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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Konya Milletvekili Ali Talip ûzdemir, Körfez krizindeki son gelişmeler, ülkemizin Körfez 
politikası ve Körfez ve meydana gelen çevre kirliğinin Türkiye'ye etkilerine ilişkin gündem dışı 
bir konuşma yaptı. 

İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, artan hayat pahalılığı ve son zamlara; 
Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, devam eden hayat pahalılığı ve Ocak 1991 ayı 

fiyat artışlarına; 
İlişkin gündem dışı konuşmalarına Devlet Bakanı Işın Çelebi cevap verdi. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın dönüşü
ne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş oduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının; 
Sağlık politikası konusunda genel görüşme (8/36); 
Ülkemizdeki iş kazaları ile meslek hastalıklarının nedenlerini araştırmak, işgücü kaybını 

önlemek ve iş güvenliğini sağlamak için alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Meclis araş
tırması (10/136); 

Açılmasına ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki 
yerlerini alacakları ve öngörüşmelerin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Erzurum Milletvekili tsmail Köse ve 29 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sa
tılan fabrikaların satış işi erimi eriyle ilgili iddiaların gerçeklik derecesini ve bu fabrikaların ye
niden hizmete açılabilmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önegesinin (10/96) öngörüşmeleri tamamlandı; Meclis araştırması açılıp açıl-
mamamasına dair oylamada karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

6 Şubat 1991 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 17.50'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Aytekin Kolu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İstanbul Çanakkale 

Mustafa Sargül Mümin Kahraman 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
6 . 2 . 1991 Çarşamba 

Rapor 
1. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim ve 10 Arkadaşının, Para ve Kredi Kurulunun 

88/1 Sayılı Tebliğinin 43 üncü Sırasındaki Mamuller İçin Yapılacak ödemelerin Yüksek Tutul
masının Nedenlerini ve Söz Konusu Tebliğden Kimlerin Yararlandığını Tespit Etmek Amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması 
Açılmasına İlişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/38) (S. Sayısı: 508) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1991) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Çorum Milletvekili Rıza Ilımanın, 19.1.1991 tarihinde gözaltına alınan bir vatanda

şın işkence ile öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1105) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 5.2.1991) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, tekstil sektöründeki teknolojinin yenilenmesi için 

kullandırılacak yatırım kredilerinin koşullarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1860) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.2.1991) 

2. — izmir Milletvekili Birgen Keleş'in, Körfez krizinden zarar gören kesimlere yapılacak 
yardımlar için gerekli başvuru eseslarını düzenleyen tebliğe ilişkin Devlet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1861) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.2.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ay t ekin KotU 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa San gül (İstanbul), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 78 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin işaret 

buyurmalarını rica ediyorum. 
(İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Üç arkadaşımıza gündem dışı söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞIKONUŞMALAR 
1, —Bursa Milletvekili IUıan Aşkın'ın, Körfez krizi ve Türkiye'deki politik gelişmeler üe, muha

lefet partilerinin Cumhurbaşkanına kargı tutumlarına ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Bursa Milletvekili Sayın İlhan Aşkın, Körfez Savaşı ve Türkiye'deki gelişme

lerle ilgili gündem dışı söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Aşkın. (ANAP sıralarından alkışlar) 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yirminci asrın sonuna gel

diğimiz yirmibirinci asrın başlarında, Irak'ın, bağımsız Kuveyt Devletini işgali ve ilhakıyla baş
layan Körfez krizi, yirmiiki günden bu yana,.müttefik kuvvetlerin müdahalesiyle, savaş haline 
dönüşmüştür. 

Savaş öncesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bir dizi karar alma gereği ve ihtiyacıy
la, Irak ve Saddam Hüseyin'i devamlı uyarmıştır. 

Bu arada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de, Hükümetiyle, Meclisiyle, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda hareket ederek ve de fevkalade dikkatli ve duyarlı 
hareket ederek, tüm dünyanın dikkatlerini üzerinde toplayabilmiştir. Gerektiğinde Cumhur
başkanımızın başkanlığında yapılan Hükümet toplantılarında alınan kararlar ve Yüce Meclisi
mizin üç önemli toplantısında aldığı ve Hükümete izin vermeye dair olan kararlar, dünya siyasî 
tarihiyle, Türk siyasî tarihine geçecek çok önemli kararlardır. 

Daima barıştan yana olduğumuzu tekrarlayagelmişizdir. Türkiye, herhangi bir tecevüz ol
madıkça savaşa girmeyeceğini, Başbakanından, Dışişleri Bakanlığından, defalarca işitmiştir; 
ama Türkiye'ye yapılacak saldırı olursa da şiddetle mukabele edileceği ayrıca ifade edilmiştir. 

Tabiî ki, her türlü tedbirin alınması kaçınılmaz olmuştur. Bu tedbirlerin alınmasından da 
hiç kimsenin rahatsız olmaması gerekirken, muhalefet partilerimizin, özellikle Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti ve Genel Başkanı Sayın Erdal İnönü'nün tutum ve davranışlarına anlam ver
memiz mümkün olamamaktadır. Takındıkları tavrı, miting alanlarına kadar götürdükleri ey
lemleri; bütün bunlara ilaveten de... 
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GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — "Barış" diyoruz, "barış..." 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — ... son günlerdeki parti içindeki düşünceleri de, milletimiz, 

hayretle ve ibretle takip etmektedir. 
GÜRCAN ERStN (Kırklareli) — O sizde de oldu. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Hatta, bugünkü basından edindiğimiz bilgide, hâlâ Sos-

yaldemokrat Halkçı Partinin takınmış olduğu bu tavrın halk tarafından desteklendiğinin ifade 
edilebilmesi hayretle görülmektedir. 

GÜRCAN ERStN (Kırklareli) — Evet, yüzde 90'la. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, şimdi, bakınız, bütçe müzakereleri

nin son günündeki son konuşmalar sırasında, Sayın Erdal İnönü'nün konuşması, özellikle dikkat 
edilecek bir konuşmadır. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Dikkat etmezseniz, mahvolursunuz zaten! 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Çünkü, sadece Ürdün ve Irak'a yaptığı ziyaretten sonra, 

gelip, şu kürsüden, milletvekillerine ve Yüce Meclise, değerlendirmesini anlatmıştır. "Arap âle
mini karşımıza alıyoruz" şeklindeki beyanları ise hayretle karşılanmıştır. 

Tüm Arap âlemi, sadece Irak ve Ürdün'den mi ibarettir? Suudi Arabistan, Suriye, Mısır, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Müslüman Arap ülkeleri değiller midir? 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Cümlenin çeyreğini okuma! 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Diğer taraftan, Doğru Yol Partisi ve Genel Başkanı Sayın 

Demirel'in de Türkiye'de sanki savaş kararı alınmış da savaşa giriliyormuş gibi, "Türkiye'nin 
acaba çıkarları nedir?" şeklindeki ifadeleri de, sanıyorum, şayanı dikkattir. 

Bunları anlamamız ve değerlendirmemiz zor olmaktadır; ama geç de olsa, Doğru Yol Par
tisi kanadında, gerçekleri görme ve ona göre değerlendirmelerin yapılmış olmasını görmek de, 
herhalde millî birliğimiz yönünden sevindiricidir; ama, altını çizerek söylemek istediğim bir 
gerçek de, Türk siyasî tarihinde, Sayın Kâmran tnan'ın, geçtiğimiz günlerde bu kürsüden yap
tığı bir konuşmada dile getirilmiştir. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Kâmran beyin ne olduğunu herkes biliyor. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — "Belki de ilk defa Türkiye'de dış politikada, millî birlik 

ve beraberliğin dışına çıkılıyor, millî mutabakat sağlanamıyor" şeklindeki veciz ifadesidir, bu 
da, bu hususun, muhalefet partilerimizin içine düştükleri ve kendilerini bir türlü kurtarama
dıkları siyasî hırs ve bunalımdan kaynaklandığını açıkça gösteriyor. 

Her vesile ile zihinlerde bunalım yaratma gayretleri ile puan toplayacağınızı zannediyor
sunuz; ama devamlı aldanıyorsunuz. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Sen, Bursa'da bir kaplıcaya git de, yıkan. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Her sözünüzün başında Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı 

tavır koymanızı da, milletimiz dikkatle takip etmektedir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Siz seçimden korkmaz mısınız?.. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Geçtiğimiz günlerde seçim çevrelerinde yaptığımız araştır
malar da bunu göstermiştir. Puan kaybediyorsunuz... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Haydi seçime gidelim o zaman... 
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İLHAN AŞKIN (Devamla) — "Seçime gidelim" sözünü biz de söyleyebiliriz; ama gün 
gelecek siz söyleyemeyeceksiniz. 

Tüm dünyanın tedirgin olduğu Körfez krizinin ve Körfez savaşının başladığı ilk günlerde, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşme ve diyalog isteğine karşı tutumlarınız, davete ica
bet etmeyişleriniz, milletçe, hayretle ve ibretle karşılanmıştır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — tlhan bey, bir "seçime gidelim" desene Allah aşkına... 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bu konuyu yüce milletimiz de yadırgamaktadır; bunu siz

ler de biliyorsunuz. 
Acaba sayın muhalefet partilerimiz, bu inatçılıktan, bu bunalım yaratma sevdasından ne 

zaman vazgeçecek diye de, milletimiz, merakla sizi izlemektedir. Anayasımızın ve içtüzüğü
müzün doğrultusunda seçilen bir Cumhurbaşkanını, 26 Mart 1989 yerel seçimlerinden sonra, 
cumhuriyet gelenklerini zorlayarak, tek parti seçiciliği içinde Cumhurbaşkanı olan ANAP Ge
nel Başkanı olarak yorumlayan zihniyete hatırlatmak istiyorum: 1946 yılında yapılan Cum-
hurbaşkanılığı seçiminde, merhum İsmet inönü 388 oy alarak, sadece Cumhuriyet Halk Parti
lilerin oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilmemiş miydi? 1950 - 1960 yılları arasında merhum Celâl 
Bayar, sadece Demokrat Partililerin oylarıyla, üç defa Cumhurbaşkanı seçilmemiş miydi? O 
sıralarda 1946 - 1950 yılları arasındaki Demokrat Partiler, acaba merhum ismet inönü'ye oy 
vermişler miydi? 1950 - 1960 yılları arasında da acaba Cumhuriyet Halk Partililer, merhum 
Celâl Bayar'a oy verebilmişler miydi? Hangi cumhuriyet geleneklerinden bahsediliyor, anla
mak çok zordur; hem de Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisinin ortak bildilerin-
de kaleme alınan cumhuriyet gelenekleri ortada iken. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Sayın Başkan, doğru dürüst konuşsun; susturun şu Bur
salıyı... 

BAŞKAN — Efendim yeri gelince, Başkanlık görevini yapar, merak etmeyin. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Diğer taraftan, acaba, ikinci Dünya Harbinde 3 Ocak-30 

Ocak 1943 ve 1 Şubat 1943 tarihlerinde, Adana Konferansı esnasında, Churchill ile merhum 
inönü'nün bulşması; yine 3 Aralık 1943 tarihinde ikinci Kahire Konferansında Roosevelt, Churc
hill ve merhum inönü'nün buluşması gibi tarihî gerçekler, cumhurbaşkanlarının meselelere nasıl 
müdahil olduğunu anlatmak bakımından, sizlere bir şeyler hatırlatmıyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, Başkanlığa, gündem dışı konuşma için verdiğiniz dilekçenizde 
bunlardan bahsetmediniz, Körfez krizi ile ilgili konuşacağınızı söylediniz... 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Türkiye'nin durumunu anlatıyorum; tarihten de bahsede
ceğiz canım. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
Bahsettiklerinizin gündem dışı konunuzla alakası yoktur; ayrıca, sürenizi de ikiye katla

mış bulunuyorsunuz. Lütfen konuşmanızı toparlayın. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Müsaade ederseniz, iki üç dakikada toparlıyorum. 
Bugünkü muhalefet partileri ve onların sayın liderlerine de sormak lazım: Acaba, o dev

rin Cumhurbaşkanı kimdi ve toplantılara Cumhurbaşkanı katıldı da, o devrin Başbakanı niye 
katılmadı? 

