu'nun, Sosyal Sigortalar Kurumunun alacak
larına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut'un yazılı cevabı (7/720) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
B. Mehmet Gazioğlu 

Bursa 

Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanelerinde, Bakanlığın 1987'de gönderdiği talimata ve tüm 
birimlerde plastik enjektöre geçilmesi kararına rağmen halen cam enjektör kullanımına devam 
edildiği görülmektedir. 

tnsan sağlığı yönünden fevkalade sakıncalı olan bu uygulamaya gerekçe olarak plastik en
jektörün getireceği maddî külfet gösterilmektedir. 

Halbuki; 
Sosyal Sigortalar Kurumu birçok kuruluşlardan (kamu-özel) alacağını, tahsil etmemekte, 

ertelemekte, silmekte beis görmemektedir. 
1. Sosyal Sigortalar Kurumunun hangi kuruluşlardan (kamu ve özel) prim ve gecikme 

zammı alacağı verdir? (tsim isim istiyoruz) 
2. Hangi kurumların prim borçları ertelenmiştir? 
3. Hangi kurumların prim borçlan ne gerekçe ile silinmiştir? 
4. Hangi kurum ve kuruluşların prim borcu ve gecikme zammı icra tekibine bağlanmıştır? 
5. Prim borcu olan kuruluşların borç başlangıcı tarihleri ne zamandan başlamaktadır? 
6. Şu anda prim ve gecikme zammv miktarı mecmuu nedir? 

T. C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Sayı : 300-1041/11-01.6/7762-045235 11.9.1989 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 6.6.1989 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/720-2879/13728 sayılı yazınız. 

Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Gazioğlu'nun, Bakanlığım bağlı kuruluşu Sosyal Sigor
talar Kurumu sağlık tesislerinde cam enjektör kullanılması, Kurum'un prim alacakları ile ilgili 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Sosyal Sigortalar Kurumu, 506 sayılı Kanun gereği, sigortalı ile bunların eş, çocuk, 
ana ve babaları, emekli ile bunların eş, çocuk, ana ve babaları, dul ve yetim olmak üzere top
lam 16,5 milyon vatandaşımıza, 343 sağlık tesisinde 21.019 yatak kapasitesi ile sağlık hizmeti 
vermektedir. 

Bakanlık olarak amacımız, sigortalı, emekli, dul ve yetimler ile bunların hak sahiplerine, 
en iyi personel kapasitesi ve en iyi teknoloji yapısı içinde sağlık hizmeti vermektir. 
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Bu konuda yapılan program çerçevesinde gerekli sağlık personeli atamalarına özel önem 
yerilmekte, tıbbî cihaz, alet, araç ve gereç teminine gidilmekte, ihtiyaç görülen il ve ilçelerde 
sağlık tesisi yatırımları gerçekleştirilmektedir. Belirtilen genel sağlık programına uygun olarak 
Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu 3.5.1989 tarihli kararı ile yataklı ve yataksız sağlık 
tesislerinde ve her seksiyonda disposable enjektör kullanımına karar vermiş ve bu suretle sağlı
ğa zararlı olduğu tıbben sabit olan cam enjektör kullanımı Kurumda yasaklanmıştır. Yönetim 
Kurulunun bu kararı, 25.5.1989 tarihli Genel \azı ile Kurumun bütün ünitelerine tamim edilmiştir. 

2. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun 506 sayılı Kanun'da yer alan işkazası meslek hastalığı, 
hastalık, analık, malullük yaşlılık ve ölüm sigorta kollarından sağladığı sosyal güvenlik hakla
rının malî kaynağı, işçi hissesi, işveren payından oluşan sosyal sigorta primlerinden meydana 
gelmektedir. 

