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A) GÜNDEM HŞ KONUŞMALAR 6 

1. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, Türkiye'deki işten çıkar
ma olayları, büyüyen işsizlik ve bu konularda Hükümetin tutumuna ilişkin gün
dem dışı konuşması 6:8 

2. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Ceza Yasasındaki bazı mad
delerin değiştirilmesi amacıyla hazırlanan kanun tasarısı ve buna bağlı gelişme
lere ilişkin gündem dışı konuşması 8:11 

3. — Antalya Milletvekili ibrahim Demir*in, Körfez krizi ve Türkiye'nin 
takip ettiği dış politikaya ilişkin gündem dışı konuşması 11:13 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — (10/64) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1547) 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 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. Sayısı : 409) 

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 Kanunun 1 inci ve 5 inci Maddelerinin Değiş
tirilmesine İlişkin 44 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Serbest Bölgeler Teş
kilatı Hakkında 151 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Planlama 
Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namede Değişiklik Yapılması Hakkında 304 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/106, 1/35, 1/50, 1/343) (S. Sayısı: 
503) 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Adlî Tıp Kurumunca düzenle
nen bazı raporlarla ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Ol
tan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1778) 

2. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Bingöl İli pancar üreticilerinin 
ürün bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Şükrü Yürür'ün yazılı cevabı (7/1847) 

3. — Ankara Milletvekili Tevfîk Koçak'ın, pancar üreticilerinin ürün bede
li alacaklarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü 
Yürür'ün yazılı cevabı (7/1853) 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu Saat 15.00'te açıldı. 

Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, TRT Kurumunun son günlerde takip ettiği yayın po
litikasına; 

Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ve TRT yayınlarına; 
tlişkin gündem dışı konuşmalarına, Devlet Bakanı Mehmet Yazar; 
İsparta Milletvekili Abdullah Aykon Doğan'ın, Türkiye'nin ekonomik sorunlarına ilişkin 

gündem dışı konuşmasına da, Devlet Bakanı Işın Çelebi; 
Cevap verdiler. 

Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in (6/1108, 6/1109), 
Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın (6/1054); 
Numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri veril

diği bildirildi. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" kısmında 
yer alan bazı kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülme sırası ile Genel Kurulun çalışma saatleri
ne ilişkin Danışma Kurulu önerileri; 

Sayıştayda Boş Bulunan Üyeliklere 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 1.11.1990 Tarihli ve 3677 
Sayılı Kanunla Değişik 6 ncı Maddesinin Dördüncü Fıkrası Gereğince Plan ve Bütçe Komisyo
nunca seçilen 7 aday için yapılan seçimde, adayların Sayıştay üyeliğine seçilmeleri Genel Ku
rulca da; 

Kabul edildi. 

5.2.1991 tarihli 77 nci birleşimde öngörüşmeleri tamamlanarak oya sunulan; ancak, karar 
yetersayısı bulunamadığından ertelenen, Erzurum Milletvekili ismail Köse ve 29 arkadaşının, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da satılan fabrikaların satış işlemleriyle ilgili iddiaların gerçek
lik derecesini ve bu fabrikaların yeniden hizmete açılabilmesi için alınacak tedbirleri tespit et
mek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/96), yapılan oylamasından 
sonra, kabul edilmediği açıklandı. 

tzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşının, Arifiye - Sincan çift hatlı demiryolu inşa
atından vazgeçilmesi nedenlerini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesinin (10/97) öngörüşmeleri tamamlandı; Meclis araştırması açılıp açılmamasına dair 
oylamada karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

20 Şubat 1991 çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 18.07'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Ytldırım Ava 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Bursa Konya 

Mustafa Ertuğrul Ünlü Kadir Demir 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
20 . 2 . 1991 Çarşamba 

HHifler 
1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 15.12.1990 Günlü ve 3689 Sayılı Kanunla 193 

Sayılı Gelir Vergisi Kanununa Eklenen Geçici 35 inci Maddesine Bir Fıkra eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi (2/488) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.2.1991) 

2. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu ve 7 Arkadaşının, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması ve 
Bu Kanunun 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/489) (Anayasa 
ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.2.1991) 

3. — Konya Milletvekilleri Ziya Ercan ve Mustafa Dinek'in, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 36 ncı Maddesi "ortak Hükümler Bölümü" A Bendi 7/b Fıkrasının Değiştirilme
si Hakkında Kanun Teklifi (2/490) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.2.1991) 

4. — Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş'ın 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 
3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/491) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 19.2.1991) 

Raporlar 
1. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Tasarısı ile Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 55 Arkadaşının 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun Bazı Maddelerini Değiştiren ve Kanuna Bazı Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkın
daki Yasa Teklifi ve Hatay Milletvekili öner Miski'nin 13.5.1971 Tarihli ve 1402 numaralı Sıkı
yönetim Kanununun Üç Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma ve Adalet komisyonları raporları (1/526, 2/38) (S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 
20.2.1991) (GÜNDEME) 

2. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 20.5.1990 Tarih ve 3644 Sayılı 130 İlçe Kurulma
sı Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Ko
misyonu Raporu (2/385) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 20.2.1991) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, "Basından özetler" isimli televizyon 

programında günlük bir gazeteye sansür uygulandığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1115) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1991) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Muş tli Malazgirt İlçesindeki bir vatandaşın 

Muş Emniyet Müdürlüğünde işkence gördüğü iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner-
gesi (7/1892) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.2.1991) 

2. — Balıkesir Milletvekili î. önder Kırlı'nın, kâğıt ve PTT zamlarının Anadolu basınını 
sıkıntıya soktuğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1893) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 18.2.1991) 

— 4. T -
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3. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nm, Körfez savaşı nedeniyle olağanüstü hal kap
samındaki illere gönderilen kamu görevlilerine tazminat ödenip ödenmediğine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/1894) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.2.1991) 

4 . — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Körfez krizi süresince işlerine son verilen işçilerin 
sayısına ve sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi-
(7/1895) (Başkaıdığa geliş tarihi : 18.2.1991) 

5. — İçel Milletvekili M. tstemihan Halay'in, kamu kuruluşlarında sözleşmeli statüde gö
rev yapan personelin sayısına ve bunlardan bazılarının yeni yıl zamlarını alamadıkları iddiası
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1896) (Başkanlığa geliş tari
hi : 18.2.1991) 

6. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Mamak Şehitlik ilköğretim okulu öğretmenle
rinden birinin Okul Müdür Yardımcısı tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1897) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.2.1991) 

7. —Hatay Milletvekili öner Miski'nin, Suudi Arabistan hükümetinin, ithal ettiği tarım 
ürünlerimizden gümrük vergisi aldığı ve bu ülkeye giriş yapan Türk TIR'larmdan teminat iste
diği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1898) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.2.1991) 

8. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, Suudi Arabistan'da çalışan Türk işçilerinin bazı 
sorunlanna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1899) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.2.1991) 

9. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, istanbul - Beyoğlu Emniyet Amirliğinin dör
düncü katından atlayarak intihar ettiği iddia edilen vatandaşın gözaltına alınma nedenine iliş
kin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (1/1900) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1991) 

10. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Eskişehir Eti Hentbol Takımının Avrupa 
Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde yapacağı rövanş maçına ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1901) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanveklli E. Yıldırım Ava 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

• ! 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın üyelerin, salonda bulunduklarını yüksek sesle ve el kaldırmak suretiyle bildirmele

rini rica ederim. 
(İzmir Milletvekili Erol Güngör'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Üç sayın üyenin gündem dışı söz talebi vardır, onları yerine getiriyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, Türkiye'deki isten çıkarma olaylart, büyüyen iş
sizlik ve bu konularda Hükümetin tutumuna ilişkin gündem dtst konuşması 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Sayın Tevfik Ertüzün, işten zorunlu çıkarmalar ve 
büyüyen işsizlik sorunları hakkında söz istemişlerdir, ilk sözü kendilerine veriyorum; buyurun 
efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir süreden beri 
yoğun bir şekilde cereyan eden işten zorunlu çıkarmalar konusundaki görüşlerimi Yüce Mecli
se arz etmek için gündem dışı söz almış bulunuyorum. Heyetinizi, sözlerimin başında saygıyla 
selamlarım. 

özellikle sanayi bölgelerimizde birçok işyeri, değişik metotlara başvurarak işçi çıkarmak
tadır. Çıkarılan işçilerin sayısı bugüne kadar 200 bine ulaşmış bulunmaktadır. Aile efradıyla 
birlikte düşündüğümüz takdirde, yaklaşık bir milyon insan, ekonomik krizin ortasında, ka
derlerine terk edilmişlerdir. Türkiye gibi 4 milyon civarında açık işsizi bulunan, emeğin son 
derece ucuz olduğu bir ülkede, kısa süre içinde 200 bin işçinin işine son verilmiş olması son 
derece vahim bir hadisedir. 

Sanayi sektöründe toplam çalışanların 2,5 milyon civarında olduğu dikkate alındığında, 
kısa sayılabilecek bir sürede, çalışanların yaklaşık yüzde 10'unun işsiz kalması ve bu sürecin 
devam edeceğinin anlaşılması, üzerinde ciddî biçimde durulması gereken bir çöküntü halidir. 

Birçok işyerinin kapısında, işten ayrılmak isteyenlere, kıdem ve ihbar tazminatlarının öde
neceğine dair duyurular asılıdır. 

— 6 — 
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Değerli üyeler, bunlar, ekonominin içinde bulunduğu bir depremin, adeta, ayak sesleridir. 

İşyerleri, gerek işten çıkarmalara ve gerekse ücretsiz izinlere, Körfez krizinin yarattığı dur
gunluğu ve belirsizliği gerekçe göstermektedirler; ancak, gerçekte, işyerleri, yüksek saydıkları 
ücretle çalışanları tasfiye etmek için, işçi tenkısatına gitmektedirler. Zira, işten çıkarılanlar, bir 
süre sonra, yeniden, ama, daha az ücretle işe alınmaktadır; hatta, bazı işyerlerinde, işverenler, 
işten çıkardıkları işçilere, birkısım işlerin taşoronluğunu vermekte, böylece, işçileri, sendika
laşmaktan da uzaklaştırmaktadırlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye şartlarında, işini kaybedenlerin kısa süre içinde 
iş bulmaları mümkün değildir. Mevzuatımıza göre, 120 gün işsiz kalanın, sigorta ile bütün iliş
kileri kesilmekte; sadece gelir kaybına uğramakla kalmamakta, aile fertleriyle birlikte, bütün 
sosyal güvencelerini kaybetmektedirler. Hükümet, hele sosyal adaletçi olduğunu iddia eden Hü
kümet, böyle kapsamlı bir sosyal dram karşısında ilgisiz kalmamalıdır. Çünkü, işsizlik, en bü
yük sosyal adaletsizliktir. 

Bu vahim gelişme karşısında, ne yazık ki, Hükümet, kayıtsızdır. İşyerlerinin dikkatini çek
mek bir yana, bu eğilimi adeta teşvik etmektedir. 

Hükümetin icraî yetkilerini ve ekonominin patronluğunu bırakmamakta ısrar eden Sayın 
Turgut özal, işverenlerin işçi çıkarma eylemini zımmî olarak, hatta açıktan desteklemekte ve 
bu yönde beyanlara başvurmaktadır; işverenlere, "işçileri azaltın, otomasyona geçin" tavsiye
sinde bulunmaktadır. 

Değerli üyeler, bunu söylerken, çıkarılan işçilerin ne olacağı konusuna ise çözüm getiril
memektedir. Evet, otomasyona gidilmelidir; ancak, işçi çıkarmadan, hatta işsizliği azaltarak 
ve istihdamı artırarak. İşte bu nasıl olacakür? örnek alınan Batı tipi serbest piyasa ekonomile
rinde bu gerçekleştirilmiştir. O ülkelerin kurumlarını kurmak gerekir. İşsizlik sigortası olma
yan bir ülkede, emek piyasasında serbest rekabetten bahsedilebilir mi? Hele, sendikal hakların 
kısıtlandığı, hür sendikacılığın engellendiği, sendikasızlaşmanın teşvik edildiği bugünkü ortamda, 
serbest piyasa şartları, ciddî yetersizlikler ve sapmalar içindeyken... 

Değerli üyeler, Hükümetin, burada da çifte standart uygulaması içinde olduğunu görüyo
ruz. Grevleri, millî güvenlik gerekçesiyle ertelemekte olan Hükümet, gazoz kapağı, tencere, tu
valet kftğıdt üreten işyerlerinin, acaba, millî güvenlikle hangi ilişkisini belirlemiştir? Hiçbir ilgi 
ve etki söz konusu değildir. Hükümet, en azından, işçi çıkarmalarının haklılığını tahkik etmek 
zorundadır. Gerçekten, işçi çıkaran işyerleri, ekonomik durgunluktan etkilenmişler midir? Böyle 
bir forsmajör hali gerçekten var mıdır? Hükümet, eğer isterse, çeşitli yollarla, işyerlerinin bu 
politikalarını yönlendirebilir. Ne var ki, Hükümet, işçi haklarını koruma görevini yerine getir
memekte ve hayret verici bir sorumsuzluk örneği sergilemektedir. Hükümet, bu tutumuyla, 
çalışma barışını da tehlikeye atmaktadır. 

Bu arada, ertelenen grevler henüz çözüme ulaşmamıştır. »Mesela, SEKA grevi, yaklaşık 
bir ay içinde arabuluculuk ile neticelenmediği takdirde, Yüksek Hakem Kuruluna gidilecek ve 
işçiler önemli kayıplara uğrayacaklardır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, serbest piyasa ekonomisinin gerçekten ve doğru olarak uy
gulandığı ülkelerde yedek sanayi ordusu yoktur, aktif sanayi ordusu vardır. O ülkelerde tam 
istihdam vardır, yaygın sosyal güvenlik sistemi vardır. Türkiye'de ise yedek sanayi ordusu gide
rek büyümektedir. Bu gösterge, fakirliğin ve sefaletin en önemli işaretidir. Hükümet, getirmekte 
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olduğu yetki tasarısı ile, KİT'lerde büyük ölçüde istihdamı azaltmanın yollarını da bir yan
dan aramaktadır. 

Burada, sormak istiyorum: Büyüme hızının yüksekliğinden bahsedenler, artan işsizliği acaba 
nasıl izah edebileceklerdir?.. Bilindiği gibi, eğer bir ekonomide büyüme hızı yükseliyorsa, o 
ülkede tabiî olarak, beklenen sonuç, işsizliğin azalmasıdır. Herhalde bunun cevabı otomasyon 
olmamalıdır. Zira, en ileri teknolojinin kullanıldığı ülkelerde de çok küçük çapta arızî işsizlik 
görülmektedir. Arızî işsizlik de, bilindiği gibi, işsiz kalanların en geç bir yıl içinde iş bulabil
dikleri türden bir işsizliktir. 

Türkiye'deki bütün ekonomik göstergeler, anlamlarını ve aralarında olması gereken an
lamlı ilişkileri kaybetmişlerdir. 

Sayın Hükümete ayrıca şunu da sormak İstiyorum: Doğu Anadolu için iki yıl kadar önce 
ayrılan 90 bin kadronun, acaba, bugüne dek ne kadarı kullanılmıştır? Eğer bu kadrolar gerekli 
değil ise niçin tahsis edilmiştir? Yoksa, bu kadrolar seçim kampanyası sırasında mı kullanıla
caktır?.. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum: Son olarak, yabancı fir
malara satılan; ancak, satış kararı idarî yargı tarafından iptal edilen ve aradan bir yılı aşkın 
zaman geçmesine rağmen Hükümet tarafından, hukuka saygılı olduğunu iddia eden Hükümet 
tarafından bugüne kadar uygulanmayan mahkeme kararlarıyla faaliyet gösteren USAŞ'ta ve 
ÇtTOSAN'ın 5 çimento fabrikasında da büyük çapta tenkısata gidilmektedir. USAŞ'ty, özel
leştirmeden önce 1 500 civarında olan çalışan sayısı, bugün 800'e düşmüştür. Son olarak, 450 
USAŞ çalışanı, yasal hakları ve alacakları ödenmeden işten çıkarılmışlardır. Bunlara, eğer iş
ler düzelirse, en erken mayıs ayında kıdem tazminatlarının ödenebileceği bildirilmiştir. 

tşte bu durum, imtiyazlı şirketlerin neler yapabileceğinin açık bir örneğidir. Bu durum, 
özelleştirme yaftası altındaki sömürgeleştirmenin, ülkeye nelere mal olduğunun bir kanıtıdır. 
Ülkeyi, günlük ve keyfî karar ve hesaplarla yönetenlerin geldikleri nokta işte budur. 

