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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak beş oturum yaptı. 
Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün, Türkiye'deki işten çıkarma olayları, büyüyen iş

sizlik ve bu konularda Hükümetin tutumuna; 
Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin, Ceza Vasasındaki bazı maddelerin değiştirilmesi ama

cıyla hazırlanan kanun tasarısı ve buna bağlı gelişmelere; 
Antalya Milletvekili tbrahim Demir, Körfez Krizi ve Türkiye'nin takip ettiği dış politikaya; 
tlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

10/64 numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkankhğının, komisyonun görev süresi
nin 23.2.1991'den itibaren 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi. 

Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkim
ler 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 (2/269) (S. Sayısı: 409) görüşmeleri, ilgili komisyon yetkili
leri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi. 

Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname; 30.9.1960 Tarihli ve 91 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkında 
Kanunun 1 inci ve 5 inci Maddelerinin Değiştirilmesine tlişkin 44 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname; Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkındaki İSİ Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 304 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporunun (1/106, 1/35, 1/50, 1/343) (S. Sayısı: 503) 10 uncu maddesi 
üzerinde verilen önerge için yapılan oylamalarda karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığın
dan; 

21 Şubat 1991 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.32'de son verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
E. Yıldırım Avcı 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Konya Bursa 

Kadir Demir Mustafa Ertuğnd Ünlü 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
21 . 2 . 1991 Perşembe 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Irak ve Kuveyt'te iş yapan ve körfez krizi nede

niyle zarara uğrayan firmaların kredi taleplerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önegesi (7/1902) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 20.2.1991) 

2. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, Türk Urlarının körfez krizi nedeniyle karşılaştığı 
sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1903) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.2.1991) 

3. — Muğla Milletvekili Latif Sakıcı'nın, Muğla ilindeki çam ağaçlarına yapılan ilaçla
manın arıcılık faaliyetlerine zarar verdiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan yazılı soru önegesi (7/1904) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.2.1991) 

4. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Balıkesir Devlet Hastanesinin röntgen ve 
tomografi cihazları ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1905) (Başkan
lığa geliş tarihi : 20.2.1991) 

5. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, 21.5.1990 tarihinden bugüne kadar Cumhurbaş
kanı, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı Başkanı ve Mecliste grubu bulunan siyasî partiler ile 
ilgili olarak radyo ve televizyonda yapılan yayınlara ilişkin Başbaşkandan yazılı soru önergesi 
(7/1906) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.2.1991) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu ve 10 arkadaşının, körfez krizi ve savaşı nede

niyle muhtemel tehlikelere karşı gerekli sivil savunma önlemlerinin alınmadığı ve Sivil Savun
ma Fonunda toplanan paraların amacı dışında kullanıldığı iddialarını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması iliş
kin önergesi (10/139) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.2.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Ava 

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

— — — — » 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 85 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Salonda bulunan sayın millet
vekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle ve ellerini kaldırmak suretiyle belirtmelerini 
rica ederim. 

(Konya Milletvekili Saffet Sert'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden evvel, üç sayın üyenin gündem dışı söz talebi vardır, önce o talepleri 

yerine getireceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, ürün bedelleri ödenmeyen tarım kesiminin stktntüart 

ve çözüm yollarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün cevabı 

BAŞKAN — tik söz, Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ'ın. (DYP sıralarından alkışlar) 
Çiftçinin, şimdiye kadar ürün bedellerinin neden ödenmediği hususunda gündem dışı ko

nuşmak üzere, buyurun Sayın Şendağ. 
ORHAN ŞENDAö (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime, Yüce Ge

nel Kurulu selamlayarak başlamak istiyorum. 

Sayın millevtekilleri, Körfez krizi ve sıcak savaş, genel olarak ülke ekonomisini olumsuz 
yönde etkilemiştir. Körfez krizi ve sıcak savaşın bu olumsuz etkisi, 1991 yılı içinde de süreceğe 
benzemektedir. 