GÜRCAN ERSlN (Kırklareli) — Sistem değişik. O zaman demokrasi yoktu... 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — O devirde Başbakan yok muydu? Merhum Saraçoğlu Baş

bakan değil miydi? 
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ŞtNASÎ ALTINER (Zonguldak) — Körfez krizine gelelim. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bir de, her vesile ile Cumhurbaşkanı seçimine takılan ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde tek parti tarafından seçildiği ifade edilen Cumhurbaşka
nımızı âdeta boykot eden muhalefet partilerimizin, demokrasi ve hukuk anlayışlarını da anla
mak mümkün değil. O nasıl bir mantıktır, o nasıl bir hukuk anlayışıdır, anlamak çok zor. 

Bakınız, Sayın Süleyman Demirel, bütçe üzerindeki son konuşmasında, "Milletvekili sa
yısı 600'e çıkmalı...*• 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, bunlarla ilgili gündem dışı söz talebinde bulunmadınız, Körfez 
ile ilgili gündem dışı söz talebinde bulundunuz... 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Efendim, Körfez savaşı ve Türkiye... 
BAŞKAN — Bunların Körfez savaşı ile ne alakası var efendim? 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Efendim, Körfez savaşı ve Türkiye ile irtibatlandınyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Gündem dışı konuşmanızın konusu bu değil. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Körfez savaşı esnasında Sayın Cumhurbaşkanının müdahil 

olması eleştiriliyor. 
BAŞKAN — 1943 Merin, diğer muhalefet partilerinin, Cumhurbaşkınlığı seçiminin, Kör

fez ile ne alakası var efendim? 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Efendim, Cumhurbaşkanı eleştiriliyor; onu anlatmak is

tiyorum. 
BAŞKAN — Efendim^ bir başka gün, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili düşüncelerimi 

açıklamak istiyorum" diye söz isteyin, söz verelim size. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Müsaade ederseniz tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
Bakınız, Sayın Demirel, "Milletvekili sayısı 600'e çıkmalı, seçmen sayısı 18*e inmeli ve 

cumhurbaşkanını halk seçmeli. Bunları yapacak Anayasa değişikliği için yetersayınız yok, öyle 
mi? işte, 60 arkadaşımla ben kabul ediyoruz; işte eksiğinizi tamamlıyoruz. Geliniz, Anayasayı 
değiştirelim. Gelin, bugün bütçeyi çıkarır çıkarmaz, bir iki saat daha çalışalım ve bir seçim 
kararı alalım" diyor. 

İşte bütün bunlar, Sayın Demirel'in hukuk anlayışı üzerindeki çifte standardını gösteren 
en güzel örneklerdir. 

VEFA TANIR (Konya) — Anlayamadıktan sonra!.. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Türkiye Büyük Millet Meclisinin, cumhurbaşkanı seçimin

de çıkardığı bir iradeyi kabul etmeyceksiniz, aynı Meclis çoğunluğunun iradesiyle Anayasayı 
değiştirmek isteyeceksiniz, aynı Meclis çoğunluğuyla erken seçim kararı alacaksınız, bunlar geçerli 
olacak!.. Cumhuriyet Halk Parti de aynı çifte standardın içinde... Affedersiniz Cumhuriyetçi 
Sosyaldemokrat Parti... (SHP, DYP sıralarından gülüşmeler) Sosyaldemokrat Halkçı Parti ay
nı çifte standardın içinde... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Gene yanlış oldu, düzelt düzelt... 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — işte onun için inandırıcı olamıyorsunuz, işte onun için mil

let sizlere güvenemiyor... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — O zaman erken seçime gidelim. 
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İLHAN AŞKIN (Devamla) — ... yine tercihini Anavatan Partisinden yana kullanıyor ve 
mahallî seçimlerden sonra yapılan 90 küsur yerdeki seçimlerin de 60'ında Avatan Partisi galip 
çıkıyor. 

Bütün bunların değerlendirmesini ve münakaşasını yine yapalım; ama bugün çok önemli 
günleri yaşıyoruz, bütün dünyayla birlikte çok önemli günleri yaşıyoruz. Geliniz, inatçılığı bı
rakınız, Türkiyemizin âlî menfaatlarını düşünerek politikalarımızın tespitinde bir araya gele
lim. Konuşmaktan, diyalogdan çekinmeydim, korkmayalım. Demokrasi, görüşme, münakaşa 
ve uzlaşma rejimidir. Geliniz, bu müesseseye hep birlikte sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti
mizi hep birlikte, ilelebet muhafaza ve müdafaa edelim. Bir tek ferdimizin burnunun kanama
sına müsaade etmeyelim; ama topraklarımıza göz dikenlere de, tecavüze yeltenenlere de, var 
gücümüzle mukabele edelim. Bu vatan bizimdir, ilelebet bizim kalacaktır. Yüce Allah, vatanı
mızı ve milletimizi ve tüm insanlığı, her türlü felaket ve belalardan muhafaza etsin. Geliniz, 
inatçılıktan vazgeçiniz. Sayın Cumhurbaşkanının birlik ve beraberlik çağrılarına duyarlı olunuz. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güneş. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın konuşmacı, konuşmasının 

pek çok yerinde hem Partimizin ismini zikrederek, hem Genel Başkanmızın ismini söyleyerek 
Partimize sataşmıştır. Sataşmanın konularını tek tek size söyleyebilirim. Bu nedenle^ söz is
tiyorum. 

VEFA TANIR (Konya) — Aynı şekilde efendim, ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Ben, bir sataşma olduğu kanısındayım. 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE CEVAPLAR 
7. — SHP Grup Başkanveküi istanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş'in, Bursa Milletvekili 

ilhan Aşktn'm, gündem dışı konuşmasında partilerine sataşması nedeniyle 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güneş. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; Sayın Aşkın'ın konuşmasının ana amacını anladım; bizi ilgilendirmiyor. Sayın Aş
kın, bir talebini, yetkili makama dilekçe olarak verme yerine, buradan işittirmeye çalışıyor. 

O, bizi ilgilendirmiyor (SHP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) ama, bu Meclisin kür
süsü, dilekçe makamı olarak, dilekçe verme aracı olarak kullanılmamalı. 

O istediğiniz konuyu, talebinizi yazarsınız, altını imzalarısınız, Sayın Cumhurbaşkanılığı 
makamına arz edersiniz, gereği yapılır. Niye bizi uğraştırıyorsunuz?! 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Siz, öyle mi yapıyordunuz Sayın Güneş?.. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Evet, biz öyle yapıyoruz. Neyi, nereye vereceği

mizi biliyoruz; siz, onu bilemiyorsunuz! 
Ama, kendi talebini ulaştırmak için, duyurmak için bize de sataşıyor ve bunu hep böyle 

yapıyor; hep böyle yapıyor, o musluğu açıp kapama gibi; ama, sonucu da alamıyorsun bir tür
lü. Demek, başka bir yol kullanmanız lazım; bundan fayda yok. 
' tLHAN AŞKIN (Bursa) — Tarihî gerçekleri anlatmak istiyorum. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Sayın Aşkın, tarihî gerçeklerden biraz bahse-
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deceğim; ama o tarihî gerçekleri söylerken, çok methiye ile sözünü ettiğiniz Sayın tnan'a da-
nışsaydınız, "Aman onları söyleme, onlar yanlış şeyler' • derdi. Yani, arada bir danışmakta ya
rar var... (Gülüşmeler) 

Roosevelt'le Cumhurbaşkanının konuşması başka bir şeydir... Tabiî ki Roosevelt'le, Cum
hurbaşkanı konuşacaktır o zaman; ama falan ülkenin kömür bakanıyla, Cumhurbaşkanı ko
nuşmaz. Siz onu yapıyorsunuz... (SHP sıralarından alkışlar) Falan ülkenin yayın organı genel 
müdürüyle, Cumhurbaşkanı konuşmaz. Siz onu yapıyorsunuz... Bizim havaalanlarımızda hangi 
uçakların olup olmadığı ile ilgili yalanlamayı Cumhurbaşkanlığı makamı yapmaz; mesala, Millî 
Savunma Bakanlığı yapar. Sizin karışıklığınız o... 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Sayın Aşkın'ın söylediği sözlerin bir yeri doğru; diyor ki, 
"Sosyaldemokrat Halkçı Partinin politikasını anlayamadım. 

O doğru, anlayamamış... 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Millet anlayamamış; onu ifade ettim. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Evet, ben kısaca söylemeye çalışacağım, inşallah 

anlatabilirim sana. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Baykal da dinlesin; o da anlayamamış! 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Biz barışı savunduk; biz, "Körfez krizi barışla 

çözümlenmeli, savaş olmamalı" dedik, bunu savunduk. Nereye kadar?.. Savaşın başladığı gü
ne kadar... (ANAP sıralarından "Biz de onu istedik" sesleri) 

Lütfen dinlerseniz, bana göre önemli bir şey söylemeye çalışıyorum. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Baykal da anlamamış!.. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Başkasının evini röntgenlemek (!) çok nazik bir 

olay değildir... (SHP sıralarından alkışlar) O, bizim iç işimiz... Biz sizin iç işinize, şu karşıki 
salonda yapılan toplantılara karışıyor muyuz?.. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Basın yazdı, biz söylemiyoruz... 
BAŞKAN — Sayın Aşkın, siz konuşurken size müdahale edilmedi efendim... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — O bizim iç işimiz, onu siz bize bırakın. Orada 

kimin kimi azarladığını (!) falan biz buraya getiriyor muyuz? Ayıptır... Bir siyasî partinin ken
di içindeki tartışmalara biz karışmayalım diyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Basın yazdı... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) —• Onu da basın yazıyor; ama biz söylemiyoruz, 

hicap duyuyoruz, sizin iç işlerinizdir diyoruz. Siz de o dikkati gösterin lütfen. 
Biz, savaş çıktığı güne kadar, "Körfez krizi barışla çözümlenmelidir, bütün dünyadaki yet

kililer buna çaba göstermelidir" diyorduk. Savaş çıktı, ondan sonra farklı bir şey söylüyoruz: 
"Türkiye savaşa girmemelidir" diyoruz; farklı bir şey söylüyoruz, "Türkiye savaşa girmemelidir" 
diyoruz. (ANAP sıralarından "Biz de aynı şeyi söylüyoruz" sesleri) 

Şimdi, bunu biz dağdaki çobana, kırdaki çiftçiye, işçiye, çöpçüye anlattık, Sayın Aşkın'a 
anlatamadık!.. Anlatıncaya kadar da söylemeye devam edeceğiz... (SHP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) — Kimseye hiçbir şey anlatmadınız... 
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HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Sayın Erdal İnönü'nün bütçe görüşmelerinin so
nunda söylediklerini yeni anlamış, onları yeni kavramış, bugün cevap veriyor! 

Bu doğru değil. O gün onların cevabını verdi değerli arkadaşlarımız. Sayın Başbakan çık
tı, onların cevabın verdi, onlar bitti. 

Körfez krizi nedeniyle, çıkıp, burada farklı şeyler söylemek doğru değildir. Gündem dışı 
konuşma hakkımızı kötüye kullanmamalıyız. 