Ülkemizi sosyal kargaşalara götürebileceğinden endişe duyduğum işçi çıkarmaları konu
sunda, Hükümeti ciddî tedbirler almaya davet eder, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertüzün. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Cevap verecek kimse yok mu Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Yok, Sayın Namal. Mecburiyet de yok tabiî. Bundan sonraki birleşimde de 
cevap verebilirler. 

2. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Ceza Yasasındaki bazı maddelerin değiştirilmesi 
amacıyla hazırlanan kanun tasarısı ve buna bağlı gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci söz, Ceza Yasasında değişiklik öngören tasarı ve genel 
af hakkında, Hakkâri Milletvekili Sayın Cumhur Keskin'in. 

Buyurun Sayın Keskin. (SHP sıralarından gürültüler) 
Cumhur Bey, galiba, sizin konu dışında konuşmanızı rica ediyorlar; siz, lütfen, konu içe

risinde kalınız. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Tamam efendim. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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Sayın Başkan, değerli üyeler; Ceza Yasasının bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması, 
bazılarının değiştirilmesi, bazılarına yeni fıkralar eklenmesi, Ceza Yasasının 313, 314 ve 315 
inci maddelerine göre verilen cezaların affedilmesine ilişkin yasa önerilerinin birleştirilerek Adalet 
Komisyonundan geçmesi ve Meclis Genel Kurulu gündemine girmesi, genel affı da güncelleştirdi. 

Genel af, 1983 yılından bu yana, kamuoyunda en çok sözü edilen konudur; kamuoyunun 
gündeminden hiç çıkmadı. Bunun için, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkili kurul ve ko
misyonlarına, Bakanlar Kuruluna, milletvekillerine her gün binlerce telgraf, mektup ve dilekçe 
yağmaktadır. Bu amaçla, yurdun dört bir yanından yüzbinlerce mektup ve dilekçe masalarda 
yığılı, yanıt bekliyor. 

Değerli üyeler, bir düşünür, "Suçu , toplum hazırlar, birey işler" diyor. Suçu, suçluyu, 
toplumdan, toplumun sosyoekonomik yapısından ayrı düşünmek olası değildir. İşlenen suç
larda, toplumsal yapıdaki bozuklukların, toplumun -tabiî, kendimizin de- payı olmadığını söy
leyemeyiz. Onun içindir ki, örnek almaya çalıştığımız çağdaş ülkeler, adalet sorunlarını, yargı 
sorunlarını çözümlemeye, toplumsal yapıdaki bozuklukları, çarpıklıkları gidermekle başlamış
lardır; toplumsal barışın üç beş kişinin zindanlarda çürütülmesiyle sağlanamayacağını yüzyıl
larca önce görmüşlerdir; bunun için de; 

— Toplumda, güçsüzleri, güçlülere karşı korumanın yollarını aramışlardır, 
— Savaşın ortadan kaldırılmasının yöntemlerini bulmaya yönelmişlerdir, 
— Okul sayısını artırarak, eğitim ve kültür düzeyini yükseltmişlerdir, 
— işsizliğin giderilmesi, emeğin sömürülmesinin önlenmesine yönelik önlemler geliştir

mişlerdir, 
— Sağlık sorunlarına çözüm bulmuşlardır, 
— Irk, dil, din, cinsiyet ve siyasî düşünce ayırımına dayalı devlet uygulamalarını, politi

kalarını terk ederek, toplumda eşitliği sağlamaya yönelik çabaları hızlandırmışlardır, 
— Toplumda, refah düzeyini yükseltmek; ama, bunu toplumun her kesimine yaygınlaştır

mak yollarını bulmuşlardır, 
— Konut sorununu çözümlemişler, çözmüşlerdir. 
Bu uygulamaların yaygınlaştığı çağdaş ülkelerde, suç ve suçlu sayısında büyük azalmalar 

görülmüştür. Bu ülkeler, cezaevlerine çok sayıda insan kapatmakla, cezaevleri sayısındaki ar
tışla övünmemektedirler. 

Ya biz ne yapmışız? Türkiye için aynı şeyleri söyleyebilir miyiz? 

Biz, çek sayıda cezaevi inşa etmeyi, insanları zindanlara doldurmayı, insanlık onuruyla 
bağdaşmayan ortamlarda tutmayı, övgüye değer bir olay olarak görmüş, değerlendirmişiz. 

Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülürken, Sayın Bakan, çok sayıda modern cezaevi inşaatı
nın başlatıldığını söyleyerek, Türkiye'ye çok cezaevi yapmakla övünüp durmuştur. 

Cezaevlerini, oraya sağlıklı girenlerin, ölü olarak ya da hasta adam, yarım adam, sakat 
adam olarak çıktığı kurumlar olmaktan çıkaramamışız. 

Türkiye'deki ekonomik bunalımın, çarpıklıkların, sömürü, soygun ve vurgunun, enflas
yonun, gelişmişlik farklılıkları ve eşitsizliğinin, rüşvetin, adam kayırmanın, ırkçı uygulamala
rın, insan hakları ihlallerinin sorumluları, sanki, cezaevlerine, zindanlara doldurduğumuz, ka
pattığımız insanlarmış gibi, yüklenmiş ha yüklenmişiz... Onları zindanlarda bile rahat bırak
mamış, her türlü baskı, işkence ve haksızlıkla karşı karşıya getirmişiz. 
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Onları toplumdan soyutlamak ve dışlamak, insanlıktan çıkarmak, ktşiliksizleştirmek için 
ne gerekiyorsa onu yapmışız, yapmaya da devam ediyoruz. Bunları, toplum olarak yapıyoruz, 
devlet olarak yapıyoruz. 

Halbuki, çağdaş ceza hukukunun amacı, suç işleyeni eğitmek ve topluma kazandırmak
tır. Suçu hazırlayan, suç işlenmesine ortam sağlayan; suçun önlenmesine yönelik tedbirler ge
liştirmeyen, almayan devletin ceza verme hakkı her zaman tartışılır. 

Sayın Başkan, değerli Üyeler, halkımız, genel af isteğini, her fırsatta, "zindanlar boşalsın" 
tümcesiyle haykırıyor. Genel af, genel bir istektir. Toplum, suçluluğunun cezasını başkalarına 
çektirmekten rahatsızdır ve kaynağını, toplumsal yapıdaki bozuklukların, ekonomik bunalı
mın, adlî hata ve haksızlıkların oluşturduğu suçlardan dolayı binlerce insanın zindanlarda çü-
rütülmesini istememektedir. Kaldı ki, bir kısım suçlar için, genel affın sonuçlarını doğuran uy
gulamalara gidilmesi, eşitsizlik de yaratmıştır. 

1983'ten bu yana, kimi yasalarda yapılan değişikliklerle bir kısım hükümlüler salıveril
mişlerdir. 

Türk Parasının Değerini Koruma Yasasındaki değişiklikle, döviz kaçakçıları; 1918 sayılı 
Kaçakçılığın Men ve Takibine İlişkin Yasadaki değişiklikle, kaçakçılar; 3419 ve 3216 sayılı yasa
lardaki değişikliklerle, ihbarcılar, itirafçılar -ki, bir bölümü ölüm cezasına hükümlüydü- 6136 
sayılı Yasadaki değişikliklerle de, silah kaçakçıları salıverildi. 

İstediğiniz kadar "af değildi" deyin, adını ne koyarsanız koyun, yapılan uygulamalar, af
fın sonuçlarım doğuran uygulamalardı. Böylece, devletin ekonomik yapısını bozan, devlet Ha
zinesini soyanlar, "ekonomik suça, ekonomik ceza" gerekçesiyle salıverilmiş, çoğunluğu siyasî 
suçlardan hükümlü mahkûmlar ise zindanlarda çürütülmeye devam ediliyor. 

özetlersem, bu uygulamalar, tutuklu ve mahkûmlar arasında büyük eşitsizlik yaratmıştır. 
Devletin ekonomik yapısında büyük tahribatlara yol açanlar dışarıda gezerken, düşünce suç
luları ve siyasî suçlardan hükümlüler zindanlarda ömür tüketiyorlar... 

Şimdi bu eşitsizliğe bir yenisi eklenecek; Türk Ceza Kanununun 313, 314 ve 315 inci mad
delerinden hüküm giyenler için, af sonuçlarını yaratan imkânlar getirilecek. Devlet düzenini, 
ırkçı, şeriatçı esasa oturtmak isteyenler salıverilecek; sol görüşlü hükümlüler ise zindanlarda 
kalacaklar... Bunun, hukuka, Anayasaya, yasalara aykırı olduğunu söylemeye gerek bile yoktur. 

Faşist sağın, demokratik, anayasal sistemden tamamen farklı, şeriatçı-ırkçı karışımı bir 
devlet biçimini amaçladığı açıktır. Bunu mahkemelerde açık açık söylemelerine karşın, 12 Ey
lülden sonra, siyasî amaçla işledikleri cinayetlerin, adi adam öldürme olarak değerlendirildiği 
bilinmektedir. 12 Eylül adaletinin, sol-sağ ayrımı yaparak, sol düşüncelilere daha fazla ceza 
verdiği de bilinmektedir. O dönemde yapılan ayırıma şimdi bir yenisi ekleniyor; sağ düşünceli
lere, af sonuçlarını doğuracak bir uygulama getiriliyor. Suçlular arasındaki ayırım, eşitsizlik 
daha ne zamana kadar devam ettirilecektir? 

Değerli üyeler, 12 Eylül darbesinin demokratik yaşamda ve toplumsal yaşamımızda yarat
tığı tahribatı onarmaya çalışıyoruz. Zaman zaman, 12 Eylülün getirdiği mantıksız düzenleme
leri kaldırıyor ya da değiştiriyoruz. Sıkıyönetim mahkemeleri, yetkilerini Anayasadan alma
dıkları halde, sıkıyönetimin bitmesine karşın, ölüm cezalarını da içeren kararlar vermeye de
vam ediyorlar. 
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12 Eylül sıkıyönetim askerî mahkemelerince verilen kararlar, toplumda tartışılmakta, vic
danları rahatsız etmektedir, özellikle, bu Meclisin kabul ettiği, İşkence ve Her Türlü Kötü Mu
amelenin önlenmesine İlişkin Sözleşmenin 15 inci maddesi, bu mahkemelerce verilen kararla
rın gözden geçirilmesini, en azından, tartışılmasını gündeme getirmiştir, özellikle, toplumsal 
yapıdaki bozukluklar ve olağanüstü dönemin olağanüstü mahkemelerinin hukuk dışı, hukuk 
zorlamaları sonucu verdiği kararların haksız sonuçları, genel afla ortadan kaldırılabilir. 

Bütün dünyada, özellikle komşu ülkelerde, başta siyasî suçlular olmak üzere tüm hüküm
lülerin salıverilmesi için genel af çıkarılmaktadır. Toplumsal barış, toplumdaki kırgınlık, küs
künlük ve haksızlıkların giderilmesi, ancak bu yolla sağlanabilir. Bunun için, Hükümet tara
fından buna ilişkin çalışmaların bir an önce başlatılması gerektiği inancındayım. 

Bu inançla, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

3. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Körfez krizi ve Türkçe'nin takip ettiği dış politika
ya ilişkin gündem dtft konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı son söz, "Körfez savaşı ve dış politika" konusunda, Antalya 
Milletvekili Sayın İbrahim Demir'in. 

Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sayın Başkan, Yüce Genel Kurulun saygıdeğer üyeleri; 

sözlerime başlamadan önce, hepinize saygılar sunuyorum. 
Sayın Başkan, bir ayı geçen bir süredir sıcak ilişkilere dönüşen Körfez krizi, maalesef, dra

matik ve tehlikeli bir savaş halinde devam etmektedir. Bu savaştan ve Ortadoğu'da bütünüyle 
cereyan eden olaylardan çıkarılması gereken sonuçlar olduğuna ve alınması gereken dersler bu
lunduğuna inanıyorum. 

Bugün, Ortadoğu'daki sıcak ilişkinin müsebbibi, Bağdat diktatörü Saddam Hüseyin'dir. 
Bunda şüphe yok; ancak, bu savaştan sadece Saddam Hüseyin'i sorumlu tutmanın yeterli ol
duğunu, doğru olduğunu sanmıyorum. Bu savaşın bir tarafı, Irak'ı hüküm ve tasarrufu altın
da tutan Saddam Hüseyin ise, diğer tarafı da dünyanın süper güçleri, aklı başında insanlarıdır. 
Bu büyük güçlerin, dünyayı idare eden, dünyaya hükmeden aklı başında insanların, bu savaşa 
mani olamamış olmaları, başlı başına bir başarısızlıktır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, diğer taraftan, Birleşmiş Milletler Teşkilatının ge
liştirdiği, milletlerarası uyuşmazlıklara barışçı çözüm bulmada kullanılması gereken mekaniz
maların işletilememiş olması, krizin savaş değil de banşçı yollardan çözülememiş olması da 
düşündürücü, üzücü ve kayda değer bir başarısızlıktır. 

Birleşmiş Milletler, milletlerarası uyuşmazlıkları, kuvvet kullanarak, savaş yoluyla çöz
mek üzere kurulmuş, geliştirilmiş değildir; tam tersine, Birleşmiş Milletlerde, savaşa mani ol
mak üzere geliştirilmiş mekanizmalar söz konusudur. Evet, Birleşmiş Milletler kuvvet kullana
bilir, kuvvet kullanılmasına zemin hazırlayabilir; ancak, mevcut bir savaşı durdurmak ya da 
muhtemel bir savaşı önlemek için kuvvet kullanılmasına cevaz vardır kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, diğer taraftan, bu savaştan, spnuç çıkarılması, ders alınması 
gereken bir başka husus da, Arap ülkelerinin, Körfez Savaşına kendi aralarında mani olama
mış olmalarıdır. Bugün Körfezde cereyan eden savaş, Arap parasıyla finanse edilmektedir. Sa
vaş için harcanan para, Arabın; ölen, Arap, yanan ise Arap Yarımadası. Bu, sanıyorum, Orta
doğu Müslüman Arap halkları, Arap Milleti için üzücü olsa gerektir. 
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Sayın Başkan, benim, bu savaşla ilgili olarak esas üzerinde durmak istediğim konu, Tür
kiye'nin bu savaş karşısındaki tavrı, yürüttüğü politikalar ve bu politikaların ülkemizin gelece
ği açısından değerlendirilmesidir. 

Savaştan Saddam'ın sorumlu olduğunu, Birleşmiş Milletler kararlarının savunulması ge
rektiğini tekrarlamama lüzum yok; ancak, Türkiye, bu savaş karşısındaki tavrıyla, biraz ihti
yatsız ve Ortadoğu'da öteden beri sürdürdüğü gelenekselleşmiş, müesseselleşmiş tarafsızlık po
litikasını aşar şekilde hareket etmiştir. Gerçekten, Türkiye, yetmiş yıldır (kuruluşundan beri) 
Ortadoğu ülkeleri arasındaki, Müslüman ülkeler arasındaki, hatta bütünüyle üçüncü dünya 
ülkeleri arasındaki uyuşmazlıkların dışında kalmaya özen göstermiş ve bu politikasında da bu
güne kadar başarılı olmuştur, bu politikanın bugüne kadar faydasını görmüştür; ama, ne var 
ki, Körfez krizi sebebiyle, Türkiye, gelenekselleşmiş, müesseseleşmiş bu politikasından ani bir 
şekilde ayrılmış, Ortadoğu krizinde, uç bir şekilde taraf olmuştur ve bu tavrıyla, Türkiye, Or
tadoğu'daki geleceğini, Müslüman ülkelerle olan ilişkilerinin istikbalini, kanaatimce tehlikeye 
atmıştır. 