506 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde aylık bildirimde bulunup, primlerini-ödemeyen 
işverenlere, 80 inci madde gereği, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki 
Kanun gereği, Bakanlar Kurulunca tespit edilen Gecikme Zammı uygulanmaktadır. Bakanlar 
Kurulu 28.12.1988 tarih ve 88/13646 sayılı Karar ile Gecikme Zammı Oranını, ilk dört ay için 
ayrı ayrı •% 10, müteakip aylar için % 7 olmak üzere yıllık "% 96 olarak belirlemiştir. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda 277 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapı
lan değişiklik ile iyi niyetli ancak malî imkânsızlık durumuna düşen işverenlere ödeme kolaylı
ğı olmak üzere 22.5.1988 tarihine kadar prim borçlarını ödeyenlerin tahakkuk eden gecikme 
zamları iki yıl ertelenmiştir. Bu çerçevede 30 Milyar TL. dolayında ek tahsilat yapılmış 17 Mil
yar Tl. dolayında gecikme zammı daha sonra tahsil edilmek üzere ertelenmiştir. 

Bunun dışında Kamu ve özel sektör birikmiş bütün prim alacağı konularında icraî işlem
ler devam etmekte, iflas dahil her türlü yasal yollarla prim tahsilatının etkinleşterilmesine çalı
şılmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun birikmiş prim alacağı, 10 yıllık zaman aşımı süresinde ge
çen yıllardan gelen kümülatif bir yekûnu oluşturmaktadır. 

31.3.1989 tarihi itibariyle Kamu Sektörü ve özel Sektör prim alacağı 449 413 594 167.— 
TL. dır. Belirtilen bu miktarın dökümü şu şekildedir : 

' Kamu Sektörü 
Hazine Alacağı (Tahkime tabi olanlar) 161 100 000 000.— 
Devlet Kuruluşları 16 802 744 044.— 
Kamu iktisadî Kuruluşları 92 186 473 398.— 
Belediyeler 70 545 597 388.— 
özel Sektör -' . 269 878 779 337.— 
Bilgilerinize arz ederim. t 

Dr. tmren Aykut'. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 

4. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, petrol kaçakçılığı ile ilgüi iddialara ve bu konuda ne 
gibi önlemler alınacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet bakanı ilhan Aşktn'tnyazdı cevabî (7/727) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Turgut özal tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ömer Çiftçi 

Ankara 

1. özellikle güney ve güneydoğu sınırlarımızda son günlerde petrol kaçakçılığının arttı
ğına ilişkin haberler gelmektedir. Bu haberlerin doğruluk derecesi nedir ve hangi ülkelerden 
Türkiye'ye kaçak petrol girmektedir? 

2. Doğru ise; petrol kaçakçılığı hangi yollarla yapılmaktadır? Kaçak olarak getirilen petrol 
miktarı ve bunun devlete zararı ne kadardır? 

3. ' Petrol kaçakçılığının önlenmesi için hükümet olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

4. Kardeşiniz Korkut özal'ın Bahattin Bayraktar ile kurduğu ÖZ-BA Şirketinin bir yan 
kuruluşu olan Bayraktar Firmasına ait bir tankerin Irak'tan geçirdiği kaçak mazotu boşaltır
ken Mersin'de gümrükçüler tarafından yakalandığı doğru mudur? Tanker şoförü Halil Çakıcı 
ve Bayraktar Firması hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmış mıdır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 03-10/2.02.273S 11.9.1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) T. B. M. M. Başkanlığının 9.6.1989 tarihli, 7/727-2895-13838 sayılı yazıları. 
b) Başbakanlığın 14.6.1989 günlü, K. K. Gn. Md. 07/106-991/03260 sayılı yazıları. 

Ankara Milletvekili Sayın Ömer Çiftçi'nin Sayın Başbakanımıza tevcih edip tarafımızdan 
cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesi ile ilgili cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

1. Soru önergesinin 1, 2 ve 3 Üncü maddelerine ilişkin cevaplar : 
Habur Sınır Kapısından giriş işlemi yapılan araçların büyük çoğunluğunu akaryakıt taşı

yan tankerler oluşturmaktadır. Bu taşımacılıkla ilgili olarak, çeşitli birimlerden Bakanlığımıza 
intikal eden sorunlar üzerine, ilgili Bakanlıklarla koordineli olarak karşılıklı işbirliği çerçeve
sinde konuya çözüm bulma faaliyetleri yürütülmektedir. 