Değerli arkadaşlarım, millî birlik ve beraberlikten söz ediliyor... Çok söz edildiği için, mü
saade ederseniz, o konuda da bir iki şey söyleyeceğim; o da şu: Gerçekten, böyle zamanlarda, 
ulusal birliğe, millî birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç vardır ve mutlaka da kurulmalıdır. Bunu 
kurmak görevi de kayıtsız şartsız iktidarındır. Bu Mecliste daha önce de görev yapan arkadaş
larımız bilir, iktidarla muhalefet arasındaki ilişkilerin daha sert olduğu dönemlerde, böyle ko
nular oldumu, iktidardaki sorumlular hemen muhalefettekileri çağırır, ya da onlara gider, an
latırlardı, "Durumumuz şu, ulusal çıkarlarımız açısından şu sıkıntıyla, şu tehlikeyle, şu sorun
la karşı karşıyayız. Şöyle yapmayı, şunları geliştirmeyi, şu kararları almayı düşünüyoruz" der
lerdi ve bu Mecliste o kararlar oybirliğiyle alınırdı ve hiç bozulmazdı. Kıbrıs olayı onlardan 
biridir... Niye Kıbrıs olayında hiç farklı düşünmüyoruz? Çünkü, Kıbrıs sorununa yaklaşımda, 
o zamanki iktidar ve muhalefet partileri, birliği baştan sağladılar. O zamanki iktidarlar (bazen 
Cumhuriyet Halk Partisi oldu, bazen Adalet Partisi oldu) o birliği, o bütünlüğü sağlamak için 
özen gösterdiler, dikkat gösterdiler; Muhalefetle, oturdular konuştular, onlara anlattılar, onla
rı dinlediler ve karar, beraber oluştu. Karar ortak olduğu için, ona, hiçbir zaman kimse karşı 
çıkmıyor. Onu oluşturmak gerekirdi ve bunu iktidar yapmalıydı. 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Zorla olmaz ki... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Bunu muhalefetle konuşmalıydı, anlatmalıydı her 

şeyi. Anlatmıyorsunuz... Yetkili olan arkadaşlarımız o konuda bilgi vermeyi düşünmüyor; ama 
Sayın Cumhurbaşkanı, arada bir davet ediyor. "Millî birlik ve beraberlik" gösteri yapmak için 
kullanılacak bir kavram değildir. (SHP sıralarından alkışlar) 

O, oluşturulmamışsa, oluşturulmamışsa, onun noksanı size, iktidara aittir. Onun için, Kör
fez konusunda millî birlik ve beraberlik kurulamamışsa, muhalefetle diyalog kurmadığınız içindir, 
onu dinlemek istemediğiniz içindir. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Aşkın'a bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum, o da şu: Bahsetti
ğiniz dönemlerde ki Anayasalar, (1924 Anayasası, 1961 Anayasası) farklı Anayasalardı. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Değişti. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) —- Değişti onlar, farkındasınız sanıyorum. İşte o 

değişikliklerde, Cumhurbaşkanlığı seçimleri farklı kurallara bağlandı. 1982 Anayasası, Cum
hurbaşkanlığı konusunda ulusal uzlaşmayı, büyük uzlaşmayı öngörmektedir. Söylemek istedi
ğimiz hep odur, onu sağlayamadık. Tek parti dönemindeki seçimle, bugünkü seçimi mukayese 
ederseniz, sizin kafanızdaki modele uygun olur da, Anayasaya aykırı olur. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — 1950 - 1960 arası... 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, diylog biçiminde mi bu müzakereleri sürdüreceğiz? Her sözü
ne cevap vermek zorunda mısınız, durumunda mısınız? 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sataşma hakkımı kullanacağım Sayın Başkan; müsaade ede
ceğinizi tahmin ediyorum. 
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HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, Sayın Aşkın, talebini, lütfen, 
ilgili yere, bundan sonra dilekçeyle versin. Bu, dördüncü denemenizdir... Bu yol tutmuyor de
mektir; başka bir yol denemenizi tevsiye ediyorum. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 

2. —DYP Grup Başkanvekili Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Bursa Milletvekili ilhan Ashn'-
tn gündem dışı konuşmasında partilerine sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tanır. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Başkanım, muhterem arka

daşlarım; milletvekilleri, milleti temsil eden kişilerdir. Milleti temsil eden kişiler, şu veya bu 
ekolden olacak diye bir kaide yoktur. Millet, temsilcisini buraya gönderir; bunların içerisinde 
hukukçular olabilir, ekonomistler olabilir, halkın arzularını Yüce Meclise aksettirebilecek güç
te kişiler olabilir. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Yağcılar da olabilir! 
VEFA TANIR (Devamla) — Elbette ki, bu çeşitli ekollerden gelen kişilerin, hukuk üstadı 

olması, meri kanunların hepsini bilmesi gerekir diye bir kaide yoktur; fakat bu çatı altına gir
diğimiz andan itibaren, milletvekilleri Uç şeyi bilmek mecburiyetindedirler. Bilmemiz gereken
ler şunlardır: Anayasamız, içtüzüğümüz ve Seçim Kanunumuz. Milletvekilleri Anayasalarını 
bilmezlerse, İçtüzüğü bilmezlerse, seçim kanunlarını bilmezlerse, milletvekilliği vazifesini gö
remezler. En azından, burada şu konuşmayı yapabilmek için, Sayın Başkandan söz isterken 
bir şeye dayanmanız lazım gelir. Nitekim, Sayın Aşkın da bir şeye dayanmış... Neye dayan
mış?. içtüzüğün 60 inci maddesine dayanmış ve demiş ki; "Genel Kurula duyurulmasında za
ruret gördüğüm acele bir konuyu gündeme getireceğim" Başkanlık Divanı da, zannederim, 
işte bu talebinden dolayı bu sözü vermiş; ama, şimdi siz, İçtüzüğün 60 inci maddesini bilme
den gelir de burada konuşmaya kalkarsanız, Sayın Aşkın'ın durumuna düşersiniz!.. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Siz hep riayet ediyor musunuz?. Okuyun zabıtları... 
VEFA TANIR (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, tabiî, benim de bu söylediğim şey

lere riayet etmediğim olabilir. O zaman güler geçersiniz... O zaman siz de beni, sadede davette 
kusurlu olmazsınız. Ben şimdi vazifemi yapıyorum. 

Sayın Aşkın, burada, muhalefet partileri için de, "İnatçıdırlar, diyalog bilmezler" gibi, 
biraz da nazik olmayan kelimeler kullandı. 

Siz, bizi anlamak istemiyorsanız, biz ne yapalım?.. Bize diyorsunuz ki, "Gelin diyalog 
yapalım." 

Bizim, bugüne kadar söylediklerimiz ortada. Eğer diyalog çağırışı yapıyorsunaz, evvela, 
bizim bugüne kadar söylediklerimizi anlamış olmanız lazım... Bunu anlayarak bizi çağıracak
sınız.. Bunu anlamamışsanız, hiç diyalog talebinde bulunmayın. 

Körfez krizinin çıktığı günden itibaren politikamızda ne değişiklik olmuş? Beğendiğiniz 
bir şey var... Diyorsunuz ki, "Sayın DemirePin son konuşmalarını beğendik." 

Beğendiyseniz, öncekileri de anlamış olmanız lazım. Demirel ve grubumuz, Körfez konu
sundaki tutumunu sonuna kadar getirmiş; ama siz, lncirlik'ten uçak uçmasına, bomba atıl
masına müsaade ettiğiniz dakikada, topraklarımızı fiilen harbe soktunuz. 
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Biz, harbin karşısındayız; ama, mademki milleti getirip bu çukura attınız, işte fiilen harbe 
girmiş oluyorsunuz. Son beyanımız, "gelin, sizi de, elinizden tutarak bu çukurdan çıkaralım" 
şeklindedir. Bunu anlamıyorsanız, özür dilerim, size bir şey söyleyemem. 

Burada, Kıbrıs meselesini Körfez meselesiyle eşdeğer tutamazsınız. Biz Kıbrıs'ta garantör 
devletiz. Ne yapabilirdik, başka türlüsü olabilir miydi? Bu sıranın, şu sıranın, o sıranın Kıbrıs 
koşunda ayrı düşünmesi mümkün olabilir miydi? Kıbrıs'taki Yunan kurşununa, Yunan süngü
süne, Yunan mezalimine katlanan, onlarla karşı karşıya gelen insanlar, Türk Milletinin bir uzan
tısı idi. İşte, Kıbrıs konusunda bizi birleştiren, düşündüren, top gibi yapan, bu garantörlüğü
müzden ve oradaki uzantının Türk olmasındandır. Burada bu ilgi hiç yoktur. İran'la Irak sekiz 
sene harp yaptı. Bu sekiz senenin içerisinde biz de bu Mecliste bulunduk. Size çıkıp da bu kür
süden ''Irak'ı tutun, İran'ı tutun; niye tutmuyorsunuz?" diye herhangi bir tenkidimiz oldu 
mu? Olmadı. Neden?.. Çünkü orada tarafsızlığınızı muhafaza ettiniz; ama Körfezde tarafsızlı
ğınız muhafaza edilmedi. 

"Birleşmiş Milletler kararlarına uyduk" diye hemen oradan yapıştıracaksınız... Biz de bu
radan defalarca dedik ki, "Birleşmiş Milletler kararları, şu şu kararda şudur, aldığınız şu şey
lerde biz de hata görmüyoruz" Ama, bundan ileriye giderek harp kışkırtmacılığı yaptığınız 
zaman, biz bunun karşısına geldik. 

Bugün, yine burada, Anayasanın 60 inci maddesine göre söz aldınız; meseleyi götürdü-
nüz, tek parti devrinin tek parti uygulamasını düşünmeden, tek parti devrindeki Cumhurbaş
kanlarının seçilişine bir göz atmadan, döndünüz, bizim Cumhurbaşkanlığı seçimine geldiniz. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — 1950 - 1960*ı da söyledim. 
VEFA TANIR (Devamla) — İsmet Paşa da Cumhurbaşkanı seçilmiştir, Celâl Bayar da 

Cumhurbaşkanı seçilmiştir; her ikisine de Allah rahmet eylesin. Kendilerine, bu Meclisten, şu 
sıradan oy verilmemiştir, şu sıradan oy verilmiştir; bunu da kabul ediyorum; ama oy verilen 
sıraların arkasında, milletvekili oranında halk oyu vardı... Sizinki öyle olmadığı için biz bu
nun karşısındayız. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Aşkın, hiçbir şeyi affedemem. Söyledikleriniz elfazi galiza cinsinden bile olsa affe
dilir; ama sekiz senedir bu çatının altındasınız; İçtüzüğü anlamamış olmanızı affedemiyorum. 

Saygı sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanır. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) —• Sayın Başkan, sataşma var. 

BAŞKAN — Nedir sataşma, söyler misiniz? 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — "İçtüzüğü anlamamışsınız" dediler, bu konuyu açıklamak is

tiyorum. 
BAŞKAN — Siz, İçtüzüğü anladığınızı mı anlatacaksınız buradan? 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Evet efendim. 
3. — Bursa Milletvekili ilhan Aşkın'm, istanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve Konya Mil

letvekili Veja Tanır'in, yapmış oldukları konuşmalarda ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşün 
kendisine at/olunması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Buyurun anlatın, yalnız, yeni sataşmalara sebebiyet vermeyin, lütfen dikkat
li konuşun. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; milletvekili olarak halkımızın arasında, seçim çevre
lerimizde, seçim bölgelerimizde yaptığımız temaslarda, incelemelerde edindiğimiz bilgileri, ge
lip, burada, bu mukaddes kürsüden Türk Milletine duyurmak, milletvekillerimizin bilgilerine 
sunmak, herhalde milletvekilliğinin en tabiî icabıdır. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Siz, milletin önüne çıkabiliyor musunuz? 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen müdahale etmeyiniz. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Merak ettim efendim. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — özellikle Körfez krizinin ve yirmiiki günden bu yana de

vam eden Körfez Savaşının tüm Türk milleti üzerinde mutlaka etkileri vardır. Bu olaylar geli
şirken Türkiye Cumhuriyeti Devletinde, bütün gözler, dikkatler, Devletin başı, Hükümeti, ve 
Meclisinin üzerindedir. Bu çalışmaların nasıl yapıldığını, tarihî gerçekleri de dile getirerek, bu 
yüce kürsüden millet adına duyurmak, sanıyorum milletvekilinin en güzel, en kutsal görevidir. 
Ben, bu şuur içerisindeyim. Anayasamızın ve İçtüzüğümüzün amir hükümleri çerçevesinde bu 
görevimi yapma gayreti içerisindeyim. 

Değerli grup sözcüsü arkadaşlarımın tarizkâr sözlerine de katılmıyorum. O sözleriyle, âdeta, 
kendi düşüncelerini, kendi ruhsal yapılarını buradan ifade ettiler diye düşünmekteyim. Bunu 
da yüce milletimize ve siz değerli milletvekillerine bir kere daha anlatmak istiyorum. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. Yalnız, başvuru dilekçenizi bu açıklamanız 
doğrultusunda yapmış olsaydınız, o zaman İçtüzükle çelişir bir tarafı olmayacaktı. 