Bu sebeple, Türkiye'nin geleceğinde olumsuz izlerine rastlayacağımız bir başka husus da, 
Türkiye - ABD ilişkilerinin, Türkiye'nin Ortadoğu savaşı karşısındaki tutumu sebebiyle zede
lenmiş olacağı ve bu zedelenmeden dolayı büyük zarar göreceğiyle ilgilidir. Gerçekten, Türki
ye, bugün, Ortadoğu kriziyle ilgili olarak, kendi millî menfaatlarını, Ortadoğu'daki geleceği
ni, Müslümün Arap halklarıyla ilişkilerini değil, ABD'yi memnun etme, ABD'ye yaranma gay
retini ön plana çıkarmıştır. Bugün, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Türkiye Cumhuriye
ti Anayasasına, Türk devlet geleneğine ve Türkiye Cumhuriyetinin gelenekselleşmiş birtakım 
prensiplerine rağmen Türkiye'yi tekelinde tutan, tek başına yöneten bir aileye istediğini yaptır
maktadır ve bu, Türk Halkının, Türk Milletinin gözünden kaçmamaktadır. Arkasında 
halk desteği olmayan bir ailenin, istediği her şeyi yapması, belki Amerika'nın hoşuna 
gidebilir; ama, Amerika'nın, Türkiye'deki geleceğini de, sanıyorum tehlikeye atmaktadır. 
Eğer, Amerika, bir zamanlar Filipinler'de ve İran'da düştüğü duruma düşmek istemiyorsa, 
oralarda yaptığı hataları, Türk- Amerikan ilişkilerinde yapmaktan kaçınmalıdır, kaçınmak 
zorundadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, bir ülkenin kaderi, yönetimi, ülke yönetimiyle ilgili kararlar, 
bir kişinin, bir ailenin tekeline terk edilemez, inisiyatifine bırakılamaz, bırakılmamalıdır. Bil
hassa dış politika konularında, bir ülkeyi, bir kişinin kapasitesine, ihtiraslarına, psikolojisine 
bırakmak, fevkalade mahzurlu, fevkalade tehlikelidir. Nitekim, bugün, Irak'ın başına gelen
lerden bu sonucu çıkarmak mümkündür. Irak halkı, "Saddam'a güven, gerisini merak etme 
sen" düşüncesi sonucu, bakın bugün ne hale düştü. Gerçekten, bugün, Türkiye'nin uzun za
mandır takip etmekte ve yürütmekte olduğu tarafsızlık politikasının, Körfez krizi sebebiyle ani 
bir şekilde ve bir ailenin keyfine terk edilmiş bir şekilde değiştirilmiş olmasının, 200 milyonu 
bulan ve bugün Körfez savaşı sebebiyle çalkalanmakta olan Müslüman Arap halkları üzerinde 
menfî etkisi vardır ve bu menfî etkinin, ileride, Ortadoğu'daki Amerika'ya olduğu kadar, Or
tadoğu'daki Türkiye'ye de büyük zararı dokunacaktır. Nitekim, bunun sinyalleri gelmeye baş
lamıştır; Ürdün'de, Türk TIR'larının, Türk kamyonlarının taşlanması, yakılması, Pakistan'da 
Türk Hava Yolları bürosunun, bizi çok seven, bize bağlılığını, dostluğunu her fırsatta şimdiye 
kadar en yoğun biçimde belli eden Pakistan halkı tarafından taşlanması, tahrip edilmesi, mut
laka, değerlendirilmesi, ders alınması gereken önemli olaylardır. 
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Diğer taraftan, Türk - Amerikan • Müslüman âlemin geleceği ile ilgili ilişkilerde olduğu 
kadar, Türkiye'nin, Ortadoğu bunalımındaki, Körfez savaşındaki tavrının, Sovyetler Birliği
ndeki geniş Müslüman kitle üzerinde de olumsuz etkileri olmuştur. 

Bir araştırma yapmadan, değerlendirme yapmadan, devletin uzmanlarının bulunduğu Dı
şişleri Bakanlığını devre dışı bırakarak, Dışişleri Bakanlığı arşivlerini değerlendirmeden, aile 
meclisinde alınan kararlarla yürütülen bir dış politika, Türkiye Cumhuriyetini refaha, salaha 
götürmez, olsa olsa, kargaşanın, uzun vadeli, tehlikeli birtakım husumetlerin doğmasına se
bep olur. 

Bunlara dikkatinizi çekmek, bu konudaki görüşlerimi bu şekilde ifade etmek istedim. 
Bu duygularla, hepinizi yeniden saygıyla selamlarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
Gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — (10/64) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığvnm, komisyonun çalışma 
sûresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1547) 

BAŞKAN —.Gündemin "Sunuşlar" kısmında, 10/64 Esas Numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi var
dır; okutup, oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
18.2.1991 

Genel Kurulun 30.1.1990 tarihli ve 70 inci Birleşiminde tıp fakültelerinden mezun olan 
öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları iddiasını ve bu yetersizliklerinin neden
lerini tespit etmek amaayla kurulan 10/64 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 
görev süresi 23.2.1991 tarihinde sona erecektir. 

Komisyonumuzun çalışmalarını tamamlayabilmesi için görev süresinin 23.2.1991 tarihin
den itibaren 3 ay daha uzatılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Mustafa Kalemli 
Kütahya 

Komisyon Başkanı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Söz istiyorum efendim. 
HtLMt BİÇER (Sinop) — Söz isteyen var efendim. 
BAŞKAN — Ne sözü?.. Burada söz verecek bir şey yok efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Efendim, Komisyon Başkanı izahat versin. 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... Sayın Çelikbaş, usukbakımından, herhangi bir söz vere

meyiz; oylamaya geçmiş bulunuyoruz. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
HtLMt BtÇER (Sinop) — Söz istediler ama... 
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BAŞKAN — Efendim, kabul etmeseydiniz... Artık, kabul edilmiştir. Bunları zamanında 
söyleseydiniz; oylamaya geçmiştik "kabul edenler" demiştik, 

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

V. — 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 Savalar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı 
Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakktnda 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. 
Görüşülmesi ertelenmiştir. 

. 2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakktnda 223 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname; 30.9.1960 Tarihli ve 91 Sayılı Devlet Planlama Teşküatmın Kurulması Hakkında Kanu
nun 1 inci ve 5 inci Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin 44 Saydı Kanun Hükmünde Kararname; 
Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında 151 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Planlama Teşki
latı Kuruluş ve Görevleri Hakktnda 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması 
Hakktnda 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 Ka
nun Hükmünde Kararname; 30.9.1960 Tarihli ve 91 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatının Kurul
ması Hakkında Kanunun 1 inci ve 5 inci Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 44 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname; Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında 151 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik T&pılması Hakkında 304 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun" görüşmelerine kaldığımız yerden devam 
edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Geçen birleşimde, tasarının 2 nci maddesi üzerinde görüşmeler tamamlanmış, madde üze
rinde verilen bir önergenin oylanmasında kalmıştık. 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Geçen birleşimde karar yetersayısı yoktu Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Arayacağız efendim... Talep var; arayacağız... 
Şimdi, önergeyi tekrar okutup, oylarınıza sunacağım: 

(1) 503 S. Sayılı Basmayazt 24 Ocak 1991 tarihli 73 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan* 'Devlet Planlama TeşkilaU Kurjıluş ve Görevleri Hakkında Kanun Ta

sana "mn 2 nci maddesinin (h) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

ve arkadaşları 

"h. — Kalkınma Planı ve Yıllık Programlardaki ilke ve hedeflere uygun olarak, milletle
rarası ekonomik kuruluşlarla münasebetlerin geliştirilmesinde, temas ve müzakerelerin yürü
tülmesinde gerekli görüş ve tekliflerde bulunmak." 

BAŞKAN — önergeye, daha önce, Komisyon katılamamış, Hükümet katılmıştı. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı 

yoktur. 
Birleşime, 20 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.58 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.22 

BAŞKAN : Baskanveklli E. Yıldın m Ava 
KÂTİPLER ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bana) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 84 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

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

BAŞKAN— 503 sıra sayılı kanun tasarısının 2 nci maddesinde verilmiş olan önergenin 
oylaması sırasında, karar yetersayısı bulunmadığından, ara vermiştik. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, madde kabul edildi diye lütfen salonu terk etmeyelim; bundan son
ra görüşülecek daha pek çok madde var. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başbakan var, nasıl terkederler salonu!.. 

BAŞKAN — 3 üncü maddeyi okutuyorum: 

Teşkilat 
MADDE 3. — Devlet Planlama Teşkilatı, Yüksek Planlama Kurulu ile Devlet Planlama 

Teşkilatı Müsteşarlığından meydana gelir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Grup adına istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürk. 
DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Devlet Planlama Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 ün
cü maddesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yü
ce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, aslında, 3 üncü madde üzerinde söz almak istemiyordum; ama, üç haftadır 
"Çoğunluk yok", "Karar yetersayısı yok" diye Meclisin bu kadar hafife alındığını, bu memle
kete otuz yıldır hizmet eden bir kurumun bu kadar hafife alınışını üzülerek belirtmek istedi
ğim için söz aldım. Çoğunluğu sağlayan Sayın Başbakana, Yüce Meclisin huzurunuzda teşek
kür ediyorum. Şayet, Sayın Başbakan burada olmasaydı, herhalde, şu anda, Meclis dağılmış 
olacaktı. 

"Ben dedim olur, ben yaptım olur" politikasıyla, seçim zamanlarında, planda ve prog
ramda olmayan, ödeneği ayrılmayan tesislerin, kış kıyamet demeden temelini atan; "Ben 
yaparım" düşüncesiyle devleti yönlendiren ANAP Hükümetinin, ANAP İktidarının ve Ana
vatan Partisinin, Yüksek Planlama Kurulu üzerinde nasıl bir düşünceye sahip olduğunu bu 
vesileyle belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Yüksek Planlama Kurulu, bilindiği gibi, bundan önce, ilgili 
bakanlar ve Devlet Planlama Teşkilatının iktisadî Planlama Dairesi, Sosyal Planlama Dairesi, 
yerine göre Koordinasyon Dairesi ve Planlama Müsteşarının iştiraki ile toplandı. Devletin pla
nı ve programı, bu toplantılarda belirlenirdi. Yüksek Planlama Kurulundan çıktıktan sonra, 
bunun detaylarını hazırlamak üzere Planlamaya görev verilirdi; ancak, "siyasilerin dediğini, 
bürokratların dediğinden üstün olur, siyasî karar her şeyin üstünde olur" felsefesiyle hareket 
eden ANAP İktidarı, Yüksek Planlama Kurulunda, Devlet Planlama Teşkilatını devre dışı bı
rakmıştır. Bugün, Yüksek Planlama Kuruluna, ne Devlet Planlama Müsteşarı, ne İktisadî Plan
lama Dairesi, ne Sosyal Planlama Dairesi ve ne de Koordinasyon Dairesi Başkanlığı alınma
maktadır. Biz bunu bir hata, bir eksiklik olarak görüyoruz. Çünkü, Devlet Planlama, adı üze
rinde bir teşkilattır. Yıllardır, bilgi birikimi vardır, deneyimi vardır, görüşü vardır; devletin he
sabı kitabı üzerinde, en ufak rakamlara kadar, kendilerinin bilgisi vardır. Bunları Yüksek Plan
lama Kurulunda arz etmeleri, elbette, devletin âli menfaatleri icabıdır. 

Nitekim, bir savaş kararı alınırken bile, siyasiler, askerlerin, generallerin görüşlerini al
mak zorunda kalıyor. Bugün, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bile, kara harekâtı 
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başlasın mı başlamasın mı diye karar vermeden önce, Körfeze, Savunma Bakanıyla, Genelkur
may Başkanını birlikte gönderiyor. Yani, siyasî olan Savunma Bakanının yanında, asker olan 
Genelkurmay Başkanının da görüşünü dinledikten sonra karar verme noktasında görüyor ken
disini. 

Nitekim, iktisadî olaylarda, şimdiye kadar, ANAP Hükümetine gelene kadar, yirmibeş 
yıldır, gelmiş geçmiş bütün hükümetler, 1961'den 1984'e kadar gelmiş geçmiş bütün hükümet
ler, Yüksek Planlama Kuruluna, Devlet Planlama Teşkilatının üst düzey bürokratlarını çağır
mışlar ve onların görüşünü almışlardır. Nitekim, Türkiye, İkinci Plan Döneminde, ANAP'ın 
hayal bile edemediği, bugün görse heykelini dikeceği yüzde 5 enflasyon ile yüzde 7 kalkınma 
hızını 1965-1970 arası ulaşmıştır, tşte bu, bürokrasinin görüşünün, Yüksek Planlamaya katılan 
üst düzey bürokratların görüşünün alınmasının ve onların görüşüne itibar edilmesinin so
nucudur. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; elbette ANAP Hükümetinin kendisine has bir programı var. 
1983 sonunda, "enflasyonu yüzde 10'un altına düşüremezsem veya düşüremeyen en büyük ya
lanı söylüyor veya en büyük sahtekârdır" sözleriyle Başbakan olan Sayın Turgut Özal, Başba
kan olduktan sonra, ilk etapta, "benim görüşlerime, benim fikirlerime karşı çıkılır" düşünce
siyle, iktisadî kurmayların oluşturduğu Devlet Planlama Teşkilatının üst düzeyini, Yüksek Plan
lamadan çıkarmış, onları bertaraf etmiştir. 

"Benim dediğim olur" dedi de ne oldu? Son yedi yıldır enflasyon yüzde 50'nin altına 
düşmedi, bütçe açıklan büyüdü, dış borç büyüdü, iç borç büyüdü ve bugün.. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Bu sözlerin planlamayla ne ilgisi var? Biz, 
3 üncü maddeyi görüşüyoruz... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Planlamayla her türlü ilgisi var. 3 üncü maddeyi gö
rüşüyoruz... 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Maddenin başlığı "Teşkilat" 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, şimdi, övsek ve şöyle iyi yaptınız, böyle 
iyi yaptınız desek, süreyle sununla bununla alakası yok; ama, Planlama, adı üzerinde, iktisadî 
bir kuruluştur ve enflasyonla ilgisi vardır, iç borçla ilgisi vardır, dış borçla ilgisi vardır, yatırım
la ilgisi vardır... Devletin milyarları, trilyonları burada akıp gitmektedir. Şimdi, biz bunlardan 
bahsetmeyeceğiz de neden bahsedeceğiz? 

iddia ediyor ve diyoruz ki, Yüksek Planlama Kurulundan, Planlamanın üst düzey bürok
ratlarının çıkarılması sonucu, ANAP'ın pusulası şaşmıştır; verdiği her türlü ekonomik karar 
fos çıkmış ve uygulanamaz hale gelmiştir. Hâlâ da yanlış uyguluyorsunuz, hâlâ da yanlış uygu
lamaktasınız ve yanlış uygulayacaksınız. 

Bu sebeple, Yüksek Planlama Kuruluna, Devlet Planlama Teşkilatının üst düzey bürok
ratlarının (gerek müsteşarının, gerek İktisadî Planlama Dairesinin, gerekse Sosyal Planlama 
Dairesinin) mutlaka alınmasında fayda vardır. Geçmiş hükümetler aldı ve bunun faydasını gördü. 
Bunun zararını ANAP görse gam yemeyeceğiz; ama, zararını bütün Türkiye görüyor. Çocuk, 
daha doğmadan borç içinde doğuyor. Yaşayan her insan borç içinde kıvranıyor, işsizlik içinde 
kıvranıyor. 
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Bu sebeple, iktisadî politikaların sağlıklı bir şekilde yönlendirilmesinde Yüksek Planlama 
Kuruluna Devlet Planlama Teşkilatının üst düzey bürokratlarının alınmasını ayak bağı olarak 
görmüyoruz; alınacak kararlan, siyasilerin verdiği kararları destekleyen fikirler, düşünceler olarak 
görüyoruz. 

Yüksek Planlama Kuruluna DPT'nin üst düzey daire başkanlarının mutlaka alınmasında 
zaruret olduğunu belirtir, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım Sayın Başkan. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

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

ÎKtNCt KISIM 
Yüksek Planlama Kurulu 

Yüksek Planlama Kurulu 
MADDE 4. —• Yüksek Planlama Kurulu, Başbakanın Başkanlığında, Başbakanın belirle

yeceği en çok dört Devlet Bakanı ile Maliye ve Gümrük, Tarım Orman ve Köyişleri, Sanayi 
ve Ticaret, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Bayındırlık ve tskân, Ulaştırma bakanlarından meydana 
gelir. Başbakanın bulunmadığı toplantılara Başbakanın tensip edeceği Devlet Bakanlarından 
biri başkanlık yapar. 

Kurulun görüşeceği konuların mahiyet ve özelliğinin gerektirdiği hallerde, kurula Başkan 
tarafından diğer Bakanlar ve kamu görevlileri de çağrılabilir. 