Irak'tan gelip, Habur Gümrükleri Başmüdürlüğümde işlemi yapılarak yurda giren akar
yakıt taşıyan araçlarla yurda mutad depolar dışında yaptırmış oldukları depolarla fazla mik
tarda mazot sokulduğu, gümrük muamelesine tabi tutulmadan yurda soktukları bu mazotları 
sattıkları hususları Merkez Denetim Elemanı Gümrük Kontrolörlerince mahallinde incelen
miş, araç üzerindeki mutad depo dışında olan ve Karayolları Trafik Tüzüğüne aykırı bulunan 
yedek depoların söktürülmediği müddetçe bu yedek depolarda az veya çok miktarda kaçak 
mazot getirileceği, araçların tamamının tartılmadan giriş yaptıkça tankerler içerisinde kaçak 
mazot getirilmeye devam edileceği hususları tespit edilmiş olup, durum İçişleri, Bayındırlık ve 
îskân ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıklarına ve Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığına iletilmiş, alman cevabî yazılar üzerine, ilgisine ve gereğine binaen İçişleri Bakanlığı
na, araçların mutad depoları haricindeki ilave depoların söktürülmesi ve konu ile ilgili 
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olarak Bakanlıklarınca Valiliklerine gerekli talimatın verilmesinin Bakanlığımızca uygun mü-
taala edildiği bildirilmiş, bu hususta anılan Bakanlıkça mahallî idarelere gerekli talimat ve
rilmiştir. [ 

Ayrıca, Habur Gümrük Kapısından giriş yapan akaryakıt tankerleri ile ihracat ve transit 
yükü taşıyan araçların denetleme, kontrol ve mühürlenmesi hususları ile ilgili olarak zaman 
zaman mahallinde denetim elemanlarınca incelemeler yapılmakta ve bu incelemeler sonucuna 
göre tedbirler alınmaktadır. 

Günde 5 000 aracın giriş çıkış işlemlerinin yapıldığı Habur Gümrüğünde araç kuyruğu
nun oluşmaması, gümrük işlemlerinin seri bir şekilde yapılması ve akaryakıt kaçakçılığının ön
lenmesi amacıyla alınan diğer tedbirler şu şekilde sıralanabilir. ' 

A) îdarî Tedbirler 
a) Personel Takviyesi 
Habur Gümrükleri Başmüdürlüğüne son iki yıl içerisinde (1987-1988) bağlantıları hariç 

olmak üzere personel sayısında % 46'lık bir artış yapılmıştır, Araç sayısında artış bulunmama
sına karşılık personel artışı yapılması hizmetin daha etkin olarak yürütülmesi sonucunu do
ğurmuştur. 

b) Kurulan Müdürlükler 
Habur Sınır Kapısında hizmetin daha etkin yürütülmesini teminen idarî yapı yeniden dü

zenlenmiş, 
. —. ithalat ve ihracat işlemleri için Habur Gümrük Müdürlüğü, 
— Transit işlemleri için Transit Gümrük Müdürlüğü, 
•— Yolcu ve yolcu beraberi gelen eşyanın giriş, çıkış işlemlerini yapmak üzere Yolcu Salo

nu Gümrük Müdürlüğü, 
adı ile üç Gümrük Müdürlüğü kurulmuştur. , 

B) Bilgisayar Ağı 
Transit araç trafiğini bilgisayar aracılığıyla izlemek için Türkiye çapında bilgi işlem ağı 

kurulmuştur. Bu meyanda Habur Gümrük Kapısında da bilgisayar merkezi 1988 yılının şubat 
ayında kurulmuş ve faaliyete geçirilmiştir. 