Sayın milletvekilleri, ülke ekonomisinin büyük sıkıntılara girdiği ve bu sıkıntıların sürdü
ğü açıktır; ancak, bütün bu sıkıntıları Körfez krizine ve sıcak savaşa bağlamak doğru değildir; 
çünkü, bu ekenomik sıkıntıları doğuran başka önemli nedenlere de vardır. Örneğin, enflas
yon, hayat pahalılığı, işsizlik, iç ve dış borç batağı ve benzerleridir... Ülke ekonomisi, ANAP 
Hükümetleri dönemlerinde, zaten zor bir savaşın, enflasyon savaşının içinde idi ve ANAP'ın 
yanlış politikaları ekonomiyi zaten çıkmaza sürüklemiştir. Körfez krizi ve sıcak savaş, bu yan
lış ekonomik uygulamaların bahanesi olmuştur. ANAP ve Sayın Turgut özal, işte bu nedenle 
Körfez savaşına cankurtaran simidi gibi sarılmıştır. Bundan sonra ne denilirse, ne eleştiri yapı
lırsa yapılsın sıcak savaş ve Körfez krizi ANAP ve Sayın Turgut özal tarafından bahane göste
rilecektir; bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1990 yılı içinde hemen hemen bütün sektörler kayba 
uğramışlardır; ancak, en çok etkilenen, kayba uğrayan sektör ise tarım kesimi olmuştur. Çiftçi 
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perişandır; Ziraat Bankasına, kooperatife, tüccara borçludur, borcunu ödeyememektedir. Traktör 
borcuna, ilaç ve gübre borcuna faiz işletilmektedir. Bu nedenle de, borcu her gün biraz daha 
büyümektedir. Çiftçi icraya düşmüştür. Mart ayı yaklaşıyor, çiftçi pamuk ekecek, mısır, soya 
ekecek; çiftçiye tohum gerek, gübre gerek; ama çiftçinin tohum ve gübre alacak cebinde parası 
yok... 

Sayın Turgut özal Adana'da, "bakın, yağmur yağıyor, bu sene ürünler bereketli olacak" 
demiş... Çiftçi tarlasını ekebilse Allah'ına şükredecek; ama, ekemiyor, ekmeye gücü yetmiyor. 
Sayın Turgut Özal Adana'ya gelmeseydi, belki daha çok bereket olabilirdi. 

Sayın milletvekilleri, çiftçi, "ne olacak bizim halimiz?" diye soruyor. Biz de Hükümete 
soruyoruz; Bu çiftçinin hali ne olacak, tarıma dayalı sanayii olan Türkiye'nin hali ne olacak?.. 

Sayın milletvekilleri, "çiftçi borcunu ödeyemiyor" dedik... Buna karşılık, çiftçinin, bor
cundan çok, devletten alacağı var. Tarım satış kooperatiflerinin, toplam 475 milyar lira, çiftçi
ye borcu var. Çukobirlik'in pamuktan 60 milyar 544 milyon, yer fıstığından 4 milyar 359 mil
yon; Antbirlik'in pamuktan 25 milyar; Tariş'in pamuktan 165 milyar, zeytinyağından 19 mil
yar; Şeker Şirketinin pancardan 1 trilyon 600 milyar; Fiskobirlik'in fındıktan 87 milyar; Çay-
Kur'un, bir sene geçmiş ve yeni ürün idrak edilmesine rağmen, çaydan 144 milyar üreticiye borcu 
var. Çiftçi soruyor: "Devlet bu paramızı ne zaman ödeyecek? Devlet, bizim borcumuza faiz 
işletiyor; ama bizim alacağımıza neden faiz işletmiyor?" Pancar üreticisi soruyor; "1991 yılı 
içinde iki ayda şekere üç defa zam yapıldı, pancar bedellerine neden zam yapılmıyor? öden
meyen alacaklarımızı enflasyon zaten alıp götürüyor" diyor. Tahıl üreticisi çiftçi, "Toprak Mah
sulleri Ofisi buğdayımızı 400 - 500 liraya satın aldı, şimdi 700 - 800 liraya satıyor. Mademki 
buğdayın değeri 800 lira, o zaman, aradaki farkı neden bize ödemiyor? Devlet, ürünümüzü 
bizden neden ucuza alıyor; bize tohumu, gübreyi, ilacı, suyu neden pahalıya satıyor? Devlet, 
daha geçen hafta gübreye yüzde 10 - 15 zam yaptı. Şu ekim hazırlığında, kamburlu sırtımız 
şimdi hörgüçlü oldu; devlet bunu niçin bize reva görüyor?" diye soruyor ve çiftçi, "Körfez 
krizi ve sıcak savaş nedeniyle bankalar kredileri kesti, durdurdu; borcumuzuda alacağımızdan 
mahsup ediyor. Körfez krizinin başarılı, takdire şayan, örnek politikasıyla Türkiye'ye bazı Ba
tılı ve Arap ülkelerinden yardımlar, hibeler yağıyor. Bu yardımlar ve hibeler mademki Körfez 
krizinden zarar gören sektörlere dağıtılacak, bizim de sebzemiz, narenciyemiz, elmamız, mey
vemiz tarlasında kaldı; etimiz, hayvanımız satılmadı, satılanlar yok pahasına gitti, biz de zarar 
gördük; biz, devletimizden hibe, sadaka istemiyoruz, devlet bize borcunu ödesin yeter" diyor. 