ATİLLA IMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Sataşma var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yok artık sataşma. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 
2. —izmir Milletvekili Neccar Turkcan'm, ödeme kaydedici cihaz kullanımı ve esnaf sanatkârla

rın sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Maliye ve Gümrük Bakam Adnan Kahveci'nin cevabı 
BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sayın Neccar Türkcan'a, ödeme kaydedici cihaz kullanımı 

ve esnaf ve sanatkârların sorunlarıyla ilgili gündem dışı söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Türkcan. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; esnaf ve sanatkârla

rımızın sorunları ve bu arada yazar kasa ya da ödeme kaydedici cihaz kullanımıyla ilgili gün
dem dışı söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken değerli milletvekillerine saygılar sunarım. 

Değerli arkadaşlarım, Körfez krizinin, gerçekten, esnafımızı, sanatkârımızı, sanayicimizi 
ve halkımızı vurduğu şu sırada, milletvekillerimizin ve Hükümetimizin, esnaf ve sanatkârımı
zın zor günler yaşadığı şu zamanda, onlardan yana tavır almaları mutlaka önemli bir sorundur. 

Şimdi, Güneydoğuya bakıyoruz: Güneydoğu'da Gaziantep ve diğer illerimizde esnaf ve 
sanatkârlar toplu iflasın eşiğine gelmiş. Çok fazla talepleri de yok; diyorlar ki: "Borçlarımız 
ertelensin, peşin vergimiz alınmasın ve eğer Körfezden, Körfez krizi nedeniyle bir yardım geli
yorsa, bize de -düşüyorsa- bundan bir miktar versinler." 
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Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu bu konuda bölgede tetkikler yapmaktadır; sanırım 
sonucunu Sayın Bakanlığa ileteceklerdir, Bakan da elinden geleni esirgememek zorundadır. 

Ülkemizde dört milyona yakın esnaf ve sanatkârımızın, ekonomik durumları başta olmak 
üzere, birçok konuda sıkıntısı vardır. En az 12-13 milyonluk bir nüfusu ilgilendiren konular 
üzerinde, milletvekilleri olarak, Hükümet olarak durmak, bunlarla ilgilenmek ve sorunlarına 
çare bulmak zorudayız. Bu sorunlardan birincisi, ödeme kaydedeci cihaz dediğimiz yazar kasa 
sorunu; ikincisi, kredi sorunu; üçüncüsü, vergi ve götürü vergi sorunu ve dördüncüsü de, Bağ-
Kur'la ilgili olan sosyal güvenlik, tedavi, ilaç ve sosyal yardım sorunudur. Bunların hepsi, de
min de söylediğim gibi, Güneydoğudaki esnafımızın sorunudur. 

Değerli arkadaşlarım, bunlardan yazar kasa kullanımı konusunu ele alalım. Daha önce 
çıkartılan 3100 sayılı Yasayla, 1.1.1989 tarihinden itibaren esnaf ve sanatkârımızın tamamı, alış
verişleri ne olursa olsun, ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğundaydı, ancak, 20 Ekim 
1988'de, bu yasayla ilgili bir değişiklik Meclis gündemine geldiğinde, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti olarak biz, 15 milyon liranın altında ciro yapanların yazar kasa kullanmalarının kaldırıl
masını, bu arkadaşların fiş kesmelerini önermiştik. Bu teklifimiz Bakanlıkça olumsuz bulu
nunca, ANAP'Iı milletvekili arkadaşlarla ve Bakanla yapılan görüşmeler sonucunda bir anlaş
ma sağlanmış, yazar kasa kullanımının üç yıl ertelenmesine karar verilmişti, yani sıfır ciroya 
kadar inen o günkü yazar kasa kullanım mecburiyeti, Meclis tarafından Bakanlığa yetki verile
rek ertelenmiş ve bu 5 Kasım 1988 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 

Şimdi, o günden bugüne üç yıl geçti ve 1 Kasım 1991'den itibaren 5 milyon liranın altında 
satış yapanlar, yani isterse alışverişi yılda 1 milyon lira olsun, tüm iş yapanlar yazar kasa kul
lanmak zorunda kalacaklar. Bu, Anadolu'daki il, ilçe, kasaba ve köylerimizde, en az 500 bin 
esnaf ve sanatkânmızı zor durumda bırakacaktır. 

Esnaf ve sanatkârımızın biraz nefes almaları için, Hükümetten ve onu destekleyen millet
vekili arkadaşlardan, yazar kasa kullanımında, 15 milyon liranın altında ciro yapanların muaf 
tutulmasını, onların fış kesmeye devam etmesini istiyoruz. Bunun için Hükümet yasa değişik
liği yapmalıdır. Bu değişiklik geldiğinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak bizim de destek
leyeceğimizi belirtmek istiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz o kadar zengin bir millet miyiz ki, ithal yazar kasa 
kullanıyoruz, sırf tetkiki kolay olsun diye? Yazar kasa alamayanlar dükkânlarını kapatsınlar 
mı? Kapatırlarsa ne iş yapsınlar, nasıl geçinsinler?.. Hükümet ya da Bakanlık, köydeki, kasa
badaki, küçük ilçelerdeki esnaf ve sanatkârlarımızı, Kızılay'daki esnaf gibi mi görüyor, onlar 
gibi mi zannediyor? 1 ilâ 2 milyon lira tutan yazar kasanın parasını ödeyemeyecek sermayesi 
olan esnaf ve sanatkârlarımız ne yapacak? Anadolu'da -milletvekili arkadaşlarımız, bölgeleri
ni gözlerinin önüne getirsinler- 2-3 milyon lirayla iş yapan esnaf arkadaşlarımız var. Bunlar 
geçinecekler mi enflasyona karşı kendi sermayelerini mi koruyacaklar, vergi mi verecekler? 

Vergi kaybı yaratmayan fiş kesme işi devam etmeli. Küçük esnaf ve sanatkârımızı zaten 
Körfez krizi vurmuş, bir de ANAP vurmasın. 

Değerli arkadaşlarım, esnaf ve sanatkârımızın, bunun dışında kredi sorunu var. Halk Ban
kasının 850 esnaf ve kefalet kooperatifi aracılığıyla verdiği kredi, çok pahalıya gelmektedir. 
Çünkü, Hükümet, Halk Bankasının esnafa verdiği krediyi desteklememekte, ucuz reeskont kra-
disi temin etmemektedir. Esnaf, aldığı kredinin yüzde lO'unu sermaye, yüzde 5'ini kooperatif 
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hissesi, yüzde Tini fon olarak verdikten sonra, 1 milyon lira alanın eline 840 bin lira geçmekte; 
ama 1 milyon lira üzerinden yüzde 55 faiz ödemektedir. Böylece kendi parasına da faiz öde
mekte ve aldığı yüksek faizle geçimini temin edememektedir. Bunun için, Halk Bankası, yalnız 
esnaf ve sanatkârımıza ve orta ölçekli sanayie kredi verir hale getirilmeli, kredi faizleri düşü
rülmeli, banka, Maliyece desteklenmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, esnaf ve sanatkârlarımızın 1991 yılı vergileri çok artmış, Anadolu'
daki esnaf ve sanatkârlarımız bu parayı kazanır mı kazanmız mı, hiç düşünülmemiştir. 

Hayat standardı 8 milyon 900 bin liraya çıkarılmıştır, tster kazan, ister kazanma; defter 
tutan bir mükellef 2,5 milyon lira vergi vermek zorunda. Yani, esnaf iş yapsa da, yapmasa da, 
sistem, ANAP'ın dediği gibi, liberal olsa da, olmasa da, vatandaş, vergisini, kazanmadığı hal
de, vermek zorunda. 

Aynı oran Anadolu'da köyde, kasabada korunmaktadır. Ankara'dan bakılmış, her taraf 
tozpembe görülerek hesaplanmıştır. Bu paralar yüksektir, bu parayı esnafımızın ödemesi müm
kün değildir. 

Götürü vergiler de aynı oranda artırılmıştır. Dükkân iradı gayri safisi 2 milyon 800 bin 
lirada bırakılmıştır. En ücra köşede bile -köyde de olsa- 20 milyon tiranın altında dükkân mı 
var?.. Dolayısıyla, terzisi, berberi, kalaycısı ve geçimini zor temin eden bunlara benzer diğer 
sanatkârlarımız, iradı gayri safileri yüksek diye defter tutmak zorunda kalmaktadırlar. Ge
çimleri mümkün değildir, iradı gayri safi üst sınırı 20 milyon liraya yükseltilmelidir. Terzi, ber
ber, kalaycı, vesaire gibi benzer esnaf ve sanatkârlar, götürü vergi uygulamasında bırakılmalı
dır. Gerçi, götürü vergi oranları da çok yükseltilmiştir, ödenmesi zordur, Sayın Bakanlık bu 
oranları bir daha gözden geçirmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Yasası, bu dernekleri oda 
haline getirecek şekilde değiştirilmiş, bu hazırlık yapılmış; ama bir türlü Meclise getirilmemiş
tir. Hükümetten, bu dernekleri oda haline getirecek bu yasa tasarısını bir an önce Meclise ge
tirmesini istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, son olarak, esnaf ve sanatkârımızın Bağ-Kur'la ilgili bir sorununa 
değinmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Bağ-Kur'un sosyal yardımı hâlâ 10 675 liradır. Bu yardım, gerek 
Emekli Sandığında, gerekse Sosyal Sigortalarda 290 bin liraya yükseltilmiştir. 1987 Temmuz 
ayında 10 675 liraya yükseltilen bu sosyal yardım, diğer kurumlardaki sosyal yardımlar yedi 
sefer zam gördüğü halde, aynen bırakılmıştır. 

Bu, sosyal devlet anlayışına aykırıdır. Bu yardımın, 10 675 lira gibi gülünç bir rakamda 
kalması, en azından utanç vericidir. Bu sorun mutlaka çözülmelidir. 

Bağ-Kurlu üye ilaç alamamakta, eczane eczane dolaşmaktadır. Eczacılar ise, "Hükümet
ten para alamıyoruz" diye direnmektedirler. Bağ - Kur bölge müdürlükleri gerekirse illerde ve 
ilçelerde, ilacı kendi dağıtsın, yüzde 20 - 30 kâr da kendilerine kalsın. O zaman, hiç olmazsa 
biraz daha fazla hizmet etme olanağını bulurlar. Gerçi, eczacılar bu durumdan biraz şikâyetçi 
olur ama, hiç olmazsa vatandaşa biraz daha fazla hizmet götürülmüş olur. 

Bu konuları yasa teklifi olarak getirmek istiyoruz; ancak, teklif getirdiğimiz zaman, tek
liflerimiz komisyonlarda görüşülmüyor, görüşülmesi için sırasını bekliyor ve dolayısıyla Mec
lis gündemine de girmiyor. Onun için, Hükümetten şunu istiyoruz: Hükümet, emekçi kesimin 
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durumlarını iyileştirici kararları alsın, buraya getirsin. Biz, emekçi halkımızın, esnafımızın, köy
lümüzün, işçimizin çıkarlarından yana gelen yasaları desteklemeyi, şimdiden, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti olarak vaat ediyoruz, destekleyeceğimiz şimdiden açıklıyoruz ve Hükümetten bu 
konuda yardım istiyoruz. 

Teşekkür ederim efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Türkcan. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (istanbul) — Sayın Başkan, söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (istanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; Sayın Türkcan'ın bugün yaptığı gündem dışı konuşmasına vereceğim cevap, zaten 
kendisine bundan birkaç gün önce verdiğim yazılı bir cevabın maalesef tekrarı gibi olacaktır. 
Bugünkü konuşmasında konuya Körfez krizini de eklemeye çalıştılar; ama, müsaadenizle, da
ha önce verdiğim yazılı cevabımdaki bilgileri tekrarlayayım. 

İlk konuşmacı ve grupları adına konuşan diğer konuşmacılar da Körfez krizine değindiler. 
Hakikaten, esnafın bugün çektiği sıkıntının arkasında önemli ölçüde Körfez krizinin kat

kısı da vardır. Burada tarafsızlık tartışıldı; o nedenle sizlere şunu da anlatmak istiyorum: 
Iran - Irak Savaşı sırasında en büyük fedakarlığı, en büyük özveriyi Türkiye yaptı ve bu 

özverinin burada telaffuz edildiğini maalesef pek duymuyoruz. 
Geçen gün Irak Büyükeçisiyle görüştüm; kendisine şunu sordum: İran - Irak Savaşı sıra

sında, hangi ülkeye silah ve mühimmat almak için müracaat ettiniz de, bir tanesi size, "Hayır, 
size silah satmıyoruz" dedi? 