Kurul, Kamu Ortaklığı İdaresi ile Toplu Konut İdaresinin gelecek yıl programları ile yıl 
içinde programların uygulanmasını değerlendirerek varsa aksaklıkları giderecek tedbirleri al
mak, yıl sonunda da o yıl içinde yapılan uygulamaları değerlendirmek üzere ayrıca yılda en 
az üç defa toplanır. 

Kurulun sekreterya hizmetlerini Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Kamer Genç. 

SHP GRUBU ADINA KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Devlet Planlama Teşkilatı, 1980'li yıllardan itibaren, çıkarılan kanun hükmünde kararname
lerle idare edilmeye çalışılmış. Esasen, ANAP İktidarları zamanında Devlet Planlama diye bir 
kurum ortadan yok edilerek, Türk ekonomisi liberal ekonomi adı altında idare edilmeye başla
nılmış ve Türkiye ekonomisi iflasın eşiğine getirilmiş. Bütçe işte ortada!.. 1990 yılı bütçesi 64 
trilyon; iç borç ise 60 trilyondur. Bu sonuç, bize her şeyi gösteriyor. 

Yüksek Planlama Kurulu teşkil edilirken, hep, siyasî kadrolara önem verilmiş. Biliyorsu
nuz, planlamanın temeli, teknik konudur. Ekonominin dengeli şekilde büyümesini, kaynakla
rın dengeli şekilde tespiti ile bunların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak olanlar, tek
nokratlardı. Evet, planlama konusunda son kararı vermek siyasî kadroya aittir; ama, siyasî kad
roların sağlıklı karar verebilmeleri için, ekonomik konuların, daha doğrusu, teknik konuların 
sağlıklı tespit edilmesi ve Kurula sağlıklı olarak arz edilmesi için ve ayrıca, kurulun çalışması 
sırasında siyasilerin o sırada siyasî havalara bürünerek, planın çok önemli ilkelerinden değişiklik 
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yaparlarken, o teknokratların da bu kadro içinde yer alması ve burada siyasilerin sorabileceği 
sorulara sağlıklı cevap vermeleri gerekir. 

Yüksek Planlama Kurulu teşkil edilirken, buraya belirli bakanlar getirilmiş ve her neden
se, siyasî kadroların yanında teknokratlara da bu kurulda yer verilmesi istenmemiştir. 

Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, bu planlama meselesi, uzun zaman, Türkiye'de kav
galı bir şekilde tartışma konusu edilmiş. Ancak, Türkiye'nin belirli birtakım gerçekleri vardır. 
Bugün, siz, ne kadar, "Türkiye liberal bir ekonomiye, serbest bir ekonomiye göre yönetiliyor" 
derseniz deyin, işte bankacılık sistemi ortada! Türkiye'de, 1991 yılı gayri safî millî hâsılası 450 
trilyon civarındayken, devlet bütçesi 104 trilyon. Yani, aşağı yukarı, gayri safî millî hâsılanın 
yüzde 25'inde rol oynayan devlet, kendi oynadığı kaynaklar vesilesiyle ekonomide etkili 
oluyor. 

Yine, devlet bankalarının bankacılık sektörü içindeki yerini hepimiz biliyoruz. Devlet kre
dilerinin ekonomi içindeki boyutlarını hepimiz biliyoruz. O halde, siz, ne kadar gerçekleri in
kâr ederseniz edin, Türkiye ekonomisinde devletin payı büyüktür. Böyle, devlet payının büyük 
olduğu bir ekonomide planlamaya gerek yoktur. Planlamayla bu işler çevrilemez demek de, 
bence hatalı bir yaklaşımdır. Bir yandan planlamayı getiriyorsak, kendi kuralları içinde getir
memiz lazım. 

Daha ileriki maddelerde de bu konulara değineceğiz. Tabiî belirli bu kurumları, ismen be
lirli bir yerde tutmakla, onların temel ilkelerini bir tarafa iterseniz, o kurum, işlevini yapamaz 
olur. 

Şimdiye kadar, ANAP İktidarlarının getirdikleri kanun ve kararnamelerle ilgili olarak bu 
kürsüden yaptığımız haklı tenkitlerin hiçbirisi, maalesef, göz önünde tutulmadı. Ancak, Hü
kümetin bize burada cevap vermesi lazım: Neden, Yüksek Planlama Kurulunun teşkilinde tek
nokratlar göz artı edildi ve bunlara yer verilmedi? Teknokratların varlığından, acaba neden 
rahatsız olundu? Böyle, teknokrat bir yapıdan yoksun olan Yüksek Planlama Kurulunun, ger
çek bir Yüksek Planlama Kurulu görevini yapacağı inancında mıdırlar? Bizce, bunları burada 
cevaplandırmaları gerekin 

Saygılar sunarım efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — 4 üncü madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Başka söz isteyen yok. önerge de yok... 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edil

miştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 

Yüksek Planlama Kurulunun Görevleri 
MADDE 5. — Yüksek Planlama Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerinin tayininde 
Bakanlar Kuruluna yardımcı olmak ve hazırlanacak kalkınma planları ile yıllık programlar Ba
kanlar Kuruluna sunulmadan önce, tayin edilen hedeflere uygunluk ve yeterlik bakımından 
incelemek, 

b) Memleketin yurt içi ve yurt dışı ekonomik hayatıyla ilgili konularda yüksek seviyede 
kararlar almak, 
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c) Kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili 
her türlü kararları almak, 

d) ithalat ve ihracat rejimlerinin düzenlenmesine dair esasları tespit etmek ve dış ekono
mik münasebetlerde koordinasyonu sağlamak, 

e) 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında 
Kanunun 10 uncu maddesi ve diğer kanunlarla Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kuruluna ve
rilmiş bulunan görevleri yürütmek, 

0 Kanunla veya Bakanlar Kurulunca öngörülen diğer hususlar ile Kurul Başkanı veya 
üyelerinin görüşülmesini istediği konuları karara bağlamak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın öztürk. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Yüksek Plan-

* lama Kurulunun görevlerini altı fıkra halinde yazmışlar. Madde metinleri tam bir planlama 
üslubu ile yazılmış; son derece akıcı kelimeleri ihtiva ediyor. Bunu kaleme alanlara teşekkür 
ediyorum. Ancak, şimdiye kadar uygulamada gördüğümüzü ve ekonomik çarpıklıkların bir 
göstergesi olan bu görevlerin izahını yapmak istiyorum. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Yüksek Planlama Kurulunun bir görevi var. 
Burada altı fıkra halinde yazılmış; ama, siz, bu altı fıkraya bakmayın, esasen bir görevi var. 
Bu temel görevi de, ekonomi ile ilgili bakanlar arasında niza çıkarmak.(l) Bu, birinci ve en 
önemli görevi. 

Şayet, bu altı fıkra halinde yazılı hususlarda uyumlu bir şekilde çalışsaydı, Türkiye bugün 
bu ekonomik sıkıntı içerisine girmezdi. Ekonomi ile ilgili kaç tane bakan var: ekonomi ile ilgili 
5 tane ayrı sorumlu, yetkili ve etkili bakan var. Şimdi bu bakanlarla da kalmıyor, bakanlara 
bağlı kuruluşlar var. 

Türkiye'nin meselesi, bir ANAP meselesi olsa, dediğiniz doğru, dilediğinizi yapın derim; 
ama, sizlerin hatasını, sizlerin sıkıntısını veya uygulamadaki çarpıklıklarınızın sıkıntısını bü
tün Türkiye ve yurt dışında Türkiye ile ilgili işler yapmak isteyen kuruluşlar ve hatta devletler 
çekiyor. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri bir örnek vermek istiyorum: Türkiye'de, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı gibi dev bir bakanlık var ve binlerce personel çalışıyor. Bu ba
kanlık, Yüksek Planlama Kurulunda, "1991 yılı içerisinde şu politikayı uygulayacağım, çiftçi
ye şu taban fiyatı vereceğim, mahsulün parasını şu zaman ödeyeceğim" veya "Çiftçi borçlarını 
şöyle alacağım veya almayacağım" şeklinde bir politika tespit ediyor, ANAP'ın ilgili bakanları 
ve Sayın Başbakan, gittikleri yerlerde alınan bu kararlan, gayet güzel bir şekilde açıklıyorlar. 
Bunlar, tespit edilen çerçeve politikalardır. 

Şimdi bu politikanın teşvikine bakalım: Teşvik, ayrı bir devlet bakanlığının yetkisindedir 
ve Devlet Planlama Teşkilatı da, bugün için, Sayın Işın Çelebi'ye bağlıdır. Tarımla ilgili teşvik 
politikalarını Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı tespit edemiyor, ayrı bir devlet bakanı tespit 
ediyor. Şimdi sîz, buna doğru diyebilir misiniz? Mümkün değil, "doğru" denmez. Yani, buna 
hiçbir kimsenin doğru demesi mümkün değil. Aslında, bütün sıkıntıları, siz çekiyorsunuz da, 
buraya çıkıp söyleyemediğiniz için, bu çarpıklıklar devam ediyor. 
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanının teşvik politikası, Devlet Planlama Teşkilatından so
rumlu Devlet Bakanında... Mesela, Devlet Planlama Teşkilatı, tarımla ilgili bir teşvik politika
sı tespit ediyor. Bu teşviki alana, bankadan kredi lazım. Yüzkırk yıldır Türk çiftçisine hizmet 
veren Ziraat Bankasına bakıyoruz, bir ayağı Amerika'da, öbür ayağı Avrupa'da olan Sayın Güneş 
Taner'e bağlı... Bir çiftçi, Devlet Planlama Teşkilatından, tarımla ilgili aldığı teşviki uygula
mak için Ziraat Bankasına gidecek, ilgili bakan yok; çünkü, Ziraat Bankası, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı ile doğrudan doğruya ilgili değil ve onu bulamıyor; Ziraat Bankası burada 
devre dışı kalıyor. 

Türkiye'de, şimdiye kadar başbakanlık yapan, bakanlık yapan herkesin tarımla ilgili iddi
ası şuydu: Türkiye, dünyada kendi kendini besleyen yedi ülkeden birisiydi. Tarımla ilgili ithalat 
mı olacak, ihracat mı olacak, tohumluk mu ithal edilecek veya hormunlu et mi ithal edilecek; 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanının bununla ilgisi ve alakası yok. Kimin alakası var? Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığının alakası var. Peki, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı kimin elin
de? O da ayrı bir devlet bakanının elinde. Yani, Türkiye, tarımla ilgili ne ithal ediyor, ne ihraç 
ediyor, ne kadar borcu var, ne kadar alacağı var, tarım girdilerine kaç milyon dolar veya kaç 
milyar dolar para ödemiş, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanının, euzübillah hiç haberi yok; 
çünkü, ayrı bir devlet bakanlığı olduğu için, o devlet bakanlığının da bundan haberi yok. Bu
gün, sizin "koordinasyon" dediğiniz olay için şunu söyleyeyim: Türkiye'de, bir adama, "gelin 
şu kadar parayı alın ve Türkiye ekonomisine kötülük yapın" desek, vallahi de billahi de bu 
kadar kötülüğü düşünemez. Yetkiyi bu kadar dağıtarak, bu kadar kötülük yapmayı düşüne
mez. îşte sizin "koordinasyon" dediğiniz olay, ANAP'ın her dediğinin tersinin olduğu gibi, 
koordinasyonsuzluk olarak ortaya çıkmıştır. 

Turizmden bir örnek vermek istiyorum: Turizm Bakanlığıyla ilgili bir kanun çıkıyor ama 
bakanlık bunun teşvikini veremiyor, teşviki, ayrı bir bakanlığa bağlı olan Devlet Planlama Teş
kilatı veriyor. Teşviki verse kredisini veremiyor veya bunu takip edemiyor; çünkü, krediler ayrı 
bîr genel müdürlük ile ilgili. Velhâsıl, Türkiye'yi bir çıkmazın içine getirdiniz. 

Bugün, para politikasının uygulanmasında, iktisadî politikaların uygulanmasında, devlet 
bakanlıkları arasında, hatta hatta birbirleriyle yarışan genel müdürlerin arasında, müsteşarla
rın arasında, Türk ekonomisi boğulmuştur, boğulmuştur, boğulmuştur... Bunu iddia ediyo
rum. Hatta, öyle ki, kendine çok güvenen imtiyazlı bir kısım bürokratlar, bakanını da aşarak 
hatta Hükümeti de aşarak başka yerlerle devleti yönetiyor. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; parmaklarınız, Hazreti Ali'nin Zülfıkârını ge
çiyor; kalkıyor, iniyor ve her şeyi geçiriyorsunuz... Gelin, hiç olmazsa, şu Devlet Planlama Ka
nun Tasarısı görüşülürken, yedi yıldır çarpık bir şekilde uyguladığınız şu koordinasyonsuzluğu 
bir koordinasyon haline getirin de, hem siz nefes alın, hem Türk ekonomisi nefes alsın, hem 
de ekonomiyi yönlendirmek isteyen ilgili ve yetkili kişiler nefes alsın. 

Ben burada, hiçbir bakanı, hiçbir bürokratı suçlamıyorum; çünkü, onlar kendilerine veri
len görevi yapıyor veya yapmak mecburiyetinde kalıyorlar; ancak, bunun sıkıntısını, iktidar 
olarak, parti olarak sizler çekiyorsunuz. Hepinizin seçmenleri, hemşerileri var; onların basit 
bir işini bile takip etmek veya yardım etmek hepimizin boynunun borcu; ama, bir yerden teşvi
ki ile, bir yerden hukuku ile, bir yerden yetkisiyle, bir yerden de bakanıyla uğraşmaktan, sizler 
de, bizler de yoruluyoruz. 
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Elinizde yetki varken, şu dağınıklığa son verin ve "koordinasyon" adı altında, "Yüksek 
Planlama Teşkilatının görevleri" adı altında, ekonomiye bir elden mi, iki elden mi veya bir 
disiplin içinde mi yön vereceksiniz, bunu sağlayın da Türk ekonomisi de kurtulsun, biz de kur
tulalım der, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öztürk. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen olmadığına göre, buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — 2983 sayılı Yasa uyarınca, çalışanlardan şimdiye kadar ne 
kadar para kesilmiş ve bu paralar, hangi bankalara yatırılmıştır, bunu öğrenmek istiyorum 
efendim. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBt (İzmir) — Soruya yazılı olarak cevap verelim efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, burada, sayın bakanlar, sorduğumuz sorula
ra yazılı cevap alabileceğimizi söylediler; ama, maalesef, üç senedir, hiçbir bakandan, Genel 
Kurulda sorduğumuz sorulara cevap almadığımı da belirtmek istiyorum. Bu, bir atlatma vesi
lesi kabul ediliyor. Burada, "yazılı cevap vereceğiz" diyorlar, maalesef, sayın bakanlardan -
Sayın Çelebi'yi kastetmiyorum- bugüne kadar, dört senedir hiçbir soruma cevap alamadım, 
onu da size belirtmek istiyorum. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBt (tzmir) — Kendilerine yarın yazılı bir cevap vereceğim 
efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum: 

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

sarısı'nın S inci maddesinin (d) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Ülkü Güney 
Ankara Gümüşhane 

Yasin Bozkurt A. Akgün Albayrak 
Kars Adana 

Murat Batur 
Şanlıurfa 

"d) ithalat ve ihracat rejimlerinin düzenlenmesine dair esasları tespit etmek." 

Gerekçe: Dış politikanın tayini ve tespiti Hükümete ait bir yetkidir. Dış politikanın tespiti 
için hazırlık çalışmaları yapmak ve tekliflerde bulunmak dış ekonomik ilişkilerin yürütülmesi 
ve koordinasyonu görevi de, Dışişleri Bakanlığına verilmiştir. 

Söz konusu hüküm ile dış ekonomik münasebetlerde koordinasyonu sağlamak görevinin, 
Hükümet dışındaki ve Dışişleri Bakanlığının da katılmadığı bir kurula verilmesi sakıncalı ola
bilecektir. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Çoğunluğumuz bulunmadığı için katılamıyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (izmir) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.,. Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
ÜÇÜNCÜ KISIM 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 

Müsteşarlık Teşkilatı 
MADDE 6. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı; merkez teşkilatı, serbest bölge mü

dürlükleri ile yurt dışı teşkilatından meydana gelir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aslında, müsteşarlık teş

kilatıyla ilgili olarak yapılan bu düzenleme, mevcut Anayasaya da, ANAP'm temel felsefesine 
de aykırıdır. 