Sayın millevtekilleri, birazdan, Sayın Bakan bu kürsüye gelecek ve "kaynak bulmaya çalı
şıyoruz, bulduk, ürün bedellerini ödeyeceğiz, ödüyoruz; 1 trilyon 700 milyar liralık bir ödeme 
yapacağız, başladık" diyecek... 

BAŞKAN — Toparlayınız lütfen. 

ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Diyecek; ancak, bu 1 trilyon 700 milyar liralık kaynağa karşılık, sadece pancar üreticisi

nin 1 trilyon 600 milyar liralık alacağı var. Diğer ürün bedelleri ne olacak? Kaldı k i, ödemeler, 
üreticiye direkt ödenmemektedir, Üreticinin borcu mahsup ediliyor, bakiye olursa yapılıyor ve 
bu şekilde, çiftçinin eline hiçbir şey geçmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, her fırsatı halkın aleyhine kullanan ANAP ve Sayın Turgut özal, 
bu sefer de Körfez krizi ve sıcak savaş örtüsünü iç sorunların üzerine atmaya çalışıyor. Devletin 
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TRT'sini de kullanarak, Çankaya sakininin eşinin il başkanı olsun mu olmasın mı tartışmasını 
kamuoyuna açıyor, bu yolla kamuoyunun dikkatilerini iç sorunlardan uzaklaştırmayı amaçlıyor. 

BAŞKAN — Konu dışına çıkmayalım lütfen. 

ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — ANAP ve Çankaya sakini Sayın Turgut Özal ne yaparsa 
yapsın, biz, köylünün, çiftçinin, küçük esnaf ve sanatkârın, emeklinin, memurun, işçinin so
runlarını, her fırsatta, bu zemine, Türkiye Büyük Millet Meclisi zeminine getireceğiz, getirme
ye devam edeceğiz. Halkın sorunlarını, sıkıntılarını çeşitli vesilelerle örtbas etmeye çalışanla
rın da daima ensesinde olacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şendağ. 
. ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın Turgut Özal, Türkiye Cum

huriyetinin Cumhurbaşkanıdır, O'nunla ilgili konuşmaların bu zaviyeden değerlendirilmesi ge
rekir. "Çankaya sakini" tabiri, fevkalade sakil bir tabirdir. Lütfen, arkadaşımız bundan böyle, 
konuşmalarına dikkat etsinler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sakin, Arapça, "oturan* * manasına geldiğine göre, Çankaya'da tabiî pek çok kimse otu
ruyor. (DYP sıralarından "Bravo Başkan" sesleri, alkışlar) Eski, Arapça tabirin bir izahı. 