Halihazırda ülkemizin tüm transit araç trafiğine açık gümrük kapıları On-Line bilgi işlem 
ağı ile birbirine bağlanmış durumdadır. Türkiye'ye giren ve Türkiye'den çıkan araçlar bilgisa
yar aracılığıyla sürekli izlenmekte ve belli edilen zamanda ülkemizi terketmeyen araçlar ilgili 
mercilere gerekli takibatın yapılması için bildirilmektedir. 

C) Gümrük Kapısı inşaatı 
Habur Sınır Kapısının 4 şeritli araç giriş ve çıkışından 28 şeritli hale getirecek inşaatın 

ihalesi 7.10.1987 tarihinde yapılmış ve inşa çalışmaları 5.11.1987 tarihinde başlatılmıştır, inşaa
tın 14 peronluk kısmı tamamlanmış olup, hizmete hazır hale getirilmiştir. 

inşaatı biten ilk bölüm 14 peronluk kısım 2 bin araç kapasitesinde olup, Habur Sınır Ka
pısındaki birikmeleri önleyici niteliktedir. Bu kısım inşaatı biten ve'22.10.1987 tarihinde hiz
mete alınan ikinci Habur köprüsü ile birlikte giriş ve çıkış işlemleri için çok elverişli bir yapı 
oluşturmaktadır. 
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D) Giren Çıkan Araç Sayısı 
Habur Gümrük Kapısından 1985 yılında 1.3 milyon araç geçerken, 1988 yılında 1.6 mil

yonu geçmiştir. -
Bu tutarlar Habur Gümrük Kapısında 1 aracın gümrük işlemlerinin 1985 yılında 22 sani

yede, 1988 yılında da 19 saniyede yapıldığını ortaya koymaktadır. 
Alınan tedbirler Habur'da araç kuyruğu oluşmamasını ve Gümrük İdaresinin daha etkin 

görev yapmasını sağlamaya yöneliktir. Bu konudaki çalışmalarımız ve gayretlerimiz devam et
mektedir. 

Habur Sınır Kapısında meydana gelen problemlerin yerinde incelenmesi ve çözüm bulun
ması amacıyla Türkiye ile Irak yetkilileri zaman zaman biraraya gelmektedirler. Son olarak 
30 Mayıs 1989 tarihinde iki ülke Gümrükler Genel Müdürleri adı geçen sınır kapısında toplan
tı yapmışlardır. Bu toplantı,sonucunda alınan kararlar doğrultusunda Türk yetkililerinin do
lum tesislerini gezmek, tenkerlerin iç düzenlemeleri ile mühürleme sistemlerini incelemek ve 
Türk Gümrüklerinde kullanılan manifesto ile Irak'ın geliştireceği manifestoyu karşılaştırmak 
ve hamule senetleriyle ilgili hususta mutabakata varmak üzere 12 Haziran 1989 tarihinde Irak'ın 
Zaho Sınır Kapısında toplanmışlardır. 

Ayrıca akaryakıt taşımacılığında karşılaşılan sorunları ortadan kaldırmak ve gümrük iş
lemlerini basite indirgemek amacıyla TIR sistemine benzer bir sisteme geçilmesi çalışmaları
mız devam etmektedir. 

2. Soru Önergesinin 4 üncü maddesine ilişkin cevap : 
Uluslararası Eşya Taşıma C 2 Yetki Belgesi sahibi Bayraktar Firması ile Halil Çakıcı ara

sında mevcut taşıt Kira Sözleşmesi uyarınca taşımacılık yaptırılan 51 FN 534 plakalı Fueî Oil 
yüklü aracın gizli bölmesinde mazot bulundurulduğunun ilgili Gümrükçe tespiti sonucunda, 
4.7.198Ş günlü, 135-IV/4447-3873 sayılı Müdahale Müzekkeresi ile Mersin Cumhuriyet Savcı
lığı nezdinde Halil Çakıcı ve olaya konu araç hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve Mer
sin 3 üncü Asliye Ceza Mahkemesinin 1988/957 sayılı, 17.11.1988 günlü Keşif zaptına istina
den aracın üzerindeki 1 200 Kg. mazot ile birlikte Ataş Rafineri Gümrük Müdürlüğüne teslim 
edildiği ve Tarsus 1 inci Asliye Ceza Mahkemesinde davanın devam ettiği anlaşılmıştır. 