Biliyorsunuz, Anayasanın 123 üncü maddesinde "idare... bir bütündür... İdarenin kuru
luş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır" denilmektedir. 
Devlet Planlama Teşkilatının iller düzeyinde bir yerel teşkilatı yok. Teşkilat kanununda planla
mayla ilgili, iller bazında -daha doğrusu mekânsal olarak- bir teşkilata yer verilmemiş. O za
man, Türkiye'de planlama nasıl yapılacak? Kim yapacak? Belirli bölgelerde, yani, Ankara'dan 
birtakım uzmanlar Türkiye'nin her tarafına dağılacaklar da mı plan yapacaklar? Ülkenin çe
şitli bölgelerinde, güneyinde, kuzeyinde, doğusunda, batısında, planlama için var olması gere
ken, toplanması gereken veriler nasıl toplanacak? Bunu, Sayın Hükümetin ve Komisyonun bi
ze izah etmesi lazım. 

ANAP her zaman diyor ki, "biz hizmeti vatandaşın ayağına götürdük." Götürün işte... 
Planlama Teşkilatının bölümlerini illere götürün, orada Planlama Teşkilatını kurun. Planlama 
Teşkilatı, bulunduğu ilin ekonomik ve sosyal planlamasının sağlıklı bir biçimde yapılması ko
nusunda bir araştırma yapar. Bunu bir tarafa itiyorsunuz; yurt dışı teşkilatlan kuruyorsunuz, 
serbest bölge müdürlükleri kuruluyor; ama, il veyahut bölge bazında Planlama Teşkilatını kur
muyorsunuz. Bu, tasarının en önemli eksikliklerinden birisidir ve kanunlaştığında işlemez ha
le sokacak bir eksikliktir. 

Aynı zamanda, planlama mefhumunun ve planın gerektirdiği saygınlığın kaybedilmesi de, 
bilerek yapılan -ben, bilerek yapıldığını zannediyorum- bir yanlışlıktır. Bugün, Türkiye'de, ne
rede, hangi kaynaklar var? Bu nasıl tespit edilmektedir? Hangi illerde, neden geri kalmışlık 
vardır? Bu konularda bir araştırma yapılmıyor. Siyasî kadroların siyasî düşünceleri doğrultu
sunda birtakım planlamalar yapılıyor; ama, bunlar da Türkiye'nin gerçeklerine uygun değil. 

Her vesileyle buraya çıkılıp söyleniyor, "biz doğu ve güneydoğuya şu yatırımı yaptık.'' Sa
mimiyetle söylüyorum ki, ANAP İktidarları zamanında -özellikle kendi ilimi kastediyorum-
karakol dışında tek bir yatırım yapılmamıştır. Yatırıma en çok ihtiyacı olan illerimizden birisi de 
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Tunceli'dir, Bingöl'dür ve Doğu Anadolu'nun hizmetten mahrum kalmış bölgeleridir. Burala
ra herhangi bir yatırım gitmemiştir. Yatırım gitmediği gibi, Ankara'dan bir planlama uzmanı
nın gidip de, zor koşullarda o bölgelerde üç beş ay çalışarak, oradaki ihtiyaçları tespit etmesi 
de bence zor. Gittiklerinde, orada doğru dürüst bir otel de bulamıyorlar. Bu eksiklikler nasıl 
giderilecektir? 

Eğer, hakikaten, planlama kavramına sadıksak, bunun ilkelerini tam uygulayalım; ama, 
değilsek, o zaman, planlamaya da gerek yok. Zaten, Ankara'daki -merkezdeki- veyahut da bü
yük illerdeki temel eksikliklerin neler olduğunu burada bulunanlar biliyorlar. Esas olan şudur: 
Devletin belirli kademesinde bulunan yetkili kişilerin veyahut da plan kararlarının verilmesin
de etkili olan kişilerin ulaşamadığı bölgelerdeki temel hizmetleri, temel ekonomik verileri te
spit edip, onlan Yüksek Planlama Kuruluna veyahut da siyasî kadroya sunmak lazım. 

Bence, Sayın Hükümetin veyahut da Komisyonun, Planlama Teşkilatının yerel yönetim 
birimini kurması konusunda bir girişimde bulunması ve bunu da organize etmesi gerektiğine 
inanıyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 

BİRİNCt BÖLÜM 
Müsteşar 

Müsteşar 
MADDE 7. — Müsteşar, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının en üst amiridir. Müs

teşarlık hizmetlerinin mevzuata, hükümetin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkın
ma planlarına, yıllık programlara ve Yüksek Planlama Kurulu kararlarına uygun olarak yü
rütmekle ve Müsteşarlığın faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları 
ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur. 

Müsteşar, Teşkilatın faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge vardır; okutuyorum: 

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

sarısı"nın 7 nci maddesinin ilk paragrafından sonra, ikinci paragraf olarak aşağıdaki metnin 
ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Ülkü Güney 
Ankara Gümüşhane 

Yasin Bozkurt Akgün Albayrak 
Kars Adana 

Murat Batur Sait Ekinci 
Şanlıurfa Burdur 

— 24 — 



T.B.M.M. B :84 20 .2 .1991 0 : 2 

"Kurullar sekreteryasıyla ilgili hizmetler, Müsteşara bağlı olarak yürütülür." 
Gerekçe : Kurulun görüştüğü konuların mahiyet ve özelliği dikkate alındığında, sekreter-

ya hizmetlerinin Müsteşara bağlı olarak yürütülmesinde fayda mülahaza edilmektedir. 
BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Çoğunluğumuz bulunmadığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANİ IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.,. Etmeyenler... Önerge ka

bul edilmiştir. 
Maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum: 

Müsteşar Yardımcıları 
MADDE 8. — Devlet Planlama Teşkilatında Müsteşara Planlama, Koordinasyon, Uygu

lama ve İdarî konularla ilgili birimlerin yönetiminde yardımcı olmak üzere dört Müsteşar Yar
dımcısı görevlendirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Soru sormak istiyorum efendim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, bu müsteşar muavinlerinin nitelikleri ne olacak? 

Devlet hizmetindeki kıdemleri aranacak mı, yoksa, Planlamanın kafasındaki bir odacıyı veya 
kaloriferciyi mi müsteşar muavini yapacaklar? Yani bu göreve getirilecek kişilerde belirli nite
liklerin aranması lazımdır. Bu, maddede açıkça belirtilmemiştir. Atanacaktır; ama, atanacak 
kişiler hangi niteliklerde olacak?.. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Müsteşar ve müsteşar yardımcısı atanması, 
devlette genel kurallara bağlıdır; burada da aynı kurallar geçerlidir. 

BAŞKAN — 8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum: 

Araştırma Enstitüsü 
MADDE 9. — İktisadî, sosyal ve kültürel konularda; araştırma ve inceleme yapmak, ya

pılmasını sağlamak, koordine etmek, bu alanlarda mevcut olan bilgilere erişmek ve erişilmesi
ni sağlamak ve yetiştirme, kurs, staj programları düzenlemek ve ihtisas eğitimi vermek üzere; 
Devlet Planlama teşkilatı Müsteşarlığına bağlı bir araştırma enstitüsü kurulmuştur. 

Bir İstişare Kurulu enstitüye çalışmalarında yardımcı olur. İstişare Kurulu Enstitü Başka
nının başkanlığında üniversite öğretim üyeleri ve iş hayatında temayüz etmiş kişiler arasından 
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seçilmiş toplam beş kişiden oluşur. İstişare Kurulu üyeleri Müsteşarın teklifi üzerine ilgili Dev
let Bakam tarafından üç yıl süre için seçilir. Enstitü Başkanı ve üç Başkan Yardımcısı aynı usul 
ile atanır. 

Enstitünün çalışma usul ve esasları ile istişare Kurulu üyelerine verilecek huzur hakları
nın miktarı ve ödeme esasları Müsteşarlıkça hazırlanacak bir Yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın öztürk ve Sayın Genç. 
Buyurun Sayın öztürk. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; söz ko
nusu 9 uncu madde üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyeti saygıyla se
lamlarım. 

Sayın Başkan, bu tasarı, adı üzerinde, Devlet Planlama Teşkilatında yenilik ve düzenleme 
ile ilgili bir tasarıdır. Bu tasarı, tam manasıyla incelenmiş, araştırma yapılmış, Türkiye'nin ih
tiyaçlarına göre yeni bir Planlama Teşkilatı kurulmasını ihtiva ediyor. Kısaca, özü budur; an
cak, benim kanaatim odur ki, bu tasarı hazırlanırken, hiçbir zaman, ne Türkiye'nin ihtiyaçları 
göz önüne alınmış ve ne de Devlet Planlama Teşkilatının mevcut durumu göz önüne alınmış; 
ama komisyonda rasgele, ilgisiz arkadaşlarımızın verdiği önergelerle bu Devlet Planlama Teş
kilatının ne hale getirildiğini bir görelim. 

Muhterem arkadaşlar, 9 uncu maddede "istişare Kurulu Enstitüsü" çalışmalarından, ya
ni kurulan araştırma enstitüsünden söz ediliyor. Bir kanun görüşülürken beğendiğimiz tarafı 
için olumlu yönde el kaldırıyoruz, beğenmediğimiz tarafı için ise olumsuz işarette bulunarak 
reddediyoruz. Ancak, Yüce Heyetin dikkatini çekmek istiyorum: Bir kurum içerisinde, bir teş
kilat içerisinde 6 tane araştırma enstitüsü var; yani bu yeni gelen kanunun içerisinde 6 tane 
araştırma enstitüsü var. Buradaki her daire başkanının ve müsteşarının kendisine göre bir araş
tırma enstitüsü var... 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Ne ilgisi var efendim? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Bakanım, beğenmediniz; ama, isimlerini vere

yim, tam 6 tane olduğunu iddia ediyorum, eğer kanunu incelediyseniz göreceksiniz. 

Bunlar : 
1. Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü, 
2. Kalkınmada öncelikli Yöreler Genel Müdürlüğü, 
3. islam Ülkeleriyle ilişkiler Genel Müdürlüğü 
4. Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, 
5. Müsteşarlık Araştırma Enstitüsü, 
6. Proje Genel Müdürlüğü adı altında 6 tane, ayrı araştırma enstitüsüdür. 

Şimdi, bu 6 araştırma enstitüsüne aynı konuyu versek, "bunları bir araştırın, bir rapor 
hazırlayın" desek, inanıyorum ki, Devlet Planlama Teşkilatı içerisindeki bu araştırma enstitü
lerinden 6 tane ayrı rapor çıkar. Bu 6 ayrı raporun içerisinden, müsteşar veya ilgili bakan doğ
rusunu seçmekte şaşırıp kalacaktır. Ben bunu katiyen bir tenkit amacıyla konuşmuyorum; yal
nız, bu kanunun içerisinde "araştırma enstitüsü" veya "araştırma bürosu" adı altında bir enf
lasyonun olduğunu belirtmek istiyorum. Biz, bu 6 büroyu 2'ye veya l'e îndirmezsek, Devlet 
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Planlama Teşkilaundan çıkacak her türlü bilgi çok sayıda olacağından, bu bilgiyi kullanacak 
olan kurum ve kuruluşlar devlete yanlış rapor verir ve ilgili bakanları, Başbakanı yanlış bilgi
lendirir. Bu 6 tane birimin mutlaka l'e inmesi lazımdır. O oluşturulacak birimi güçlendirelim, 
zenginleştirelim; araç gereç yönünden, uzman yönünden destekleyelim ve böylece, devletin tek 
kuruluşu olan, gözde kuruluşu olan Devlet Planlama Teşkilatını güçlendirmiş olalım. Bu 6 ta
ne ayrı araştırma enstitüsü Planlamayı kargaşaya sokacak fikirler üretir. Bu araştırma enflas
yonuna son vermek, Planlamaya yapılacak en büyük iyilik olacaktır kanaatindeyim. 

Ben, bütün bunları tamamen teknik bir konu olarak arz ediyor, Yüce Heyeti saygıyla se
lamlıyorum. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Sayın Başkanım, sayın hatip konuşmasında 
"rasgele verilen önergeler" tabirini, maalesef, kullanmışlardır. Bu tabiri reddediyorum. Bu Yüce 
Mecliste, komisyonlarda veya Genel Kurullarda, mensup olsun, muhalif olsun, herhangi bir 
milletvekilinin imzası tahtında verilen önergeyi rasgele verilmiş önerge olarak tavsif etmek fev
kalade yanlış bir davranıştır ve yanlış bir sözdür. Bunu lütfen tashih etsinler efendim. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, konuşabilir miyim? 
BAŞKAN — Hayır! Lütfen, karşılıklı konuşmaya meydan vermeyin. Sizin konuşmanız 

zaten bitti. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, bilerek konuştum, daha da ilerisini 

konuşurum. 
BAŞKAN — Sayın öztürk, lütfen efendim... Size söz vermedim. Siz sözünüzü bitirdiniz 

ve Genel Kurulu saygıyla selamladınız, kürsüyü lütfen terk ediniz. 
Sayın Genç, buyurun efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu madde, ANAP ikti

darının devlet kurumlarına ve planlamaya bakış açısını en güzel şekilde ortaya koyan bir mad
dedir. Bakın, Planlama gibi, devletin temel bir kurumunda araştırma enstitüsünü kuruyorlar 
ve bu araştırma enstitüsüne iş hayatımızda temayüz etmiş kişileri alıyorlar, tş hayatında tema
yüz etmiş kişiler kimler?.. Bitiyorsunuz, bizim memleketimizde iş hayatında temayüz etmiş ki
şiler, ekseri, kaçakçılar, hayalî ihracatçılar gibi kişilerdir. Bu kaçakçılara, hayalî ihracatçılara, 
ceplerini dolduranlara, ANAP İktidarı, size az, size, devletin en nitelikli, en saygın kurumu 
olan Planlamada da yer vereyim diyor. Hem de nasıl vereyim... istediğin ücretle... Bunların 
ücretini kim tayin edecek? Yine müsteşar tayin edecek, "istişare Kurulu üyeleri Müsteşarın 
teklifi üzerine ilgili Devlet Bakanı tarafından üç yıl süre için seçilir, Enstitü Başkanı ve üç Baş
kan Yardımcısı aynı usul ile atanır. 

Enstitünün çalışma usul ve esasları ile istişare Kurulu üyelerine verilecek huzur hakları
nın miktarı ve ödeme esasları Müsteşarlıkça hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir" diyor. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten, ANAP iktidarı şu devleti yönetemiyorsa, devletin yöne
timini bir ihaleye çıkarsın, ihaleye girecek belli bir grup işadamı vardır, oraya verebilir; ama 
devletin temel kurumlarından, saygın kurumlarından biri olan Planlama gibi bir kurumun is
tişare görevini temayüz etmiş işadamına vermek, bence, yapılacak gafletlerin en büyüğüdür. 
Kimdir bu iş hayatında temayüz etmiş adam? Kim tayin edecektir? 

"öğretim üyeleri ve iş hayatında temayüz etmiş beş kişiden oluşur." diyor. Kaçı öğretim 
üyesi olacak, kaçı temayüz etmiş işadamı olacak; bunu bari belirleyin. Gerçekten, kanun yap
ma tekniğinden de yoksun bu Komisyon. 
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Biraz önce, ANAP Grup sözcüsü, arkadaşım burada bir şey söyleyince alındı; ama, ka
nun düzenlemesinde alışılmış teknikler vardır. Bir yere, bir makama, bir göreve birtakım in
sanlar uygun görüldüğü zaman, kanunda bunun nitelikleri belirtilir, sayısı belirtilir, aylık ve 
ödenekleri, genel ilkeleri itibariyle belirtilir. Bunları bir tarafa bırakır, saçma sapan bir ifadey
le kanun düzenlemeye kalkarsanız, yarın, kim buna sahip çıkacak ve nasıl uygulayacak? 

Müsteşar çıkacak, benim odacım temayüz etmiştir, ben onu istişare kuruluna atadım di
yecek. Engelleyebilecek misiniz? Yahut da, yakın bir dostunu, her gün kafa çekmeye gittiği 
bir hayalî ihracatçı için, bu, temayüz etmiş bir adamdır, bunu Planlamaya atayacağım diyecek; 
onlar da tabiî, kendilerine uygun bir planlamanın gerçekleşmesini sağlayacaklar. Mesela, bir 
ithalat ve ihracat rejimini hazırlayan Devlet Planlamaya görüş getirirken, elbette ki o temayüz 
etmiş insanlar, kendi yararlarına ve ilkelerine uygun olarak hazırladıkları bilgi çerçevesinde görüş 
bildirecekler. 