Cevap vermek üzere, Sayın Bakan Şükrü Yürür; buyurun efendim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkan, saygıdeğer 

milletvekilleri; bugün burada, tarım satış kooperatifleri birlikleri ile Türkiye Şeker Şirketince 
mubayaa olunan hammaddelerin ödemeleri ile ilgili konuşma yapan arkadaşımıza teşekkür 
ediyorum. 

Arkadaşımız, birliklerin 1990 -1991 dönemine ait borçlarını ödemede geç kaldığını iddia 
ediyor. Devletin arşivleri ortadadır; yıllar itibariyle çıkartığımızda, tarım satış kooperatifleri 
birliklerinde bizim uyguladığımız politika, yani ANAP hükümetlerinin uyguladığı politika, çift
çinin alnının teri kurumadan bedelini ödeme esasına dayanmakdadır. 

FUAT KILCI (tzmir) — öyle mi Sayın Bakan?!. 
SANAYt VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Ancak, sayın arkada

şımızın da ifade ettikleri gibi bu sene biz harp hali dolayısıyla çiftçinin parasını geç ödemiş 
değiliz; yıllar itibariyle mukayese ettiğimizde, bu tarihin çok erken olduğunu görecekler. 

FUAT KILCI (tzmir) — Beş ay oldu, pamukçu parasını alamıyor. 

SANAYt VE TtCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Arkadaşlarım bura
dan laf aüyorlar. Bizim Karadeniz'de buna bir laf söylenir. Onu laf atanlara söylersem altın
dan kalkamazlar; ne diyeceğimi de bilirler, isterlerse, kendilerine listeyi de vereceğim. (DYP 
ve SHP sıralarından gürültüler) 

Birliklerin mubayaa etmiş olduğu 19 kalem ürün için biz muntazaman haftalık ödemeler 
yapmaktayız. Bu ödemeler meyanında, son birbuçuk aydır, günlük nakit akışında bir sıkıntı 
meyadana geldiği için, tarım satış kooperatiflerine mal yatırmış olan, mahsul yatırmış olan 
çiftçinin, tarım kredi kooperatifleriyle, Ziraat Bankasına olan borçlarını da tarım satış koope
ratiflerinin ürezine alarak çiftçiyi mağdur etme noktasından kurtarmaya çitişiyoruz. Ayrıca, 
mubayaa ettiğimiz ürünlerin kalan borçlarını söyleyeyim: Pamuktaki mubayaamızın yüzde 26'sı 
kalmıştır. 
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HÎLMt ZİYA POSTACI (Aydın) — Ne kadar, ne kadar?.. Parasını söyle... 
SANAYt VE TtCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Yüzde 16 Antbirlikte, 

fındıkta yüzde 21, yerfıstığında yüzde 32 kalmıştır. Elhâsıl, 19 kalem malda, yüzde 19 borcu
muz bulunmaktadır. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Şeker ne kadar? 
SANAYt VE TtCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Şekeri de söyleyece

ğim, ağzını tatlandıracağım, hiç merak etme. 
Bakınız, burada laf atan bir arkadaşımız "fındık" diyor... Yıl 1970, 1971'in... 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Niye o kadar aşağıya iniyorsun? 
SANAYt VE TtCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — 1970, 1971'in yedinci 

ayında ödenmiş, tdrak olunan mahsul neredeyse bir yıl sonra, yani onbir ay sonra ödenmiş. 
Biz fındıkta yüzde 20'deyiz; ödeyeceğimiz para... 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Bakan, kötü, örnek olur mu? 
SANAYt VE TtCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Gelelim 1971'e... 

1972'nin yedinci ayında; 1972'nin mahsulü 1973'ün altıncı ayında ödenmiştir. 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Sen, daha iyisini yapacağını söyle... 