Türkiye dışında bütün ülkeler, Irak'ın silah ve mühimmat satın alma talebine müspet ce
vap vermiştir. 

Biz, size niye müspet cevap vermedik?.. Aynı talepler, bize İran'dan da geldi. Size silah 
ve mühimmat satmamamızın bize faturası 20 - 40 milyar dolardır. Barışçı olmak uğruna, yani 
sizin sefaletinizi sömürmemek düşüncesiyle, biz size silah ve mühimmat satmadık, satmama 
kararı aldık, transitine dahi müsaade etmedik. İstedik ki, iki komşu ülke bir an önce barış ma
sasına otursun, bu silah tacirlerine giden kaynakları, büyüme için, kalkınma için, refah için 
harcasınlar. 

Türkiye dışında, bu fedakârlığı yapan tek bir ülke var mıydı dedim, "Yoktu" dedi, kendi
si de bunu kabul elti. 

AHMET ERSİN (İzmir) — O zaman, onlar savaşsınlar Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika 

efendim... 
Irak, bu kadar büyük ö/veride bulunduğumuz, fedakârlık yaptığımız bir ülke. 
Ayrıca, ANAP İktidarı, sizin iarafınızdan, en çok, "Enflasyonu kontrol edemediniz" şek

linde tenkit edildi. Irak'a 2 milyar dolar borç vermiştik; herhalde bunun da enflasyona biraz
cık katkısı oldu. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Bakanım, diktatörlere kredi açılır mı? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika... Ona 

da geleceğim. 
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Enflasyon olayı büyük tenkit konusu oldu. Iraklılara şunu söyledim: Bakın, sizin için yap
tığımız fedakârlıkta, bu 2 milyar dolar da vardır. Türkiye gibi bir ülke, size 2 milyar dolar kre
di açtı. Niye? Aç kalmayasınız diye. 

Gıda maddeleri için açtık bu krediyi; aç kalmasınlar diye açtık. 
Peki, 20 - 40 milyar dolarlık silah satmayarak, bir fedakârlık yaptık da ne oldu?.. 20 -

40 milyar dolarlık silah satsaydık, herhalde Türkiye'nin bugünkü ekonomik durumu çok daha 
iyi olurdu, bir... 

İkincisi, Irak, o savaşı durdurup, bu kaynakları kalkınmaya harcasaydı durumu çok daha 
iyi olurdu. 

En önemlisi şudur: Bu fedakârlığı yaptığımız Irak, savaştan sonra ne yapmıştır? tik iş olarak, 
Türk ihracatçılarına kapılarını kapatmıştır. Yine, kendisine silah satan ülkelerin tacirlerine ka
pılarını açmıştır. Irak'la iş yapan bütün ihracatçılarla gidin konuşun... Hadi, bu affedilir bir 
şey. İkinci iş olarak da, bize "Arkadaş, sen suyumu bulandırıyorsun, senin ülkende yağan yağ
murun yüzde 70'ini bana vereceksin" demiştir. 

Şimdi, bu mu dost ülke, bu mu iyi geçinmemiz gereken ülke? Bu mu tarafsız kalmamız 
gereken durum? Ayrıca, Birleşmiş Milletler kararı da var... 

Bu kadar fedakârlık yaptığınız bir ülke, birazcık rahatladığı anda sizi tehdit etmeye baş
larsa, siz ne yapmayı tavsiye ediyorsunuz? Yine tarafsız mı kalalım? 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Tahrik etmeyceksiniz. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Yani, tarafsız kal

mak, devamlı olarak her tehdide, her şeye boyun eğmek midir? 
ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Savaş mı ilan edeceksiniz Sayın Bakan? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Esnaf ve sanat

kârların durumuna gelince: Esnaf ve sanatkârlar konusunda biz, konfederasyonla, federasyon
larla ve derneklerle çok detaylı bir şekilde görüşüyoruz. Bizzat ben görüşüyorum. Konfederas
yonu ziyaret ettim, federasyon başkanlarının bir kısmıyla görüştüm ve daha biraz önce, Bak
kallar Federasyonu Başkanı ile ve iki üç gün önce de, Şoförler Federasyonu Başkanı ile görüştük. 

Efendim, kısmî vergi affı veyahut da sektörel af konusunu dahi inceledik. Bunların Ana
yasa Mahkemesinden dönebilecek yöntemler olduğunu öğrendik. Dolayısıyla, kısmî bir af çı
karılması çok sakıncalıdır. Neden?.. Diyelim ki, kamyoncular için af çıkardınız... Kamyoncu
nun para kazananı var, kazanmayanı var... Bu sefer, hiçbiri vergisini ödemeyebilir. Kamyoncu
lar için çıkardığınız zaman, "Diyarbakır'daki, Urfa'daki yahut da Cizre'deki bir ayakkabı ta
mircisi için niye çıkarmıyorsunuz?" diye soru gelir. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Ona da vereceksiniz... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika 

efendim... 
Sektörel veyahut da bölgesel afların Anayasa Mahkemesinden dönebileceğini ve bazı hak

sızlıklara neden olacağını öğrendik. Bunu, federasyonla, konfederasyonla görüştük. (SHP sı
ralarından gürültüler) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Elinde pasaportu olan şoförler belli Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Müsaade edin, mü

saade edin... 
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Efendim, pasaportu olan şoför belli; ama, bunlardan İran'da iş bulanı da var. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen müdahale etmeyin, Sayın Bakan bilgi veriyor. 
MALI YE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — İran'da binlerce 

kamyona iş bulduk. Daha da önemlisi, şu anda Sovyetler Birliği'nde fason taşıma işini araştı
rıyoruz. Uluslararası Nakliyeciler Demeği Başkanını da Moskova'ya gönderiyoruz ve Sovyet
ler Birliği çapında nakliye ihaleleri almak istiyoruz; buğday, patates, kömür, tomruk gibi, kar
şılığı da aynî olarak ödenecek işlere ağırlık veriyoruz. 

Vergi ertelemek veyahut da kredi ödemelerini uzatmak, çözüm değil; adamın para kazan
ması lazım, para kazanacak yolları tekrar açmak istiyoruz, iran'da kamyonculara iyi bir iş bul
duk; şimdi daha büyük bir potansiyel, Sovyetler Birliğindedir. Ertelemekle adamın sorununu 
çözmüyorsunuz, sadece yaranın kangren almasını biraz daha geciktiriyorsunuz. Biz, daha ka
lıcı, daha iyi çözümler peşindeyiz. 

ikinci olarak, "Madem sektörel veyahut da bölgesel af çıkarmanın büyük mahzurları var, 
o halde ne yapılabilir?" dedik; "Halk Bankası kanalıyla, sorunları olanlara biraz daha kredi 
verelim" diye düşündük. Bu girişim başladı, Halk Bankasına da talimat verildi. 

Daha önemli bir konu da, bu yazar kasa olayıdır. Evet, yazar kasa olayında, 1991 yılının 
sonuna doğru bu mühlet bitiyor. Bir defa şunu ifade edeyim ki, şu ana kadar verilmiş yazar 
kasaların mükellefe yük getirmemesi için, bir defa, geçici vergiden vazgeçtik; yazar kasa veri
len kişinin ilk yıl için geçici vergisini almıyoruz, ikinci olarak da, Halk Bankasından düşük 
faizli kredi verilebiliyor. Dolayısıyla, bu bir destek oldu. 

NECCAR TÜRKCAN (izmir) — Adamın gücü yok Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Şimdi oraya geli

yorum efendim. Halk Bankasından kredi alabiliyor... 
Biz, niye yazar kasa veriyoruz, niçin yazar kasayla belge düzenini oturtmaya çalışıyoruz? 

Bütün mesele, gücü olandan vergi alabilmektir. Bütçe müzakereleri sırasında da anlattım, ha
yat standardı usulü Fransa ve italya'da dahi kaldırılamayan usuldür. Biz diyoruz ki, götürü 
usul de, hayat standardı usulü de, bu ülkede bunların kaldırılması gerekir. Bir Maliye Bakanı 
olarak belki bunu telaffuz etmemem lazım; ama, bunların kaldırılması gerekir. Niye kaldırıl
ması gerekir? Çünkü, belge düzenine geçtiğimiz zaman, çok kazananla az kazanan, bu belge 
düzeninde belli olacak. Onun için, yazar kasa, behemahal, belge düzeninin beynidir, kalbidir, 
o olmadan belge düzenini kuramazsınız. 

1991 yılı sonuna doğru ne yapmayı düşünüyoruz?., inşallah yetişitirebiliriz; küçük müte
şebbise daha ucuz yazar kasalar temin etmek istiyoruz ve belki de -altını da çiziyorum- bunları 
ücretsiz vereceğiz, yani ikinci sınıfa giren ve şu anda yazar kasa almamış kişiye, yazar kasa 
alma mecburiyeti içine girdiği zaman ücretsiz yazar kasa verebileceğiz; bunun için gayretleri
mizi yoğunlaştırdık. 

Şunu bilir, şunu söylerim: Türkiye'de, esasen, vergi kanunlarının çok fazla değiştirilmesi
ne gerek yok. Ama, iki tane mükellef düşünün; biri belge veriyor, biri vermiyor ve ikisi de aynı 
ciroyu yapıyor... Belge veren çok vergi öder, belge vermeyen az vergi öder. Bizim amacımız, 
bizim görevimiz, bizim sorumluluğumuz, herkesin belge vermesini temin etmektir. Onun için, 
yazar kasa bunun önemli bir aracıdır. 

Esnaf ve sanatkâra gelince: Esnaf ve sanatkârın bu yükünün daha da azaltılması için, şim
diye kadar bahsettiğim tedbirleri getirdik. Tekrar ediyorum; inşallah, o geri kalan kısmına da, 
bu yazar kasaları ücretsiz vereceğiz. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Bakan, biraz daha erteleyelim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar sona ermiştir. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın Başkan, üçüncü olarak ben gündem dışı söz istemiştim... 
BAŞKAN — Efendim, üçüncü olarak Sayın Ekin Dikmen söz istemişti; bilahara, müza

kere sırasında vazgeçtiğini bildirdi. Onun için, üçüncü kişiye söz vermedim. Saat 12.00'de sap
tadığımızda, Başkanlık, Ekin Dikmen'e söz vermişti. Müzakere sırasında vazgeçtiğini Başkan
lığa bildirmiştir, dolayısıyla iki kişide kalmıştır. 

Gündeme geçiyoruz. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1, — insan Haklarını inceleme Komisyonunda açık bulunan, bağımsız milletvekillerine ait 1 üye

lik için Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, tnsan Hakları İnceleme Komisyonunda, bağımsız mil
letvekillerine 1 üyelik düşmektedir. Bu üyelik için aday olmak isteyen bağımsız sayın milletve
killerinin, 11 Şubat 1991 Pazartesi günü akşamına kadar Başkanlığa yazılı olarak müracaat et
melerini rica ediyorum. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Ölüm cezasına hükümlü Yakup Ustündağ hakkındaki dava dosyasının geri verilmesine ilişkin 

Başbakanlık Tezkeresi (3/1532) 

BAŞKAN — "Sunuşlar" bölümünde, Başbakanlığın bir geri isteme tezkeresi vardır, oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) 3.12.1990 gün ve 19301-06084 sayılı yazımız. 
b) Adalet Bakanlığının 19.12.1990 gün ve 1.134.10.1987.53674 sayılı yazısı. 
Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak maksadıyla adam öldürmek suçundan ölüm cezası

na mahkûm edilen Yakup Ustündağ hakkındaki dava dosyası, ilgi (a) yazımızın ekinde gereği 
yapılmak üzere sunulmuştu. 

Hükümlü Yakup Ustündağ hakkındaki mahkûmiyet dosyası, tashihi karar incelemesi için, 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca istendiğinden, adı geçene ait dava dosyasının Adalet Ba
kanlığına tevdi edilmek üzere Başbakanlığa iade edilmesini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulunan dosya Hükümete geri verilmiştir. 