Sayın milletvekilleri, bu madde böyle geçerse, bence, gerçekten çok ağır bir hata işlemiş 
oluruz. Çünkü, ne kanun tekniğine uygun, ne de uygulayıcı için belirli kavramlar getirilmiş; 
her tarafa çekilebilecek bir maddedir. Biz, yarın müsteşar şunu yapar bunu yapar demiyoruz; 
elbette, ilke sahibi, planlamanın ilkelerini bilen insanları istişare heyetine getirebilirler; ama, 
bunlar istisna. Biliyorsunuz, bizde belirli yerlere gelen insanların, bağlayıcı kurallar içerisinde 
hareket etmeye zorlanmadıkları takdirde, zaman zaman çok keyfî hareket ettikleri de görül
mektedir. Bununla ilgisi olduğu için söylüyorum; mesela bugün Sayın özal'ın hanımıyla, oğlu 
çıkıyor, borsada oyun oynuyor, kâğıt satın alıyor. Şimdi, bu, konu dışı diyeceksiniz; ama bu 
maddede var. 

Bize dışarıda intikal eden olay şu: Zarar eden şirketleri önce ANAP'lılar satın alıyor, ar
kasından da devlet satın alıyor... Bu bir iddia... Neden? Çünkü, Kamu ortaklığı İdaresi piyasa
ya müdahale ediyor. Kamu Ortaklığı İdaresi, zaman zaman, iflas etmiş şirketlerin hisse senet
lerini alıyor, borsaya sokuyor. Böyle olunca, belirli insanlar Kamu Ortaklığı idaresinden ti yo 
alıyorlar ve neticede büyük kazançlar sağlıyorlar, tşte. METAŞ bunlardan birisi. METAŞ'ın 
üç gün, beş gün önceki hisse senedi 375 lira, bir borsa işleminden sonra 1 500 liraya çıkıyor... 
Bu, nereden geliyor? Demek ki, birtakım insanlar, birtakım tasarrufta bulunmuş oluyor. Yani, 
görülüyor ki, bu olaylar, bu uygulamalar, Türkiye'de yönetimde bulunan insanların belirK bir
takım kurallar içine alınmaları gerektiğini ve devletin de bu kurallar sayesinde korunacağını 
ortaya koymaktadır. 

Belirli yerlere gelen ve devleti yöneten insanlar, birtakım genel kurallarla eğer baskı altına 
alınıp, belirli sınırlar içine sokulmazlarsa, bunlar, devleti bir anda iflasa sürükleyebilecek dav
ranışlar içinde olabilirler. 

Bu itibarla -sayın ANAP'Iı milletvekillerine diyorum- bence bu maddeyi çıkaralım. Mad
deyi çıkarmasak bile, hiç olmazsa, "iş hayatında temayüz etmiş kişiler" ibaresini kaldıralım. 
Benim bu konuda vermiş olduğum bir önergem de var. 

Saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

EROL AĞAGlL (Ankara)— Madde üzerinde ben de söz istiyorum Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun. 
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EROL AĞAGÎL (Ankara) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bu madde, belki 
böyle bir enstitüye ihtiyaç olduğu için getirilmiş. Ben enstitünün kurulmasına karşı değilim; 
ancak, maddenin redakte edilişinde birtakım belirsizlikler ve yanlışlıklar var, bunları dile ge
tirmek için söz aldım. 

"Beş kişiden oluşacak olan bu kurul, üç yıl için seçilir" deniyor. Seçim, adaylar arasında 
olur. Ne seçilecek adayların kimler tarafından ve nasıl aday olacakları belli, ne de bunları ki
min seçeceği belli... 

"Enstitü Başkanı ve üç Başkan Yardımcısı aynı usul ile atanır" deniyor. Bu atamayı da 
kimin yapacağı belli değil. Çünkü, iki satırlık son paragrafta, "Enstitünün çalışma usul ve 
esasları ile tstişare Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının miktarı ve ödeme esasları yö
netmelikle düzenlenir" diyor. Yani, yönetmelikte ancak bu konular olacak; ama, seçilecekle
rin kimin tarafından seçileceği ve seçilmeye aday olacakların kimler tarafından belirleneceği, 
kimlerin aday olabileceği belirtilmemiş. İkincisi, atanacaklar var. Enstitü başkanı ve üç yar
dımcısını kim atayacak? 

Atanacaklar için ayrıca süre yok; ama, seçilecekler için üç yıl süresi var. Halbuki, kim 
sececekse -o da belli değil ama- son derece sübjektif birtakım kriterleri seçiyor. Kimlerden se
çilecek?.. Temayüz etmiş kişiler arasından. Size göre başka temayüz etmiş insanlar önemlidir, 
bana göre başka temayüz etmiş insanlar önemlidir. 

Siz üç yıllık süreyi - bir siyasî iktidar devresi de değil bu- neye göre belirlediniz? Üç yıl 
için neye göre seçiyorsunuz ve nasıl seçiyorsunuz? Üç yıl için seçtiğiniz zaman, bunun, bir sürü 
hakkı müktesebi olur. Bu süre neye göre tespit edildi? 

Diyelim ki siz, şimdi bunlan seçtiniz ve bundan altı ay sonra da seçim var... Ondan sonra 
gelecek iktidarlarda, başka sübjektif kriterlerle, başka kişiler temayüz etmiş insan sayılacaktır. 
Bunları da Uç yıl için seçtiğinize göre, oradan bir daha alamayacaksınız. Atasanız olabilir; çünkü, 
atadığınızı görevden alma olanağınız var; ama, seçiyorsunuz... 

Sayın Başkan, somut olarak Sayın Bakandan öğrenmek istediklerim şunlar: Bunları kim
ler seçecek? Seçilecek olanlar hangi kriterleri haiz olacak ve adaylar nasıl belirlenecek? Tema
yüz etmiş olmanın objektif kriterleri nedir? AUnacak olanları kimler atayacak? Çünkü, daha 
önce de arz ettiğim gibi, maddenin en son paragrafında bahsedilen yönetmelikte bunlar betir-
lenmeyecek. Yönetmelikte belirlenecek hususların, konuların neler olduğu dibace edilmiş; yö
netmelikte onun dışında bir şey olmayacak. 

Ben, bu maddenin birtakım eksiklikler, yanlışlıklar ve uygulamada sübjektif birtakım kri
terler ortaya koyacak boşluklarla dolu olduğunu düşünüyor ve bu maddenin redakte edilerek 
getirilmesi için, en azından geri çekilmesini teklif ediyorum. 

Yüce Kurula saygılar sunarım. 

FETHİ ÇELtKBAŞ (Burdur) — Ben de söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şahsınız adına değil, grubunuz adına konuşabilirsiniz. 

FETHİ ÇELtKBAŞ (Burdur) — Ben şahsım adına konuşacaktım. 

BAŞKAN — Şahsınız adına konuşamazsınız; çünkü, şahısları adına iki kişi konuşmuş bu
lunuyor. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Grup adına konuşsun efendim. 
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BAŞKAN — Grup Başkanvekiliniz, grup adına konuşabileceğinizi söyledi. 
Buyurun. 
FETHt ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Mütemmim bilgi almak istiyordum. 

BAŞKAN — Grubunuz adına buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA FETHt ÇELtKBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, muhterem arka

daşlar; bu 9 uncu madde, Hükümet tasarısına Komisyonda ilave edilmiş. Gerekçesine baktım, 
gerekçesinde "Araştırma Enstitüsü başlığı altında iktisadî, sosyal ve kültürel konularda ihtiyaç 
duyulan araştırma ve incelemeyi yapmak, kurs ve staj programları düzenlemek ve eğitim faali
yetlerinde bulunmak amacıyla bir Araştırma Ensitüsünün kurulmasına imkân veren yeni bir 
madde 9 uncu madde olarak eklenmiş" diyor. Planlama Teşkilatı, bu vazifeleri yapacak şekil
de organize edilmeyecek mi acaba? Yani, başka ülkelerde, mümasil planlama çalışmalarında 
buna benzer bir şeyler var mı? Benim bildiğim kadarıyla, planlama teşkilatları, kendi bünyele
ri içerisinde çeşitli dairelerle bu vazifeleri yürütüyorlar, Fransa'daki Planlama, benim bildiği
me göre, öyleydi. 

Bu itibarla, Türkiye'de, mümkün olduğu kadar az memurla çok iş görmek yoluna gider
sek, enflasyonu önlemek ve devlet varidatıyla ihtiyaçları karşılamak imkânı hâsıl olabilir. Müm
kün olduğu kadar az personelle, kalifiye personelle işleri yürütmek lazım gelir. Yoksa, bürok
raside personeli artırdıkça, devletin imkânlarıyla ihtiyaçları karşılamak da fevkalade zor ol
maktadır; idarî hayattaki tecrübem, bunu bana göstermiştir. 

Bu Enstitünün çalışmalarına yardımcı olması bakımından arkadaşlar bir ilave yapmışlar, 
Enstitü Başkanının başkanlığında, tecrübeli kişilerden oluşan bir İstişare Kurulu oluşturmuş
lar. Bunun, tatbikatta hakikaten fevkalade yararlı olacağı kanaatini taşırım, tş hayatındaki bü
tün kişileri kötülemek, fevkalade zararlıdır. Türkiye'de iş hayatında muvaffak olmuş bir kişi 
olan Vehbi Koç'a, bundan üç dört yıl evvel, Milletlerarası Ticaret Odasının, Hindistan'da bir 
takdirname verdiğini arkadaşlara hatırlatmak isterim. Türkiye'de son yirmibeş otuz yıl içeri
sinde fevkalade başarılı, ciddî işadamları ortaya çıkmıştır; bunların yanında birtakım kötüleri 
-bu müesseseyi yıkmak için- misal olarak serdetmek yerinde olmaz kanaatini taşırım. Tecrübe
li işadamlarından devletin faydalanmasında büyük yararlar vardır. Elbette, bu hükümleri tat
bik edecek olanlar, devlet mesuliyeti içerisinde, seçim yaparken isabetli davranacaklardır. Türk
iye'de bu yolda çalışacak yetişmiş çok ciddî işadamlarımız, hamdolsun, bugün mevcuttur. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir... 

RECEP ORHAN ERGUN (Kayseri) — Soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ergun. 

RECEP ORHAN ERGUN (Kayseri) — Bu Enstitü hakkındaki bir noktayı, aydınlığa ka
vuşması bakımından, suale çeviriyorum. 

"İhtisas eğitimi vermek üzere" diye bir tabir var. Temel Eğitim Kanunuyla bu konu birle
şiyor mu ve Millî Eğitim Bakanlığından bunun müsaadesi alınacak mı ve bu Enstitüyü, Millî 
Eğitim Bakanlığı mı yönlendirecek, yoksa Müsteşarlık mı yönlendirecek, idare edecek? Birin
cisi, bu noktanın açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. 
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ikincisi, "koordine" kelimesi çok kullanılıyor. Sanınm, Sayın Komisyon Başkam yahut 
Sayın Bakan bu konuda yetkili oluyor. Bir Koordinasyon Dairesi var ve esas gayesi, sosyal plan
lamayla, ekonomik planlamayı birbirine entegre etmek, birleştirmekti; sosyal hedeflere veya
hut da ekonomik hedeflere sosyal gücün hazırlanmasını sağlamaktı. O kısımların nasıl çalışa
cağı hakkında bilgimiz yok; ama, şimdi, burada enstitü de bunu yapıyor. Yani, Koordinasyon 
Dairesi ile yahut şimdiki adı Koordinasyon Genel Müdürlüğü ile enstitü, acaba bir dublikasyo-
na gitmiyor mu ve Türkiye'de çok olduğu gibi, bunlar, birbirinin işini bozuyor olmuyor mu; 
onu soruyorum? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergun. 
Sayın Ergun'un sualleri ile daha önce konuşan sayın hatiplerin bazı suallerine cevap ver

mek üzere, Sayın Komisyon Başkanına söz veriyorum. 
Buyurunuz efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bu madde, Komisyonda ilave edilmiş olup, gerekçesi de anlatıldı. 
Doğrudur; Planlama Teşkilatı kurmay bir kuruluştur ve araştırma yapar, yaptığı araştırmaları 
da yayımlar; fakat, bu araştırmaların, akademik yönden ziyade, hizmete dönük yönü vardır. 

Şimdi, araştırma enstitüsü bir iç hizmet eğitimini yapacaktır. Yani, Planlama Teşkilatı içe
risindeki genç elemanların, orta seviyedeki elemanların ve daha yukan çıkacak olan elemanla
rın bu enstitüde hizmet içi eğitimini sağlayacak bir hizmet götürecektir; birincisi bu. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Maddede öyle bir şey yok; "inceleme yapmak" diyor. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Var efendim, müsaade ederseniz söyleyeyim. 
ikincisi, araştırmalarını daha çok akademik seviyede ve daha çok, uygulamalı -özel sek

tör de burada istişare kurulu olarak işin içerisine giriyor- olarak götürmeye çalışacaktır ve bu 
ilk değildir, bunun emsalleri de vardır. Buna benzer görevleri yapan, Dünya Bankasının bir 
iktisadî Kalkınma Enstitüsü vardır, IMF'nin bir IMF Enstitüsü vardır ve birçok planlama teş
kilatlarının da planlama enstitüleri vardır. Tabiî bu, ilk defa olarak burada denenecektir. Ko
misyonda bu görüşüldü ve faydalı olacağı kanaatine varıldı. Yoksa, burada bir dublikasyon 
yoktur. Diğer birimlerde araştırma bölümleri vardır, bunlar da ihtisas araştırma birimleridir. 
Sosyal planlamada araştırma bölümü, münhasıran kendi konularıyla ilgili olan doğrudan araş
tırmaları yapar, tslam Ülkeleri Ekonomik işbirliğinde de aynı şekildedir. Serbest bölgeler de 
benzeri konulardadır, onlar kendi ihtisaslarına düşen araştırmaları yaparlar. Burası, daha çok 
ve daha genel konularda, daha akademik düzeyde araştırma yapar. Çünkü, hem üniversite öğ
retim üyeleri ile hem iş sahasında temayüz etmiş kişileri de istişare kuruluna getirip... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O, "temayüz etmiş kişiler" kimlerdir, bir tanesini söyler 
misiniz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Tabiî, değerlendirmesi yapılacak, bu gibi kuruluşlarda standartlar muhakkak üst düzeyde tu
tulacaktır ve iyi niyetle kurulmuş bir müessese olarak görülmektedir. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Hükümet bir izahatta?.. Bulunmuyor.. 
Madde üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır; okutuyorum: 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 503 Sıra Sayılı Yasa Tasarısının 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki 

"Ve iş hayatında temayüz etmiş kişiler" ibaresinin tasarı metninden çıkarılmasını saygıları
mızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Neccar Türkcan 
izmir 

İbrahim Tez 
Ankara 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMÎSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBÎ (İzmir) — Katılmıyoruz efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — önergemi açıklamak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Tabiî... 
Buyurunuz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz, verdiğimiz önerge 

ile, maddeye konulan "iş hayatında temayüz etmiş kişiler arasından seçilmiş" ibaresinin kaldı
rılmasını istiyoruz. Bu ibare kalktığı zaman, üniversite öğretim üyeleri içinden seçilmiş 5 kişi 
bu araştırma enstitüsünde görev yapacak. 

Şimdi, "iş hayatında temayüz etmiş kişiler" ibaresi, çok muğlak bir ifade olup, bence, 
kullanan için bir eksiklik, bir ayıptır. Ne demek "iş hayatında temayüz etmiş" ibaresi?.. Han
gi iş sahasında; iş sahası derken neyi kastediyorsunuz? O zaman, bari, "kendi meslek sahasında" 
deseydiniz, hiç olmazsa, bu kurulda bir sendikacı olabilirdi, bir işçi olabilirdi. Yani, Planlama
nın yalnızca ticarî hayatı değerlendiren ve yönlendiren bir görevi yok ki... Planlama, ekonomi
yi bütünüyle kabul edip, onu yönlendirmek için kurulan bir temel kurum. Siz, bu temel kuru
mun istişare görevini verdiğiniz bir araştırma enstitüsüne yalnız işhayatında temayüz etmiş in
sanları alırsanız, o zaman, peki öteki meslek grupları ne olacak? Bunun kriteri de yok. Yani, 
oradaki -devlet bakanı bunu atıyor- devlet bakanına, kendi yakınlarına, kendisiyle belki iş or
tağı olacak insanlara birtakım arpalıklar ihdas etmek için getirilmiş bir madde. Ne kadar ücret 
verileceği belli değil; bakanın gönlünden ne koparsa onu verecek. Ondan sonra, üç sene için 
seçilecek... 