Bilginize sunarım. 
İlhan Aşkın 

Devlet Bakanı 

5. — Kütahya milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya ili Merkez Doğalar Köyünün içme suyu 
sorununa ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı Lutfullah Kayalar'm yazılı cevabı (7/736) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yazılı sorularımın Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Lutfullah Kayalar ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 14.6.1989 
Mehmet Korkmaz 

Kütahya 

1. Kütahya İli, Merkez Doğalar Köyümüzde içme suyu sıkıntısı had safhada olup, köy 
içi ve civarında bulunan kuyulardan istifade edilebildiği, Ancak; Kuyu suları yeterli olma-
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dığı gibi, en son olarak 20.3.1989 ve 11.4.1989 tarihlerinde Halk Sağlığı Laboratuvarı Müdür
lüğünce dört kuyudan alman bakteriyolojik su numunelerinin de genel de müsbet +240 F. 
(100 CC. de) Colifona bakteri çıktığı, kuyularda solucan, kurt gibi çeşitli parazitlerin bulun
duğu ve genelinde içilemeyecek durumda oldukları orgonoleptik ve bakteriyolojik muayenele
ri sonucu açık bir şekilde ortadadır. 

Hal böyle iken; Bahsi geçen köylülerimiz bu suları içmeye devam etmektedirler. 
' a) Kullanılmakta olan ve içilen söz konusu kuyu suları insanlarımızda hayati tehlikeler 

yaratmakta olduğundan, sağlık açısından ne gibi önlemler alınmaktadır? 
b) Bu köyümüzün sağlıklı bir içme suyuna kavuşturulması için Bakanlık olarak ne gibi 

tedbirler alınmaktadır? 
c) Kütahya Köy Hizmetleri ti Müdürlüğünce 1989 yılı içme suyu programı yatırım pro

jesine alınarak, teklif edilmesine rağmen, Genel Müdürlükçe bu yılın programından çıkarıldı
ğı doğru mudur? Ve programa alınmama sebebi nedir? 

T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 8.9.1989 
Sayı : ÖKM-2-447 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi: Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 19.7.1989 tarih ve 7/736-2946/14032 sayılı yazısı. 
Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Korkmaz'ın «Kütahya tli Merkez Doğalar Köyünün 

tçmesuyu Sorunu" hakkındaki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. Söz konusu köye gün aşırı tankerle su taşınmaktadır. 
2. Doğalar köyünde geçmiş yıllarda 3 adet sondaj kuyusu açılmasına rağmen yeterli su 

bulunamamıştır. Daha sonra komşu köy olan Çögürler'de kuyu açılarak 15 Lt/Sn. su bulun
muştur. 

1988 yılında projesi hazırlanarak Çöğürler-Doğalar grubu adı altında 400 Milyon keşif # 

bedeli ile 1989 yılma teklif edilmiş, ancak ödenek yetersizliği nedeni ite programa dahil edile
memiştir. 

Adı geçen grubun 1990 yılı yatırım programına dahil edilmesine çalışılacaktır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Lutfullah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı 

• — , • 

— 123 — 



Ek- 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEM! 

2 NCt BİRLEŞİM 

1 1 . 9 . 1 9 8 9 Pazartesi 

Saat: 15.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
/ 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 

Genel Görüşme önergeleri ' 

Gensoru önergeleri 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

SEÇİM 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi. 

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DÎĞER İŞLER 



— 1 — E K - 2 

Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan ve 10 arkadaşının, ülkemizin sanayileşmesi konu
sunda Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesinin tam metni (8/16) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4 Eylül 1989 

Ülkemizin ekonomik bakımından kalkındınlarak bir refah toplumu haline getirme gay
retleri uzun senelerden bu yana devam etmektedir. 