2. — insan Haklarını inceleme Komisyonu Geçici Başkanlığının, komisyonun görev bölümü yap
tığına ilişkin tezkeresi (3/1533) 

BAŞKAN — İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun, Başkan, Başkanvekili, Sözü ve 
Kâtip seçimine dair bir tezkeresi vardır; okutuyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tnsan Hakalarını İnceleme Komisyonu; Başkan, Başkanve-

killikleri, Sözcü ve Kâtip seçimi için, 5.2.1991 Salı günü saat 16.00'da toplanmış ve kullanılan 
18 adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler karşılarında göste
rilen oyları alarak Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

Ali Bozer 
tçel 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Geçici Başkanı 

Başkan : Eyüp Âşık (Trabzon) 17 oy 
Başkanvekili : Mehmet Akdemir (Gaziantep) 18 oy 
Başkanvekili : Orhan Veli Yıldırım (Tunceli) 18 oy 
Sözcü : Atilla İmamoğlu (Kahramanmaraş) 18 oy 
Kâtip : Mehmet Yüzügüler (Aydın) 18 oy 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

D) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim ve 10 arkadaşının, Para ve Kredi Kurulunun 88/1 

sayılı tebliğinin 43 üncü sırasındaki mamuller için yapılacak ödemelerin yüksek tutulmasının nedenlerim 
ve söz konusu tebliğden kimlerin yararlandığını tespit etmek amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komis
yonu raporunun, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak işler" kısmında yer almasına ve görüşülme gü
nüne ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım: 

DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
No : 81 6.2.1991 
Danışma Kurulunca aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görül

müştür. 
Kaya Erdem . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Anavatan Partisi Grubu Başkanvekili Sosyaldemokrat Halkçı Partisi Grubu 
Ülkü Güney Başkanvekili 

Hasan Fehmi Güneş 

Doğru Yol Partisi Grubu Başkanvekili 
Mustafa Çorapçıoğlu 
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ÖNERİ: Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim ve 10 arkadaşının, Para ve Kredi Kurulunun 
88/1 Sayılı Tebliğinin 43 üncü Sırasındaki Mamuller tçin Yapılacak ödemelerin Yüksek Tutul
masının Nedenlerini ve Söz Konusu Tebliğden Kimlerin Yararlandığını Tespit Etmek Amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması 
Açılmasına İlişkin önergesi üzerine kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun 6.2.1991 tarihli 
Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve 508 sıra sayısı ile dağıtılan raporunun, gündemin "özel Gün
demde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması ve görüşmelerinin 12.2.1991 Salı günkü birle
şimde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma kurulunun almış olduğu kararı oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

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

BAŞKAN — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 2802 
Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile, 19.3.1969 Tarih 
ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon?.. Yok. 
Müzakeresi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ; 30.9.1960 Tarihli ve 91 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması 
Hakkında Kanunun 1 inci ve 5 inci Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 44 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname; Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında 151 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ile Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 304 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

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

(1) 503 S. Saydı Basmayazı 24.1.1991 tarihli 73 üncü Birleşim tutanağına eklidir. 
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Geçen Birleşimde tasarının 2 nci maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, madde 
üzerinde verilen bir önergenin oylanmasında kalmıştık. Şimdi önergeyi tekrar okutuyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısını tekrar arayın Sayın Başkan, usul öyle... 

BAŞKAN — Karar yetersayısını talep ediyorsunuz, bunu dikkate alacağım. 
Önergeyi bir daha okutup, oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Ta

sarısının 2 nci maddesinin (h) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Onural Şeref Bozkurt 

Ankara 
ve arkadaşları 

"Kalkınma planı ve yıllık programlardaki ilke ve hedeflere uygun olarak milletlerarası eko
nomik kuruluşlarla münasebetlerinin geliştirilmesinde, temas ve müzakerelerin yürütülmesin
de gerekli görüşme ve tekliflerde bulunmak" 

Gerekçe: Yabancı devletler ve milletlerarası kuruluşlarla temas ve müzakerelerin yürütül
mesi ve bu alanlarda koordinasyonun sağlanması, Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında 206 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (d), (e) ve (0 bentle
riyle, Dışişleri Bakanlığına verilmiştir. Ayrıca, Avrupa Topluluğu, milletlerarası kuruluşlardan 
biri olduğu için "Avrupa Topluluğu" ibaresinin metinde zikredilmesine gerek yoktur. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yeter
sayısı yoktur, toplantıya İS dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.21 

—————— • 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.40 

BAŞKAN : Başkanvekill Aytekin Kotil 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangül (İstanbul), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 78 inci Birleşiminin ikinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname; 30.9.1960 Tarihli ve 91 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkında Kanu
nun 1 inci ve 5 inci Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin 44 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; 
Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında 151 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Planlama Teşki
latı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapûması 
Hakkmda 304 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/106, 1/35, 
1/50, 1/343) (S. Sayısı : 503) (Devam) 
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BAŞKAN — Devlet Planlama Teşkilatı Hakkındaki Kanunun görüşmelerinde, 2 nci mad
deyle ilgili değişiklik önergesinin oylanmasında kalmıştık. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum: önergeyi kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 

Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulunamamıştır. 
Tekrar ara verilmesi halinde yetersayı bulunamayacağı kanaati hâsıl olduğundan, 7 Şubat 

1991 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 16.41 

— — • 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. —Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin Bayan Özal'm protokoldeki yerine ve TRT'nin 

TûrkKadmını Güçlendirme Vakfıyla ilgilifaaliyetleri hangi gerekçeyle yayımladığına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Yazar'm yazılı cevabı (7/1779) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından Yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

M. Tahir Köse 
Amasya 

1. Sayın Semra özal'm protokoldeki yeri nedir? 
2. Sayın Semra özal çeşitli yerlerde yaptığı konuşmalarda bakanlardan önce konuşmak

tadır. Bu durum, Devlet protokol kurallarına aykırı düşmüyor mu? 
3. Devlet ciddiyetine yakışmayan bu durumun düzeltilmesi için bakanlıklara bir genelge 

yayınlamayı düşünüyor musunuz? 
4. Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı'nın faaliyetlerini TRT hangi gerekçelerle yayınlıyor? 
5. TRT başka hangi vakıfların faaliyetlerini yayınlıyor? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 03-9 (10) 456 5.2.1991 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2.1.1991 tarih ve 7/1779-6488/28991 sayılı yazınız. 
Amasya Milletvekili M. Tahir Köse'nin Sayın Başbakanımıza yönelttiği yazılı sorusunun 

cevabı ilişikte arz edilmiştir. 
Saygılarımla. 

Mehmet Yazar 
Devlet Bakanı 

Cevap : 1. Sayın Cumhurbaşkanımızın refikalarının protokoldeki yeri Sayın Cumhur
başkanımızın yanındadır. Bu nedenle, Sayın Cumhurbaşkanımıza protokol konularında göste
rilmesi zorunlu ihtimamın refikalarına da gösterilmesi gerekmektedir. 

— 241 — 



T.B.M.M. B : 78 6 . 2 . 1991 O : 2 

2. Tören ve diğer vesilelerle yapılan konuşmalarda nasıl bir sıra gözetileceği konusunda 
kesin bir kural mevcut olmamakla birlikte konuşmaların sıraları genetikle en kıdemsizden en 
kıdemliye doğru saptanmaktadır. Diğer bir ifade ile, konuşmacılar arasında en kıdemli veya 
protokolde en önde gelen şahsiyetin diğerlerinden sonra söz alması gelenekselleşmiştir. Bu iti
barla, Sayın Cumhurbaşkanımızın refikalarının diğer konuşmacılardan daha önce konuşmuş 
olmaları muhtemelen kendilerinin bu konuda gösterdiği tevazu ve hassasiyet ile açıklanabilir. 

3. Birinci ve ikinci maddedeki açıklamalar çerçevesinde böyle bir genelgeye ihtiyaç ol
mayacağı takdir buyurulacaktır. 

4. TRT'nin haber ilkeleri TRT yasasında gösterilmiştir. TRT haberlerini bu ilkelere uy
gun biçimde yaptığı kanaat ve kararındadır. 

5. Aynı ilkelere uyan diğer vakıf haberleri de TRT'de verilmektedir. 
2. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'm, incirlik Üssünün NATO amaçları dışında da ABD 

tarafından kullanılmasına imkân tanıyan bir protokol imzalanıp, imzalanmadığına ve Körfez krizi nede
niyle alman tedbirlere ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'inyazüt cevabı (7/1782) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Dışişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 

dilerim. 
Saygılarımla. 

tstemihan Talay 
içel 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Irak'a verdiği sürenin bitimine 12 gün kala; ül
kemizde olayların çok hızlı bir biçimde geliştiği, örneğin Genel Kurmay Başkanı Necip Torum-
tay'ın istifasının, Türkiye'ye Nato Çevik Kuvvetinin çağrılmasının ve Güneydoğu Anadolu'ya 
sürekli yığınak yapılmasının yaşandığı bir dönemde; Cumhurbaşkanı'nm bazen savaştan bah
sedip bazen Amerika'nın tutumundan yakınarak bir pişmanlık duygusunu sergilediği bir or
tamda; TBMM Başkanı Sayın Kaya Erdem'in yılbaşı mesajında haklı olarak işaret ettiği gibi 
halkımız ve kamuoyumuz körfez krizi ile ilgili olarak bazı soruların acilen yanıtlanmasını bek
lemektedir. 

1. ABD ile Türkiye arasında mevcut SEÎA anlaşmasına ek olarak bir gizli protokol ANAP 
iktidarı döneminde imzalanmış mıdır? 

2. Bu protokol ABD'ye Türkiye de bazı ek kolaylıklar sağlamasının yanısıra incirlik üs
sünün NATO amaçları dışında da ABD tarafından kullanılmasına imkân tanımakta mıdır? 

3. incirlik üssünün kullanılabilmesi koşulu ABD nin karar ve gereksinmelerine dayalı 
bir sisteme göre mi düzenlenmiştir? Türkiye'nin böyle bir sistemde mutlak yetkiyi elinde tut
ma ve izin verme biçiminde bir söz hakkı öngörülmüş müdür? 

4. Hükümetiniz ABD Irak'la bir savaşa girdiği takdirde Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon
seyi kararını nasıl yorumlayacaktır? Türkiye kayıtsız ve şartsız olarak ABD nin safında körfez 
savaşına katılacak mıdır? 

5. Sayın özal'a bu politikayı sürdürmesi karşılığında Türkiye'ye yönelik olarak ABD ta
rafından vaadedilen olanaklar nelerdir? Bunlardan hangileri gerçekleşmiştir? Sayın özal kör
fez krizi bittikten sonra ABD ye karşı daha farklı bir politika izlemekten bahsederken bununla 
*neyi kastetmektedir? ABD nin söz verdiklerini yerine getirmeyişine bir tepki olarak mı bunları 
söylemektedir? 
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6. Yılbaşından önce basında yer alan ve hükümetin seferberlik durumunu ilan edeceği
ne ilişkin haberler gerçek midir? 

7. Savaş bölgesine yakın olan Güneydoğu ve Güney Anadolu'da savaş durumunda hal
kın boşaltılması ile ilgili bir plan var mıdır? Bu konuda hazırlıklar yapılmış mıdır? Yoksa bu 
insanlar kaderlerine mi terkedileceklerdir? 

8. Savaş durumunun ülkemizi her bakımdan derinden etkileyeceği ve çok ciddî bir so
rumluluğu gerektirdiği konuları Bakanlığınızca bütünüyle değerlendirilmiş midir? 

9. Savaşa ilişkin olarak olağanüstü hal kararının parlamentoya önerilmesi hangi gerek
çeye dayandırılacaktır? Irak'ın Türkiye'ye saldırmak gibi bir amacının olduğuna inanıyor mu
sunuz? Bu konuda somut bazı bilgilere sahip misiniz? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD/5900-378-40 31.1.1991 

Konu: Sayın M. t. Talay'ın soru önergesi 
HK. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: 7 Ocak 1991 gün ve Kan. Kar. Gn. Md. 7/1782-6535/29412 sayılı yazıları. 
tçel Milletvekili Sayın M. tstemihan Talay'ın yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle ta

rafıma tevcih etmiş bulunduğu soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Dışişleri Bakanı 

ABD ile ülkemiz arasındaki savunma işbirliği, 29 Mart 1980 tarihinde imzalanan "Savun
ma ve Ekonomik tşbirliği Anlaşması"na (SEİA) dayanmaktır. Bu anlaşma Tamamlayıcı An
laşmalar ve ekleri olan Uygulama Anlaşmaları ile birlikte 1 Şubat 1981 tarihli ve 17238 sayılı 
Resmî Gazete'de yayınlanmıştır. 