Biraz önce buraya çıkan ANAP'lı arkadaş diyor ki, "Vehbi Koç temayüz etmiş...' Canım, 
Vehbi Koç gelip de senin enstitünde danışmanlık mı yapar yani? Biraz gerçekleri de görelim. 
Buraya getirmek istediğiniz şey, kendi yakınınız olan işadamları... Bunlar da belli. Zaman za
man bazı kanunların burada savunmasının yapılması nedeniyle, aflar geldiği zaman bunların 
kimler olduğu ortaya çıkacak. O adamlara yeni iş imkânları sağlıyorsunuz; ama bu, Planla
manın ciddiyetiyle bağdaşmaz. Bugün, planlama teknik bir konudur; ekonomiyi de bileceksiniz, 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Tevfik Koçak 
Ankara 
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siyaseti de bileceksiniz, sosyolojiyi de bileceksiniz, tıbbı da bileceksiniz, her şey bileceksiniz 
ki, memleketin bir bütün olarak planlamasını yapabilesiniz. Yani, "iş sahasında temayüz et
miş kişi" ibaresi, gerçekten kanun için de, bu madde için de, bu Meclis için de bir ayıptır. Bu 
•ayıp ibareyi çıkarmak için, Meclisi de bu ayıptan kurtarmak için önergemi verdim. Kabul eder
seniz memnun olurum. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, karar yetersayısını arar mısınız? 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Efendim, karar yetersayısı istenmektedir. Karar yetersayımız yok... 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Karar yetersayısı istemenin usulü var Sayın Başkan; ne ayağa 

kaltılar, ne bir şey... 
BAŞKAN — Efendim, ayağa kalktılar, söylediler; daha önce de yazdılar, gönderdiler. 
Karar yetersayısı yoktur, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.28 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 17.45 

BAŞKAN : BaşkanvekiU E. Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN — 84 üncü Birleşimin Üçüncü oturumunu açıyorum. 
Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

V. — 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 İlişkin 44 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; 
Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakktnda 151 Sayûı'Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Planlama Teşki
latı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması 
Hakktnda 304 Saydt 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 — Komisyon ve Hükümet yerlerinde. 

Sayın Genc'in, 9 uncu maddeyle ilgili önergesinin oylamasında kalmıştık. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 9 uncu madde ka

bul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 

ÎKİNCÎ BÖLÜM 

Ana Hizmet Birimleri 

Ana Hizmet Birimleri 
MADDE 10. — Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarhgındaki ana hizmet birimleri şunlardır: 

a) İktisadî Planlama Genel Müdürlüğü 
b) Sosyal Planlama Genel Müdürülğü 
c) Koordinasyon Genel Müdürlüğü 
d) Kalkınmada öncelikli Yöreler ve Bölgesel Kalkınma Genel Müdürlüğü 
e) tslam Ülkeleri ile İlişkiler Genel Müdürlüğü 
0 Avrupa Topluluğu ile İlişkiler Genel Müdürlüğü 
g) Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü 
h) Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 
i) Sorbest Bölgeler Genel Müdürlüğü 
k) Proje Geliştirme Genel Müdürlüğü 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ana hizmet birimlerinde, gerekli hallerde devamlı 

ve geçici özel ihtisas komisyonları kurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Sayın Öztürk, Sayın Çelikbaş. 
Buyurun Sayın öztürk. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce meclisin sayın üyeleri; söz konusu 

10 uncu madde üzerinde söz almış bulunuyorum, bu vesileyle, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 
Sayın Başkan, biraz önceki oylama da göstermiştir ki, ANAP Grubu bir oylamada dahi 

neye parmak kaldıracağını bilemeden... 

BAŞKAN — Sayın öztürk, lütfen, madde üzerinde... Lütfen, itirazlara sebep olmayalım. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Yanlışlıkla parmak kaldırdılar, sonra, ikaz üzerine 
düzeltti. Böylece, planlama gibi son derece ciddî bir kanunun üzerinde sayın üyelerin ne derece 
dikkatli durduklarını üzülerek gördük. 

Sayın Başkan, söz konusu 10 uncu maddeyle ilgili olarak, planlamaya bir bütün olarak 
bakarsak; 1 müsteşar, 4 müsteşar yardımcısı, 12 genel müdür ve 33 tane daire başkanından 
oluşan koskoca, geniş bir yapıya kavuşuyor. Yani, bir planlamanın içerisinde 12 tane genel mü
dür var. Ben baktım, çok geniş bir teşkilata sahip Tarım Bakanlığının bünyesinde bile 12 tane 
genel müdür yok. Bunu son derece büyük bir hata olarak görüyorum. 

İkinci ve önemli bir konu: Türkiye'de, genel müdürlük deyince, bünyelerinde çok çeşitli 
görev alanlarını ihtiva eden kuruluşlar vardır. Bir PTT Genel Müdürü var ve bunun sıfatı, 
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Posta Telgraf Telefon Genel Müdürü, Personel sayısına bakıyoruz, 300 binin üzerinde perso
neli olan bir genel müdürlük. Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü veya Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün de personel, kadro ve teşkilat yapıları son derece geniştir ve etkilidirler. 

Bu tasarıda getirdiğiniz genel müdürlük sistemine bakarsak, bazı genel müdürlüklere 5, 
bazı genel müdürlüklere 6 uzman düşmektedir. Bu, son derece yanlış bir olaydır; yani, Devlet 
Planlama Teşkilatındaki daire başkanlıklarını genel müdürlük haline getirmeniz son derece yanlış 
bir olaydır. 

Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak görev yapmış arkadaşlarım var ANAP'in içe
risinde; ben isterim ki, hiç olmazsa onlar bu konuya karşı çıksınlar. Zira, yarın genel müdür
lükler arasında bir kavram kargaşası olacak. Diyelim ki, İktisadî Planlama Genel Müdürü, 
PTT Genel Müdürünü çağırsa ve .gel, seninle şu konuyu göreşüceğiz dese, yarın belki ilk etapta 
gelebilir; ama, ikinci etapta, senin 10 uzmanın var, benim 300 bin personelim var; ben, senin 
ayarında değilim, sen beni çağıramazsın der ve bir yetki kargaşası doğar... Bu husus, her şey
den önce planlamanın aslî unsuru olan uzmanlık kavramına aykırıdır. 

Muhterem arkadaşlar, biz, muhalefet olarak ne desek yanlış oluyor, bunu biliyoruz. Par
maklar kalkıyor iniyor ve bizim önerilerimizi reddediyorsunuz. Planlamadaki aslî unsur uz
manlıktır. Bu aslî unsuruna öteden beri titizlikle riayet edilmiş ve bugüne kadar korunmuştur. 

Sayın Hırgut özal'ın, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı iken Bütçe ve Plan Komisyo
nunda yapmış olduğu bir konuşmayı aynen aktarmak ve Yüce Heyetin takdirlerine sunmak 
istiyorum: 

Sayın özal, bu konuda aynen, "bütün bunların yanında, planlamada önemli husus uz
mandır. Kuruluşundan bu yana Planlama Teşkilatında uzmana çok büyük önem verilmiştir. 
Programların ve planların hazırlanmasında en büyük katkı uzmandan gelmiştir, bu usul 
değişmez" diyor. Şu kadere bakın... Değişmeyecektir; ama, Sayın özal'ın kardeşi küçük özal, 
Sayın Yusuf özal, bunu burada değiştiriyor, vasiyetine karşı geliyor. Bakın, "değişmez, değiş
meyecektir de" diyor... Zannediyorum, Türkiye'nin en büyük dayanağı olan noktanın da bu 
olması icap eder. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Demek ki Sayın özal'ın da her dediği olmuyormuş. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Vallahi, yine Özal doğrusunu söylemiş... ANAP Grubu 

değil de, küçük özal değiştiriyor; onun için takdirlerinize sunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, ne derseniz deyin, Sayın özal, bunu, Planlama Müsteşarı iken doğru 
söyledi. Söylediği doğruydu; çünkü, Planlamada bir insanın amacı genel müdür olmak değil
dir, daire başkanı olmak değildir, iyi bir uzman olmaktır. Gelin, bunu değiştirmeyin, bu husu
sa vaktinde işaret edilmiştir; takdirlerinize sunuyorum, 

Diğer bir konu da, burada genel müdürlükleri ve yardımcılıklarını ihdas ediyorsunuz. Devlet 
Planlama Teşkilatında aynı masada görev yapan iki uzmandan birisi genel müdüre, diğeri ge
nel müdür yardımcısınabağlı olacak. Gelin de bu iki uzmana hükmedin... tşte, hiyerarşik kar
gaşa burada doğuyor. 

Muhterem arkadaşlar, buraya tenkit amacıyla sık sık çıkıp Yüce Meclisin vaktini almak 
istemiyorum, gördüğümüz tehlikeleri anlatmak istiyorum; takdir Yüce Heyetin olacaktır so
nunda. Bu genel müdür yardımcılıkları da, mevcut bürokratik hiyerarşiye bir yenisini ekleye
cek, hatta genel müdür yardımcılıklarına bağlı daire başkanları da olacak; yani aynı odada, 

— 35 — 



T.B.M.M. B : 84 20 . 2 . 1991 O : 3 

aynı işi yapan, biri daire başkanına bağlı, biri genel müdür yardımcısına, bir diğeri de genel 
müdüre bağlı olmak üzere üç çeşit uzman olacaktır, tşte, hiyerarşik kargaşa kendiliğinden doğ
maktadır. 

Ben, bu önerge için, "rasgele önerge" deyince, Sayın Onural Şeref Bozkurt arkadaşımız, 
"komisyonda rasgele önerge olmaz" dedi. Doğru, komisyonların hiçbirisinde rasgele önerge 
olmaz; ama, bu, planlamanın ana yapısını değiştirecek bir konu ise, önergeyi verecek arkadaş 
Planlama Teşkilatına gider, 6 ay, 1 yıl veya 2 yıl inceler ve gördüğü hataları düzeltmek için 
önerge verir. Kendisine uzatılan önergeyi imzalayıp, önerge diye okunursa, saydığım yanlışlık
lar ortaya çıkar. Ben bunu, devletin güzide bir kuruluşunu korumak için veya gördüğüm bir 
hatayı belirtmek için Yüce Meclisin huzurunda dile getiriyorum. 

Sayın Başkan, gelin Planlamanın en kilit noktası olan -biraz sonra bu personel konusuna 
da değineceğim- uzmanlık konusunu ortadan kaldıran bu maddeyi, vereceğiniz bir önerge ile 
değiştirin ve Planlamanın ana yapısını, temel taşını bozmayın; çünkü, aksi halde büyük bir 
vebal altında kalırsınız. Teşkilattaki uzmanları memur seviyesine düşürmeye hiç kimsenin hak
kı yoktur. Çünkü, Devlet Planlama Teşkilatındaki bir uzman, askerdeki kurmay subayın yetiş
mesi gibi, devlete çok pahalıya mal oluyor. Hatasıyla pahalıya mal oluyor, sevabıyla pahalıya 
mal oluyor ve maddî imkânlarıyla pahalıya mal oluyor; bunu ortadan kaldırmayın. 

Sayın özal'ın bundan yirmi yirmibeş yıl önce söylediği ve herhalde size bugün için bir 
vasiyettir; "inşallah bu vasiyetini değiştirmezsiniz" der, Yüce Heyeti saygı ile selamlarım. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Yirmibeş yıl geçmiş; yirmibeş yılda aynı kafa 
olmaz ki... 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, buyurun efendim. 
FETHt ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; Plan ve Bütçe Ko

misyonunda, Hükümetten gelen tasarıya, 2 genel müdürlük ilave edilmiş. Birisi, tslam Ülkele
riyle ilişkiler Genel Müdürlüğü, diğeri Proje Geliştirme Genel Müdürlüğüdür. Ben, bilhassa 
Proje Geliştirme Genel Müdürlüğünü ilave ettiklerinden dolayı, Komisyona teşekkürlerimi sun
mak istiyorum. 

Uzun yıllardan beri Birleşmiş Milletler Teşkilatının "UNIDO" sınaî yardım teşkilatı, kal
kınmakta olan Ülkelere çeşitli teknik ve malî yardımlarda bulunuyor. Ben, bunu eski yıllardan 
beri takip ederim; fakat, Türkiye'de, maalesef, bazı ünitelerimiz bu mevzulara yeterince ilgi 
göstermediği için, karşı tarafta bir çekingenlik meydana gelmektedir. Bazı daireler işi iyi yürü
tüyor, bazıları yürütmüyor; ama, bu hususta Türkiye'nin sıkıntı çektiği konu proje eksikliği
dir. Eğer, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye'nin ekonomik imkânlarına göre -bilhassa Türki
ye'nin tarımda büyük imkânları vardır; bitki zenginliği fevkalade geniş ve çeşitlidir; ama, biz 
bu bitkilerden yeterince istifade edemiyoruz- çeşitli mevzularda proje hazırlar ve Dışişleri Ba
kanlığı ile bu projelerin Birleşmiş Milletlerin yardımı ile yürütülmesi konusunda gayret sarf 
ederse, Türkiye kısa zamanda bundan büyük ölçüde yarar sağlar kanaatindeyim. Proje Genel 
Müdürlüğünün Türkiye'ye yararlı olacağını bildiğim için, Komisyona teşekkürlerimi arz ettim. 

Bu teşkilatın kanun tasarısının ilk görüşmelerinde de arz ettim; kanun yapmanın bir tek
niği vardır; uluorta maddeleri sıralamakla kanun meydana gelmez. Bunu bilen vazııkanun, bi
zim içtüzüğümüze 86 ncı madde diye bir madde koymuş; maddenin başlığı, "Tetkik kurulu 
ve Maddî Hatalar" dır. 
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Bakınız, birinci fıkrada ne diyor: "Meclis Başkanlığı kanun tasarı ve tekliflerini Anayasa 
dili, kanun yazılış tekniği bakımından incelemekle görevli yeteri kadar uzmandan kurulu bir 
heyet teşkil eder. Bu heyet komisyonlara danışmanlık yapar." 

Şimdi bakıyorum, maddenin sonuna bir hüküm ilave edilmiş:' 'Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı, ana hizmet birimlerinde gerekli hallerde devamlı ve geçici özal ihtisas komisyon-. 
lan kurar." 

Buna hiç lüzum yok arkadaşlar. Bir teşkilat, işinin görülmesi için, kendi bünyesinde iste
diği birimleri kurar, kaldırır, ihdas eder, tadil eder... Kanunda bu hükme hiç lüzum yok. Anla
şılan, Büyük Millet Meclisinde bugüne kadar İhmal edilen, teknik bir komisyonun kurulmayı-
şı, komisyonlarda, yeterince, kanun tekniğine uygun çalışmaların yapılmasına imkân vermiyor. 

Ben, bu vesileyle, Komisyondan rica edeyim; bunu kaldırsın. Bu, yönetmeliklerle halledi
lecek konudur, kanunun içine konmaz arkadaşlar. Aynı zamanda, Başkanlık Divanı da, ko
misyonlara bu mevzuda yardımcı olacak kanun yapma tekniğini vflkıf uzmanlardan mürekkep 
bir heyetin kurulmasını bir an evvel tahakkuk ettirsin. Onu temenni ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan... < 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, Sayın öztürk, benim ismimi zikrederek bazı sözler söyledi. 
Ben, her şeyden evvel, ismimin Yusuf Bozkurt özal olduğunu söylemek istiyorum. 

Sayın Öztürk'ün ağzında, "Küçük özal..." \ani, bunu anlamak mümkün değil. Niçin ağ
zına alıyor küçük özâl'ı, anlayamıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
KAMER OENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, Komisyon Başkanı bu ifadesini açıklasın. "Kü

çük özal" ne demek? "Küçük özal'ı ağzına almasın" ne demek? 
BAŞKAN — Aman efendim... Tabiî, her şahıs, ismiyle hitap edilmesini ister. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, şimdiye kadar önergeyi kim bekliyordu? Ne

den bekliyoruz? 