Osmanlı imparatorluğu döneminde girişilen sanayileşme faaliyetlerini bir tarafa bıraksak 
bile daha Cumhuriyet ilan edilmeden önce Ekonomik Kalkınmanın önemi ve önceliği göz önüne 
alınarak bir ekonomik kalkınma politikası ortaya konmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. 

Bu kalkınma faaliyetleri zaman zaman kesilse de günümüze kadar sürüp gelmiştir. 
Zira Hürriyetçi demokratik rejimi vazgeçilmez bir hayat tarzı olarak seçen milletimiz, yüksek 

bir refah düzeyine erişme yolunun ekonomik büyüme ile olacağına inanmaktadır. 

Hepimizin müşterek arzusu olan Refah Toplumuna ulaşma yolunun Kalkınma ve Sanayi
leşmeden geçtiği bilinmektedir. 

Kalkınma ve Sanayileşmeyi birbirinden ayırmaya imkân yoktur. Esasen Ülkemizde de bu 
iki kavram eş anlamda kullanıla gelmiştir. Kalkınma denildiği zaman Sanayileşme, Sanayileş
me denildiği zaman kalkınma hatırlanmışür. 

Türkiye gibi nüfusu fazla ve hızlı nüfus artışının olduğu ülkelerde sanayileşmeden geliş
miş olmak, çağı yakalamak mümkün değildir. 

Sanayi, ekonominin motris gücüdür. Ekonominin kalbidir, Ekonominin sürükleyici sek
törüdür. 

Nitekim son yıllara kadar, bizde de Sanayi Sektörü Ekonominin itici gücü olarak kabul 
edilmiş ve kalkınma planlarında bu kesime ağırlık verilerek özel teşviklerle desteklenmiştir. 

Yıllık yatırım tercihleri de bu yönde değerlendirilmiştir. Bu teşvik ve desteklerin başarılı 
neticeleri de alınmıştır. 

Ülkemizde bir sanayileşme hareketi olmuş, yurdun her köşesinde fabrikalar yükselmiş.. 
tstihdam imkânları açılmış ve refah tabana doğru yayılmıştır. 

Teşebbüs fikri gelişmiş ve müteşebbisler yetişmiştir. Bunlar kadar önemli olan Kalkınma 
ve Sanayileşme hareketinin milletimize maledilmiş olmasıdır. 

Bugün her vesile ile öğünülen ihraç ürünlerimizin % 80'ini oluşturan sınaî mamulleri üre
ten fabrikalar böyle kurulmuştur. Bu fabrikalar yeterli değildir. Türkiye'de fert başına sınat 
üretim, ortak pazar ülkelerinin çok gerisindedir. 

Bu üretimin artırılmasını zarurî görüyoruz. 
Bir ülkeyi yönetenlerin gayesi o ülkede refah ve mutluluğu arttırmaktır. Üretim artışı ol

madan refahı düşünmek mümkün değildir. 
Sanayi, bir ülkede refah ve zenginliği ortaya çıkaran sektörlerden en önemlisidir. 
Türkiye, çalışabilir nüfusun % 22 ye ulaşan işsizlere ve yeni yetişen nesillere iş imkânları 

sağlayabilmek için sanayileşmek durumundadır. 
Ülkemizde çalışan nüfusun % 55'i tarımla iştigal etmektedir. Böyle bir toplumda refahı 

bulmak imkânsızdır. 
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Bu nüfusu sanayi ve hizmetler kesimine kaydırmak lazımdır. Bugün millî gelirden en az 
pay alan nüfusun çoğunluğu tarım kesimindedir. 1292 dolar ortalama gelir sanayisinde olan 
Türkiye'de halen 11 milyon vatandaşımızın yıllık geliri 240 dplar ve diğer bir araştırmaya göre-
de bunun altındadır. 