SEtA, ABD ile karşılıklı güvenlik ve bu hedefe yönelik olarak ekonomik ve savunma alan
larında işbirliğinde bulunmak üzere imzalanmıştır. Anlaşma'nın dibacesinde de zikredildiği gibi, 
bu ilişki, Birleşmiş Milletler Yasası'nın amaç ve ilkelerine, demokrasi ve insan haklarına saygı 
temeli üzerine kurulmuştur. Savunma işbirliği, tarafların biribirlerinin egemenliğine, eşitliğine 
ve karşılıklı çıkarlarına saygı gösterecekleri anlayışına dayandırılmaktadır. 

Anlaşmayla çizilen ahdi çerçeve içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait tesislerde ABD'-
nin savunma faaliyetlerine katılmasına izin verilmiştir. 

İncirlik, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir tesistir ve SEÎA çerçevesindeki diğer tesislerde 
olduğu gibi, Komutanı Genelkurmay Başkanlığı emrindeki bir Türk subayıdır. Görev ve so
rumlulukları belirlenmiştir, tncirlik'teki savunma faaliyetlerine katılmasına izin verilen ABD, 
tesiste görevli personeli için komutan sıfatıyla bir Amerikalı subay tayin etmektedir. 

SEtA'nın geçerlik süresi, iki taraf arasında yapılan müzakereler sonunda imzalanan 16 
Mart 1987 tarihli Yan Mektup ile 1990 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. Geçen yıl Hükümetimiz
ce yapılan değerlendirme sonunda SEtA'nın bir yıl süreyle, 18 Aralık 1991 tarihine kadar uza
tılması kararlaştırılmıştır. 

— 243 — 



T.B.M.M. B : 78 6 . 2 . 1991 O : 2 

Gerek Sayın Başbakanımızca, gerek bizzat tarafımdan ve diğer ilgili Bakan arkadaşlarım 
tarafından TBMM'deki beyanlarımızda ve çeşitli demeçlerimizde de esasen belirtildiği üzere, 
Türkiye'nin hiçbir ülkeye karşı savaşa girmeye asla niyeti yoktur; ancak kendisine yapılacak 
bir saldırıya da gerekli ve uygun karşılığı tabiatiyle verecektir. 

öte yandan, içinde bulunulan bunalımdan halkımızın ve ülekimizin hiçbir zarar görme
den çıkabilmesini teminen gerekli her türlü önlem, Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde 
ve ülke genelinde alınmıştır. Bu önlemlerin, bunalımın kaydedeceği gelişmelere paralel olarak 
gözden geçirilip takviye edileceği tabiidir. 

3. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı 'ntn, Güney Ege Linyitleri isletmesi Söke Kömür Oca-
ğtna ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Falırettin Kurt 'un yazılı cevabı (7/1801) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanınca yazılı olarak cevaplan

dırılmasını saygı ile arz ederim. 10.1.1991 
Hilmi Ziya Postacı 

Aydın 

Güney Eğe Linyitleri İşletmesi (GELİ) Söke Kömür Ocağının Muğla Üretim Şube Müdü
rü ûzcan ördeş'in Ocakta yaptığı açıklama ile 1991 işletme Programına alınmadığı anlaşılmıştır. 

Bu ocakla ilgili olarak; 
1. Programa alınmama gerekçesi nedir? 
2. 3 yıldır ocağın kapatılmayacağı başta Sayın Bakan olarak ilgili birçok kişi tarafından 

açıklandığı halde, ani kapatma kararının Maden iş kolundaki bu sıkıntılı dönemde gündeme 
getirilmesi ile amaçlanan nedir? 

3. GEL t Söke Ocağı özelleştirilecekmidir? 
4. GELt Söke Ocağına yıllardır yenileştirme yatırımı yapılmamasının nedenini açıklar-

mısınız? 
5. Bu olmuşuz politika ile önce ocağı çalışanlarından boşaltmaya, sonra da satışa çıka

rılması ile ilişkisi varmıdır? 
6. Satış işlemi ile ilgili çalışmalar hangi durumdadır? Alıcı teklifleri varmıdır? Varsa kim

lerdir? 
7. Bu güne kadar adı geçen ocağa yapılan yatırım ne kadardır? Üretim ne kadardır? Re

zerv ne kadardır? 
8. Adı geçen ocakta yeraltında ve yer üstünde kaç işçi çalışmaktadır? Kaç teknik eleman 

vardır? 
9. Uygulanan ücret politikası nedir? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 71.053-2-147-1412 6.2.1991 
Konu : Yazılı soru önergesinin cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15.1.1991 tarih ve 7/1801-6587/29601 sayılı yazınız. 
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İlgideki yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen, Aydın Milletvekili Sayın Hilmi Ziya Pos-
tacı'nın, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Güney Ege Linyitleri İşletmesi Söke Kömür Oca
ğına ilişkin yazılı soru önergesiyle ilgili cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

1.2. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesine bağlı 
bir bölüm olarak işletilmekte olan Söke yeraltı ocağında 1979 yılından itibaren 1991 yılına ka
dar + 130 kotu üstünde 568.884 ton kömür üretilmiştir. +130 kotu ile -10 kotları arasındaki 
kömürün üretilebilmesi için 1987 yılında bir ön proje yapılmış; kömürün bünyesindeki %3 kü-
kürtün sanayi ve teshin amaçlı kullanımı sınırlamış olması, aynı kalorili kömürlere göre üre
tim maliyetinin 3-4 kat fazla ve pazarının büyük bir çoğunluğunun Aydın, Denizli ve Manisa 
İlleriyle sınırlı olması, bu tilerin ihtiyaçlarının çok yakın TKİ ve özel Sektör ocaklarından kar
şılanabilir olması nedenleriyle, proje o günkü şartlarda ekonomik görülmemiştir. Bu nedenle 
hazırlıktan yapılmış olan 110.000 ton kömürün 1988-1989 ve 1990 seneleri içinde alınması ve 
bu rezerv tüketildikten sonra kapatılması kararlaştırılmıştır. 1990 yılında da tüm çalışanlara 
1991 yılı iş programında ocağın çalıştırılmayacağı bildirilmiştir. 

tcra planlarında da öngörülen verimlilik kriterlerine uyulması zorunluğu ve ayrıca işlet
menin devletleştirildiği 1979 yılına göre 1990'lı yıllarda yeni ve ekonomik sahaların üretimleri
nin yeterliliği, sözkonusu ocağın programa alınmama nedenlerini oluşturmuştur. 

3. Söke Ocağı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu şartlarında işletilmesi ekonomik ol
mayan bir ocak durumundadır. 1990 yılı tcra Planında belirtilen KİT'lerde alınacak tedbirle
rin gereği "Bir yandan özelleştirme faaliyetleri sürdürülürken diğer taraftan Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin kendilerine yeterli bir şekilde ve kaynak yaratarak faaliyet göstermelerini temin 
eden politikalara devam edilecek ve bu kuruluşların modern yönetim anlayışı içerisinde daha 
kârlı ve verimli çalışmaları sağlanacaktır." Temnennisi doğrultusunda sahanın değerlendiril
mesi yapılacaktır. 

4. Söke ocağında 1979 yılından 1991 yılına kadar öngörülen kömürü üretmek için ge
rekli yatırım ve yenileştirme yapılmıştır. 

5. Söke ocağının çalıştırılmaması kararı, tamamen teknik ve ekonomik bir karardır. 
Uzun vadeli bir projeye dayanmayan yöre ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamak üzere özel 

kişilerin çalıştırma taleplerinde bulunması halinde bu talepler TKİ'ce değerlendirilebilecektir. 

6. Şimdiye kadar herhangi bir satış girişimi olmamıştır. 

7. Söke ocağına 1979 yılından 1991 yılına kadar bugünkü değerleri itibari ile 10 Milyar 
TL.lik yatırım yapılmıştır. Ocaktan bugüne kadar 568.884 ton satılabilir kömür üretilmiştir. 
Sahada -10 kotuna kadar maksimum 500 bin ton işletilebilecek rezerv bulunmaktadır ki bu 
kalitede bir kömürün bu derinlikten üretilmesi Dünya ve Ülkemiz şartlarında kesinlikle ekono
mik değildir. 

8. Söke ocağında 55 yerüstü, 172 yeraltı olmak üzere 227 işçi, 2 teknik, 8 idari olmak 
üzere 10 memur çalışmaktadır. 

9. İşçiler için uygulanan ücret politikası Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun tüm Mü
esseselerinde uygulanan ücret politikasının aynı olup, toplu sözleşmeler ile belirlenmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fahrettin Kurt 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 
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4. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Diyarbakv Geçici Barınma Merkezinde kalan bir 
Irak'ltmn 17.12.1990 tarihinde gözaltına alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Baka
nı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1805) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirtilen soruların Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arzerederim. 
Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Diyarbakır geçici barınma merkezinde kalan Irak'lı kurt sığınmacı Ahmet Budak 15 ve 
16 Aralık 1990 tarihlerinde en son olarak gözaltına alınmış. 17 Aralık 1990 günü kamptan ça
lışmak üzere ayrıldığı halde bir daha kampa geri dönememiştir. Ahmet Budak'ın eşi Meryem 
Ramazan'ın açıklamalarına göre, Ahmet Budak kampta görev yapan bir kısım polis memurla
rınca sürekli taciz edilmiş, kampı terk etmesi için sürekli baskı yapılmıştır. Eşinin yaşamından 
endişe eden Meryem Ramazan bu konuda kamp Emniyet Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvur
muş bulunmaktadır. Bu durum karşısında, 

1. Ahmet Budak'ın kampta görev yapan ve isminin Sabrı olduğu iddia edilen polis me
muru ile birlikte Fikret isimli bir diğer Emniyet görevlisi tarafından 15-16 Aralık 1990 tarihle
rinde gözaltına alındığı doğrumudur? 

2. 17 Aralık 1990 günü Ahmet Budak Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün hangi birimi 
tarafından gözaltına alınmıştır? Niçin bu gözaltı olayı Ahmet Budak'ın yakınlarından gizlen
mektedir? 

3. Ahmet Budak'ın kendi isteğiyle kampı, eşini ve altı çocuğunu bırakması sizce man-
tıklımıdır? 

4. Uzun bir süre Ahmet Budak'a niçin baskı yapılmıştır? Kişilik hakları uluslararası sı
ğınmacı statüsüyle belli olan bu şahıslara siyasî düşüncelerinden dolayı niçin baskı yapılmaktadır? 

5. Ahmet Budak'ın en kısa süre içerisinde ortaya çıkarılması konusunda şimdiye kadar 
ne yapılmıştır? Bu konuda yapılan incelemenin sonuçları nedir? 

6. Keyfî olarak Ahmet Budak'a baskı yapan görevliler hakkında ne gibi bir işlem yapıla
caktır? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 5.2.1991 
Güvenlik Daire Başkanlığı 
Şube : Top. 01. (E) 035410 

Konu : Diyarbakır Milletvekili Fuat Alatay'ın Yazılı Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ÎJgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 15.1.1991 gün ve 7/1805-6594/29640 
sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 23.1.1991 gün ve K.K.Gn.Md. 07/106-902/01254 sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Başba
kanımızca tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesinde öne sürülen hu
suslarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 
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1. Irak Devleti Amediye-Bamer nüfusuna kayıtlı, 1951 doğumlu Ahmet Budak Ali'nin 
yanında Sait Ali Sait ve Şivan Ramazan Ali adlı vatandaşları olduğu halde, 26 Aralık 1990 
günü Geçici Barınma Merkezinde yapılan kontrollerde adı geçenlerin firar ettikleri anlaşılmış, 
7 Ocak 1991 günü, Meryem Budak, Bölge Valiliğine ve Barınma Merkezi yetkililerine müraca
atta bulunarak firardan 10 gün sonra eşi Ahmet Budak Ali'nin 16 Aralık 1990 gününden beri 
kayıp olduğunu bildirmiştir. 