BAŞKAN — Efendim, bir husus tashih edilmek isteniyor, bir önerge hazırlanmak isteni
yor, onun için, müsaadenizi istirham ediyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Komisyon olgunlaştınr, Genel Kurula getirilir. 
BAŞKAN — Kanunların iyi çıkmasını hepimiz arzu ediyoruz. Maalesef, kanunlarımız, 

cumhuriyetin ilk zamanlarında olduğu gibi, Medenî Kanunda falan gördüğümüz gibi, kanun 
tekniğine uygun olarak çıkmiyor. ihtisas komisyonlarımız var, komisyonlarda uzmanlanmız 
var. Bu arkadaşlarımıza müracaat edilmesi, herhalde, bu işlerin daha dedi toplu gelmesine se
bep olacak. Yoksa, bu şekilde, gecikmelere sebep oluyoruz. 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Sayın Başkan, ara verin. 
BAŞKAN — Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 18.08 

— — — — — « 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 18.18 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Kadir Demir (Konya) 

BAŞKAN — 84 üncü Birleşimin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 
Müzakerelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

V. — 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 Saydı 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 Sayûı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Planlama Teşki
latı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması 
Hakkında 304 Sayûı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/106, 1/35, 
1/50, 1/343) (S. Sayısı : 503) (Devam) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
10 uncu maddenin görüşmesi tamamlanmıştı. 
Bir önerge var. 
Muhterem arkadaşlar, bu vesileyle, küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Kanunların mü

kemmel çıkması, muhalefette olsun iktidarda olsun, bütün milletvekillerinin arzuları. Eğer ka
nunlar tam çıkmadığı takdirde, eksik veyahut da ifadede noksanlık olduğu takdirde meydana 
gelecek hataları bütün arkadaşlarımız takdir ederler. O bakımdan, küçük bir ara vermek ihti
yacını duyduk. Bu hususta, yarın genel müdür olacak sayın bürokratların da, Komisyonu ve 
Hükümeti zamanında uyarmaları icap ederdi. Ben, Sayın Meclisten, verdiğimiz bu aradan ve 
gecikmeden dolayı özür diliyorum. 

önergeyi okutuyorum: 

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

sarısının 10 uncu maddesinin (e) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Devlet Bakam 

Işın Çelebi 
İzmir 

"e) tslam Ülkeleri ile Ekonomik İşbirliği Genel Müdürlüğü" 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — önergeyi takabbül ediyorum. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HAZIM KUTAY (Ankara) — Kon

sensüs sağlandı, konsensusa uyuyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Katıyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, karar yetersayısını lütfen arayınız. 

BAŞKAN — Arayacağım Sayın Genç. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Karar yetersayısı yoktur. 

10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 18.20 

BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 18.30 

BAŞKAN : Başkanvekilİ E. Yıldırım Ava 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Kadir Demir (Konya) 

BAŞKAN — 84 üncü Birleşimin Beşinci Oturumunu açıyorum. 
Müzakerelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. ' 

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

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkmda 223 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname; 30.9.1960 Tarihli ve 91 Sayılı Devlet Planlama Teşküatmm Kurutması Hakkmda Kanu
nun 1 inci ve 5 inci Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin 44 Saytlt Kanun Hükmünde Kararname; 
Serbest Bölgeler. Teşkilatı Hakkmda 151 Saytlt Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Planlama Teşki
latı Kuruluş ve Görevleri Hakkmda 223 Saytlt Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması 
Hakkmda 304 Saytlt Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/106, 1/35, 
1/50, 1/343) (S. Saytst : 503) (Devam) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
10 uncu madde ile ilgili bir önergenin oylamasında kalmıştık. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Karar yetersayısı bulunamamıştır ve bundan sonra vereceğimiz aralarda da bulunamaya

cağı kanaati hâsıl olduğundan, gündemdeki kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla gOrüşmek için, 
21 Şubat 1991 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. -

Kapanma Saati : 18.32 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Adli Tıp Kurumunca düzenlenen bazı raporlarla 

ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Adalet Bakam Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazdı cevabı (7/1778) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Adalet Bakam Oltan Sungurlu tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. Saygılarımla. 
Ahmet Neidim 

Sakarya 
Adlî tıp kurumu düzenlediği bazı raporlarla ilgili son günlerde kamuoyunda da tartışıl

maya başlandı. Kurum tarafından çok sayıda çifte rapor düzenlendiği de elimize geçen belge
lerle tespit edildi. 

Bu mealde, 
1. Adlî tıp kurumu tarafından 9 Temmuz 1986 tarih ve 5539/860506 sayı ile Yusuf Ayte-

kin hakkında, 24 Ağustos 1988 tarih ve 14757/880526/31,1201 sayı ile Kiyasettin özkaya hak
kında, 2 Mart 1988 tarih ve 3976/88021*1/73 sayı ile Celal Fındık hakkında, 23.1.1990 tarih 
ve 3787/891224/38 A-238 sayı ile Artin Migdişoğlu hakkında, aynı Urih ve sayı numaraları 
ile değişik raporlar düzenlendiği doğru mudur? 

2. Bu raporları düzenleyenler hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Açılmış 
ise hangi aşamadadır? 

3. Bu rapor değişikliklerinden dolayı mağdurlar hakkında ne gibi işlemler yapılacaktır? 
4. Adlî tıp kurumunda menfaat karşılığı rapor değiştirildiği doğru mudur? 
5. Adlî tıp kurumunda görev yapan üst düzey yöneticilerinin mal varlıklarına ilişkin bir 

araştırmanız oldu mu? Olduysa bu şahısların mal beyanlarını açıklar mısınız? 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 20.2.1991 
Bakan : 241 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 2.1.1991 tarihli ve 7/1778-6514/29165 

sayılı yazınız. 
tlgi yazı ekinde alınan ve Sakarya Milletvekili Ahmet-Neidim tarafından şahsıma yönelti

len yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

Sayın 
Ahmet Neidim 
Sakarya Milletvekili 

Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru öner
gesinde belirttiğiniz hususlarla ilgili olarak müfettiş incelemesi yaptırılmaktadır. Müfettiş in
celemesi ise henüz sonuçlanmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakam 
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2. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz 'm, Bingöl İli pancar üreticilerinin ürün bedellerinin öden
mediği iddiasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Şükrü Yürür'ün yazdı cevabı (7/1847) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Şükrü Yürür tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
30.1.1991 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

1. Bingöl tli pancar üreticilerinin, mahsul bedellerinin bugüne kadar ödenmemesi nede
niyle zor durumda olmaları, 

2. Mahsul bedellerinin ne zaman ödeneceği, 
3. Bu gecikmeden dolayı herhangi bir farkın ödenip ödenmeyeceği. 

TC. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 20.2.1991 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 5/MM-69 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 5.2.1991 tarih ve 7/1847-6756/30182 sayılı yazınız. 
Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Bingöl Üi pancar üreticilerinin ürün bedellerinin öden

mediği iddiasına ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle 
ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Şükrü Yürür 

Sanayi ve Ticaret 
Bakanı 

Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın Yazılı Sorularına Cevabımız 
Soru 1. Bingöl tli pancar üreticilerinin, mahsul bedellerinin bugüne kadar ödenememe-

si nedeniyle zor durumda olmaları, 
Soru 2. Mahsûl bedellerinin ne zaman ödeneceği, 
Soru 3. Bu gecikmeden dolayı herhangi bir farkın ödenip ödenemeyeceği. 
Cevabımız : tklim ve toprak şartları ile rakip ürünler ve şehirleşme hareketlerinin tabiî so

nucu olarak pancar tarımı Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde geliştirilip yaygınlaştırılmaktadır. 
1990 yılında, bir önceki yıla kıyasla, % 7,5 fazlası ile 3 798 527 dekar ekim yapılmış ve 

pancar rekoltesi 13 985 743 ton olmuştur. Bu pancarın işlenmesinden 1 785 000 ton şeker elde 
edilmesi beklenmektedir. 

Pancar ve şeker üretimi bakımından 1990/1991 kampanyasında en yüksek değerler idrak 
edilmiştir. 

. Yılı içinde ödenen aynî ve nakdî avanslardan sonra, bakiye bedeller şeker fabrikalarında 
kampanyaların bitirilmesini takiben, bir program dahilinde ödenmektedir. 

Kesin bedel ödemelerine ait program hazırlıkları bitirilmek üzeredir. Kısa süre içerisinde 
kesin bedel ödemeleri başlayacaktır. 

T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde aynî ve nakdî avanslara faiz tahakkuk et-
tirilmemektedir. 
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3. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, pancar üreticilerinin ürün bedeli alacaklartna ilişkin 
Başbakandan sorusu ve sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün yazût cevabı (7/1853) , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
31.1.1991 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygı
larımla arz ederim. 

Tevfik Koçak 
Ankara 

1. Orta Anadolu bölgesinde pancar ekimi yapan üreticilerin durumuna değin hükümeti
nizin düşüncesi nedir? 

2. Ankara tli Şereflikoçhisar İlçesi ve köylerinde üretilen ve devlete satılan 77 bin ton 
pancar ürünü karşılığında üreticiler ürün bedellerini bugüne dek alamadılar. Üreticiler ürünle
rinin bedellerinin karşılığını ne zaman alacaklar? 

3. Pancar üreticilerinin devlete sattıkları ürünlerinin bedellerinin şimdiye dek ödenme-
mesinin nedeni nedir? 

4. Körfez savaşının bitimine dek, pancar üreticilerine bir kuruş dahi ödenmeyeceği yet
kililerce ifade ediliyor. Bu ifade doğru mudur? 

5. Üreticilerin, devletten alacağı ertelenirken, devlete olan borçlarında faizsiz olarak er
telenmesi düşünülüyor mu? Bu konuda aydınlatıcı bir açıklama yapmak gereğini duyuyor 
musunuz? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 20.2.1991 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : SYMM-67 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: 5.2.1991 tarih ve 7/1853-6767/30215 sayılı yazınız ile Başbakanlık Kanunlar ve Ka

rârlar Genel Müdürlüğünün 6.2.1991 tarih ve K.K. Gn. Md. 07/106-951/01514 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ancak tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Şükrü Yürür 
Sanayi ve Ticaret 

Bakanı 
Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın Yazılı Sorularına Cevabımız 

Soru 1. Orta Anadolu bölgesinde pancar ekimi yapan üreticilerin durumuna değin hü
kümetinizin düşüncesi nedir? 

Soru 2. Ankara tli Şereflikoçhisar ilçesi ve Köylerinde üretilen ve devlete saülan 77 bin 
ton pancar ürünü karşılığında üreticiler ürün bedellerini bugüne dek alamadılar. Üreticiler ürün
lerinin bedellerinin karşılığını ne zaman alacaklar? 
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Soru 3. Pancar üreticilerinin devlete sattıkları ürünlerinin bedellerinin şimdiye dek öden-
memesinin nedeni nedir? 

Soru 4. Körfez savaşının bitimine dek, pancar üreticilerine bir kuruş dahi ödenmeyeceği 
yetkililerce ifade ediliyor. Bu ifade doğru mudur? 

Soru 5. Üreticilerin, devletten alacağı ertelenirken, devlete olan borçlarının da faizsiz ola
rak ertelenmesi düşünülüyor mu? Bu konuda aydınlatıcı bir açıklama yapmak gereğini duyu
yor musunuz? 

Cevabımız : 
tklim ve toprak şartları ile rakip ürünler ve şehirleşme hareketlerinin tabiî sonucu olarak 

pancar tarımı Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde geliştirilip yaygınlaştırılmaktadır. 
* 1990 yılında, bir önceki yıla kıyasla Vo 7,5 fazlası ile 3 798 527 dekar ekim yapılmış ve 

pancar rekoltesi 13 985 743 ton olmuştur. Bu pancarın işlenmesinden 1 785 000 ton şeker elde 
edilmesi beklenmektedir. Pancar ve şeker üretimi bakımından 1990/1991 kampanyasında en 
yüksek değerler idrak edilmiştir. 

Yıl içinde ödenen aynî ve nakdî avanslardan sonra, bakiye bedeller şeker fabrikalarında 
kampanyaların bitirilmesini takiben, bir program dahilinde ödenmektedir. Kesin bedel öde
melerine ait program hazırlıkları bitirilmek üzeredir. Kısa süre içerisinde kesin bedel ödemeleri 
başlayacaktır. 

T. Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğünde aynî ve nakdî avanslara faiz tahakkuk ettiril-
memektedir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

84 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

20 . 2 . 1991 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK tŞLER 

< 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 : 9.1.199İ) 

2. — 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3289 
Sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun ile 179 ve 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 356 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal işler, Millî Eğitim 
ve Anayasa komisyonları raporları (1/545) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 5.2.1991) 

X 3. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekilleri Alpaslan Pehlivanlı ve Hazım Kutay'ın 506 
Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Madde Eklenmesi ve Geçici 75 inci Maddesi-
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nin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonunun 
Mütalâası, Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/758, 
2/433) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 7.2.1991) 

4. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/591) (S. Sayısı : 507 ve 507'e.l inci Ek) (Da
ğıtma tarihleri : 18.1.1991, 7.2.1991) 

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

X 6. — Adana Milletvekili Ahmet Akgün Albayrak ve 3 Arkadaşının, 30.4.1985 
Gün ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerin Kuruluşu Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/459) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma tarihi : 25.1.1991) 

X 7, — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

8. — 8.1.1985 Tarihli ve 3143 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/768) (S. Sayısı : 515) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

9. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve 7 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun 
313, 314 ve 315 inci Maddeleri Gereğince Verilmiş Cezaların Affı Hakkında Kanun Tek
lifi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Topçuoğlu ve 12 Arkadaşının 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun Ek 2 nci Maddesine bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, izmir 
Milletvekili Ahmet Ersin'in 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 478 inci Maddesinin 2 nci 
Fıkrası ile 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun 453 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tek
lifi, Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/757, 2/276, 
2/322, 2/345, 2/420, 2/442) <S. Sayısı : 513) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

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

11. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın-
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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) 

X 12. — 28.7.1981 Tarihli ve 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret, Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/625) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma ta
rihi : 15.24991) 

X 13. — 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) 

14. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulma/lığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi t 
12.4.1990) 

15. — 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) 

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

X 17. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayıb 
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 18. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapüman 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi i 15.5.1990) 

19< — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Saydı Kamu iktisadi 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, 213.1990) 

20. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal 
dırüması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-
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İerinden Kurulu Karma Koalisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi s 
29,5.1990) 

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

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

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

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

25. — 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 ı 
29.5.1990) 

26. — İstanbul 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. Sayıst : 436) (Dağıtma tarihi » 
29.5.1990) 

27. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi ,• 
29.5.199©) 

28. — İstanbul 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) 

29. — 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) 

30. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığım» Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele-
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Hüden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı ; 43S) (Dağıtma tarihi t 
29.5.1990) 

X 31. — 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 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladef Halk Cumhuriyeti Hükü 
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılrna-
»ına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayası : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 33. — 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 : 4-49) (Dağıtma tarihi : 27,9.199<!>* 

34. — 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) 

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

36. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye intikal Eden Mal Varlıklarının tadesi Hakkmda 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

37. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, İÜ.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Lk-
lenmcsine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990) 

X 38. — 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 39. — 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 40. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği 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) 
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41. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri Komis
yonları Raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 31.10.1990) 

42. — 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 43. — Avrupa Yerel Yönetimler özerklik Şartı'nın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 5SH.1990) 

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

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/601) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi ı 8.11.1990) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî İşbirliğine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/600) (S. Sayısı : 485) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 47. — 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 48. — 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 49. — 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 50. — Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
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Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa 
yısı • 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

X 51. — 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 52. — Yabancı Hâkem Kararlarının Tanınması ve İcrası 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 53. — Suçluların ladesine 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 54. — 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 55. — 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) 

56. — 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) 

57. — Türkiye Bağcılığının Modernleştirilmesi ve Bağcılığımızın Kalkındırılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/756) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma ta
rihi : 7.2.1991) 

X 58. — Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında 
Doğan Çocukların Düzgün Nesepli Olarak Tesciline İlişkin Kanun Tasarısı ile Hatay 
Milletvekili Öner Miski ve 12 Arkadaşının Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşme
lerden Doğan Çocukların Neseplerinin Düzeltilmesine ve Bu Birleşmelerin Evlilik Olarak 
Tescillerine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/726, 2/307) (S. Sayısı : 
514) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

59. — Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Devredilmesine İzin Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/787) (S. Sa
yısı : 516) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 
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60. — Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik. Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/745) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi ; 14.2,1991) 

ı'K) Açık oylamaya tabi işleri gösteri/. 