Gelir dağılımının fevkalade çarpık olduğu ülkelerde uzun süre sosyal barışı sağlayabilmek 
çok zordur. Sosyal barışın devam etmesi için gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek gere
kir. Bunun önemli bir çaresi de sanayileşmektir. Ülkenin gerice yörelerine fabrika kurup va
tandaşlarımıza iş ve aş imkânları verebilmektir. Bölgeler arasındaki kalkınmışlık farkının gi
derilmesi de buna bağlıdır. Ülkemizde birlik ve düzenliğin korunması ve pekiştirilmesi açısın
dan da bunu zarurî görmekteyiz. Esasen Anayasının 166. Maddesi de sanayinin, Yurt düzeyin
de dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini sağlama görevini devletimize vermiştir. 

Devlet, sanayileşmeyi özel kesime bıraktım, özel kesim kendi başının çaresine baksın de
memelidir. 

Sanayileşmenin1 zeminini hazırlamak ve sanayileşmeyi yurt sathına yayacak tedbirleri ve 
teşvikleri almak durumundadır. 

Oysaki son senelerde uygulanan hatalı ve yanlış ekonomi politikasıyla sanayileşmeden uzak-
laşılmış, Ülkenin üretim potansiyeline yeni kaynakların eklenmesi unutularak vaktiyle çalışan 
fabrikalar birbir kapanır olmuş ve müteşebbis sanayiden kaçmaya başlamıştır. 

Çünkü ülke yönetiminden sorumlu olanlar, günlük kararlarla ekonomiyi yönlendirmekte 
ve her gün değişen, zikzak çizen kararlarla ekonomik istikrarı bozmaktadır. Müteşebbisin gü
ven duygusunu yok etmekte, şevk ve heyacanını kırmaktadır. 

Son alman Ağustos kararları bu istikrarsızlık ortamına yeni boyutlar kazandırmış, gelece
ğe dönük beklentileri alt üst etmiştir. 

Senelerce ülkemizin artık bir sanayi ülkesi olduğunu, kaliteli mal üretip dış ülkelerle reka
bet edip ihracat yaptığını her platformda ilan eden Hükümet yetkilileri, bir gecede fikir değiş
tirip çürük çarık sınaî üretimden söz ederek, miting meydanlarında Türk sanayicisini küçük 
düşürmüş, rencide etmişlerdir. 

Esasen imalat sanayiî üretimlerinin geçen sene aynı döneme nazaran % 13.7 gerilediği, 
Sanayinin daraldığı ve büzüldüğü, Talebin ise % 59 azaldığı ve Gayri Safi Millî Hâsılanın an
cak Binde 2 artacağının tahmin edildiği bir dönemde bu beyanlar, sanayiden kaçışı hızlandır
mış ve Türk sanayii kendi kaderleriyle başbaşa bırakmıştır. 

Türk sanayii aniden yabancıların rekabet dişlileri arasına sokularak ölüme terkedilmiştir. 
Bu gidişle 1990'h yıllarda ülkenin ihraç edilecek hiç bir mamulü olmayacaktır, önümüz karan
lıktır. 

Gelişmiş ülkeler dahil Dünyada, kendi sanayisini korumayan hiç bir ülke söz konusu değildir. 

O itibarla yok olan moralleri yeniden kazandırmak, duran sanayinin yeniden harekete geç
mesini temin etmek, kırılan yatırım şevk ve heyacanın müteşebbislere yeniden aşılanmasını sağ
layacak ve istihdam imkânları oluşturacak sanayileşme konusunda bir genel görüşme açılma
sının yararlı olacağına inanmaktayız. 



Anayasanın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tç Tüzüğünün 100 üncü maddesi ge
reğince Ülke Sanayileşmesi konusunda gereğinin yapılmasım müsaadelerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mehmet. Oölhan 
Sakarya 

Orhan Şendağ 
Adana 

Doğan Baran 
Niğde 

Baki Durmaz 
Afyon 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya. 

Vefa Tanır 
• Konya 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Fuat Kılcı 
tzmir 