2. önergede belirtildiği gibi Ahmet Budak Ali'nin, herhangi bir sebeble Emniyet Mü
dürlüğüne götürülüp gözaltına alınmadığı ayrıca, Barınma Merkezinde Fikret adında bir em
niyet mensubunun bulunmadığı gibi, Barınma Merkezindeki hiçbir Irak vatandaşına da baskı 
yapılmamıştır. 

3.4.5. Ahmet Budak Ali ile birlikte kamptan firar eden diğer iki Irak'lının da bugüne 
kadar Barınma Merkezine dönmedikleri anlaşılmıştır. 

Arzederim. 
Abdülkadir Aksu 

İçişleri Bakanı 
5. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'tn, Halkın Emek Partisi içel II Yönetim Kurulu üyelerin

den birine ajan olarak çalışması için baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandın sorusu ve içişleri Ba
kanı Abdülkadir Aksu'nun yazdı cevabı (7/1806) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma

sını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mahmut Alınak 
Kars 

Halkın Emek Partisi tçel İl Yönetim kurulu üyesi Sedat Kalaba, 28.11.1990 günü saat 
18.00'de devlete ait 33 EF 176 plaka nolu Toros marka binek araca bindirilerek 50. yıl sitesine 
götürülerek kendisinden ajan olarak çalışması istenmiş ve baskı yapılmıştır. 

Sedat Kalaba'ya kendileri ile irtibat kurması için 61818 telefon numarasını veren kişiler, 
iki gün sonra bu telefon numarasının değiştiğini belirterek 66464 telefon numarasını vermişlerdir. 

Halkın Emek Partisi ti Yönetim Kurulu Üyesi olan Sedat Kalaba'ya ajan olması için bu 
şekilde baskı yapan kişiler, MİT elemanı mı yoksa siyasî şube elemanları mıdır? 

İnsanlarımızı ajan olmaya özendirme ya da zorlama hakkı nereden alınmaktadır? Bu uy
gulama hükümetinizin bilgisi içinde mi gerçekleşmiştir? 

61818 ve 66464 nolu telefonlar kime aittir ve hangi amaçlarla kullanılmaktadır? Bu olayla 
ilgili soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? 

Hükümetinizin insanları ajanlaştırma gibi bir politikası var mıdır? 
T.C. 

İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 5.2.1991 
Güvenlik Daire Başkanlığı 
Şube: Top. Ol. (E) 035409 

Konu : Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Melcisi Başkanlığına 

İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 15.1.1991 gün ve 7/1806-6596/29650 
sayılı yazısı. 

— 247 — 



T.B.M.M. B : 78 6 . 2 . 1991 O : 2 

b) Başbakanlığın 23.1.1991 gün ve K.K.Gn.Md. 07/106-901/01255 sayılı yazısı. 
Kars Milletvekili Mahmut Alınak tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Başbaka

nımızca cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesinde öne sürülen hususlarla ilgili olarak 
hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1. 33 EF 176 plaka sayılı vasıtanın, önergede belirtildiği gibi Devi et'e ait olmayıp, Mus
tafa Güngör Uğur ve İbrahim Yasa öngel adlarına kayıtla, 1977 model kamyon olduğu ve 
15.11.1988 tarihinde 51AC 915 plaka sayısı ile Niğde Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve De
netleme Şubesince Yunus Önder adına kayıt ve tescilinin yapıldığı. 

2. Bilindiği gibi; Millî istihbarat Teşkilatı bir Devlet kuruluşu olup, 2937 Sayılı Devlet 
İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Kanununa göre görev yapmaktadır. Sedat Kalaba ile 
herhangi bir sebeble temas yapılmadığı gibi kendisine de ajanlık teklif edilmediği anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Abdülkadir Aksu 

İçişleri Bakanı 
6. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'tn, Ülkemizdeki yerli ve yabancı kuvvetlerin kullanıl

ması hakkında Hükümete verilen izinle ilgili olarak televizyonda ve basında yeralan beyanlara ilişkin 
Başbakandın sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazdı cevabı (7/1817) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak yanıtlanması

nı arz ederim. 
Saygılarımla. 

D. Fikri Sağlar 
İçel 

Cumhurbaşkanı özal yetkisi olmadığı halde baştan bugüne kadar Körfez krizinde Türki
ye'yi adım adım yönlendirdiği bilinmektedir. Çokça zaman TBMM'nin ve Hükümetin üzerin
de Anayasa'da olmayan yetkileri kullanarak Türkiye'yi savaş noktasına getirmesi kamuoyunca 
tepki ile karşılanmaktadır. En son CNN TV'nin sorularını yanıtlarken "Müttefikler Türkiye'
deki üsleri kullanabilir, buna ABD'li komutanlar karar verir. Bunun için Meclisten yetkiyi aldık" 
demesi Türkiye'yi kimlerin idare ettiği, bir ülke ve insanlık için en büyük facia olan savaşa 
kimlerin sokacağı konusunda açık verdiğini göstermektedir. Oysa, "kayıtsız şartsız egemenli
ğin ulusun olduğu" Anayasamızda yazılmış iken, bağımsız Türk Devleti olduğumuzu zanne
derken bu tür demeçlerin verilmesi talihsizliktir. Daha da ötesi bazı kişilerin düşüncede de olsa 
kendilerini bağımlı hissettiklerini açıklamaktadır. 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 17 Ocak günü alınan "Yerli ve yaban
cı kuvvetlerin kullanma izni" Hükümete verilmiş iken Cumhurbaşkanı özal'ın "müttefik 
kuvvetler" üsleri, hava sahasını kullanabilirler. Karar Amerikan Komutanlığına kalmıştır." de
mesi karşısında TBMM'nin yetkisinin ABD'ye devredildiği sonucu çıkmaktadır. Cumhurbaş
kanının böyle bir beyan verme yetkisi varmıdır? Yetkinin ABD'ye devredilmesi Anayasa ve ya
salara uygunmudur? 

2. Eğer, bu yetki devri gerçek ise, savaş gibi bir ülkenin geleceğini ilgilendiren faciada 
Türkiye'nin inisiyatifinin başka bir ülkeye devredilmesi egemenlik, hükümet etme, bağımsızlık 
ilkeleri ile bağdaşırını? 

3. Bu sözler kastı aşan bir ifade ise düzeltilmesi düşünülüyormu? 
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4. Türkiye bir savaşın içine girdiği takdirde bu savaşa TBMM ve Türk halkı karar ver
memiş olacak, kendi iradesi dışında felaketle karşı karşıya kalacaktır. ABD yetkililerinin so
rumsuzca kullanacakları üsler, savaşın Ülkemizde çıkmasının ilk kıvılcımı olacaktır. Bunun 
sorumutuluğunu siz mi, Cumhurbaşkanı özal mı üstlenecektir? 

5. Basında, Hükümetin bakanları, Genel Kurmayın Başkanı ve yetkilileri biribirilerin-
den çelişkili açıklamalar yapmakta, aralarında düşünce birliği görülmemektedir. Bu bilgi nok
sanlığından mı kaynaklanmaktadır? Son derece ciddî bir dönemde Hükümet Silahlı Kuvvet
ler, TBMM'si arasındaki kopukluk özellikle mi gerçekleştirilmiştir? Bunda amaç tüm inisiya
tifin Cumhurbaşkanının elinde kalmasımıdır? 

6. Hükümet TBMM'de aldığı yetkiyi Genelkurmay Başkanlığınca kullandırılması emri
ni verdiklerini söylerken, Genelkurmay Başkanı "böyle bir konudan haberdar olmadıklarını, 
basından öğrendiklerini" basın mensuplarına aktarmaktadır. Üstelik kendilerine emir verile-
miyeceğini, Hükümetin ast'ı olmadığını belirtmekte, bir kararname ile kendilerine iletilmesini 
söylemektedir. Sayın Başbakan'da bundan böyle yetkinin Genelkurmayca kullandırılacağını 
belirtirken, Cumhurbaşkanı özal'ın ABD yetkililerince yetkiyi kullanacağını belirtmesi bir çe
lişkiyi ortaya koymaktadır. Şimdi, gerçeğin ne olduğunu açıklayabil ir m isiniz? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 31.1.1991 
Sayı : SPLD/5900-379-41 

Konu : Sayın D. Fikri Sağlar'ın soru önergesi hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Başbakanlığa muhatap 21 Ocak 1991 gün ve 7/1817-6657/29801 sayılı yazıları. 
tçel Milletvekili Sayın Durmuş Fikri Sağlar'ın, yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle 

Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve tarafımdan yanıtlanması tensip edilen soru Önergesinin 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arzederim. 

Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Dışişleri Bakanı 

tçel Milletvekili Sayın Durmuş Fikri Sağlar'ın, TBMM Başkanlığının 21 Ocak 1991 ta
rihli ve 7/1817-6657/29801 sayılı yazısı ekindeki yazılı soru önergesi dikkatle incelenmiştir. 

Gerek Sayın Başbakanımızca, gerek bizzat tarafımdan hem TBMM'deki muhtelif konuş
malarımızda, hem de resmî beyanatlarımızda açıklıkla belirtilmiş olduğu gibi, Körfez bu
nalımı nedeniyle TBMM'nden 17 Ocak 1991 günü alınan yetkiye dayanarak yapılan her türlü 
işlemin ve gerçekleştirilen her türlü faaliyetin tamamı Hükümetimiz tarafından kararlaş
tırılmıştır ve kararlaştırılmaktadır. Ülkemizdeki ortak savunma tesislerinden birinin, Irak'a 
karşı oluşturulan ulusulararası güce 678 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı 
çerçevesinde uygun destek sağlanması amacıyla kullandırılması da bu meyanda 
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değerlendirilmelidir. Bir başka ifadeyle, TBMM'den sağlanan yetkinin Hükümetimiz dışında 
başka bir makama devri sözkonusu değildir. Bu yetkinin kullanılış kapsam ve amacı ise diplo
matik gelişmeler ve askerî gerekler dikkate alınarak keza Hükümetimiz tarafından belirlen
mektedir. 

17 Ocak 1991 günü TBMM'de alınan 126 sayılı kararın uygulamasında yukarıda belirtilen 
hususlar dışında, tamamiyle basın haberlerine dayanarak kaleme alındığı anlaşılan soru öner
gesinde yer verilen türden unsurlar aramaya kalkışmak, amacı aşan yersiz bir yakıştırma niteli
ğindedir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

78 İNCİ BİRLEŞİM 

6 . 2 . 1991 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

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

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

3. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2,1983 Tarih ve 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 
19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 
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4. — Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılma»! 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.54990) 

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

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

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

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

9. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal-
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi i 
29.5.1990) 

10. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

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

12. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazhğmın Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi t 
29.5.1990) 

13. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığmın Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 
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14. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal-
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye 
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

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

16. —• İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kumlu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S.; Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

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

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

19. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi » 
29.5.1990) 

X 20. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi : 27.9.1990'* 

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

X 22. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi : 27,9.199©* 

23. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, izin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27,9.1990) 
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24. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10,1990) 

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

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

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

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

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

30. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7' Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Saydı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmem Hakkında Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve tçişleri Komis
yonları Raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 31.10.1990) 

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

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

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

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
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Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/601) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi; 8.11.199ü) 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî işbirliğine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/600) (S. Sayısı : 485) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları 
16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483) 
(Dağıtma tarihi: 8.11.1990) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Karar
larının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/609) 
(S. Sayısı : 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/610) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1990) 

X 39. — Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı - 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

X 40. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet
vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayıları : 361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 

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

42. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S, Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
3.12.1990) 
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X 43. — Milletlerarası Ticarî Hakemlik Konusundaki Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/630) (S. Sayısı : 499) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X 44. — Yabancı Hâkem Kararlarının Tanınması ve icrası Hakkındaki New York 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/633) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 45. — Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol'ün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/680) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X 46. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine Üç Bent ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma 
tarihi : 28.12.1990) 

X 47. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/728) 
(S. Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

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

X 50. — Adana Milletvekili Ahmet Akgün Albayrak ve 3 Arkadaşının, 30.4.1985 
Gün ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerin Kuruluşu Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/459) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma tarihi : 25.1.1991) 
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(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(78 inci Birleşim) 