BAŞKAN — Sayın Türkcan, lütfen, hatibin sözünü kesmeyelim. 
SANAYt VE TtCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Gel sen konuş o za-

map. Oradan laf atmakla olmaz... Ben dinledim... 
NECCAR TÜRCAN (tzmir) — Kötü, örnek olmaz. 
BAŞKAN — Sayın Türkcan, lütfen... 
SANAYt VE TtCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Ben iyi örneklerimizi 

verdim. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
Sayın Türkcan, lütfen, hatibin sözünü kesmeyelim, dinleyelim sonuna kadar. 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Yirmi yıl önceye dönüyor. 
SANAYt VE TtCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Biz, bütün mamulle

rin yıl yıl hesabını çıkarıp verme noktasındayız. 
Şekerpancarına gelince: Şekerpancannda, bu sene, dünyada, yaşanmamış bir hadise ol

du. Bu hadise de, Doğu Bloku, yani birkısım kimselerin hayran kaldığı Doğu Bloku, şeker 
alamayacak kadar fakirleşinçe, Küba, elindeki şekeri serbest piyasaya verme noktasında kaldı. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Sayın Başkan, ne demek bu? 
SANAYt VE TtCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — 22 Mayıs 1990 günü 

455 dolar olan Paris borsasındaki şeker, bugün 283 dolardan muamele görmektedir. Dolayı
sıyla, dünyada şeker bolluğu vardır ve bugünkü şeker bolluğu kaşısında, şeker ihracatımız yoktur. 
(SHP ve DYP sıralarından "Niye zam yaptınız?" sesleri) 

Onu da söyleyeceğim. Siz, bir evvelki söylediğinizi unutuyorsunuz. 
NECCAR TÜRCAN (tzmir) — Unutur muyuz hiç? 
SANAYt VE TtCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) - Unuttunuz. Şekerpan

carına zam yaparken "az oldu" diye bağıran siz, şekere zam yapıldığı zaman "şeker acıdı" diyen 
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siz... Bu parayı vergiyle mi alacağım ben milletten? Tabiî, dengesini kuracağız bunun. Samimî 
olmak lazım devlet idaresinde; ama, size göre, dün dündür, bugün bugündür... 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sen başka bir şey biliyor musunuz? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Mehmet, afkurma!.. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Afkurmayı yapan sizsiniz, kürsüde olan, mikro

fonda olan sizsiniz. Afkurmak, köpekliktir; o size aittir. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, lütfen... Sayın Çakıroğlu, lütfen... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) r- Dolayısıyla, biz, çift

çimizin geçmiş yıllardan kalan alacağını vadesinden evvel ödemenin hazırlığı içerisindeyiz ve 
borcumuzu da ödüyoruz. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, Sayın Bakanın ifadesini duymuyor 
musunuz?.. Ne söylüyor?.. 

BAŞKAN — Lütfen, efendim... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Ben, arkadaşlarıma 

ve Sayın Başkana saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, köpeklik kendilerine has bir şeydir. 
BAŞKAN — Lütfen, oturalım... Sayın Çakıroğlu, lütfen... 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — İfadesini düzeltsin! Aynıyla iade ediyorum. 
Sayın Başkan, bu hakarettir, söz istiyorum. (DYP ve SHP sıralarından "Sataşma var" 

sesleri) 
BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, Sayın Çorapçıoğlu, lütfen... 
2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, gözaltına alındıktan sonra intihar ettiği iddia 

edilen bir sahstn şüpheli ölüm olayına ilişkin gündem dışı konuşması. 
BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Ali Eren, göz altına alınan ve üçüncü kattan atla

yarak intihar eden Ali Rıza Ağdoğan'ın, şüpheli ölümü hakkında gündem dışı söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Eren. 
M. ALİ EREN (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 13 Şubat 1991 tarihinde, 

gözaltına alındıktan sonra, Beyoğlu Emniyet Amirliğinin üçüncü katından atlayarak intihar 
ettiği iddia edilen Ali Rıza Ağdoğan'ın şüpheli ölüm olayı nedeniyle söz aldım. Hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; resmî görevlilerin, mahkeme kararı ya da meşru sa
vunma gibi mutlak bir zorunluluk olmadığı halde insan öldürmeleri, yaşama hakkının, devlet 
ve ajanlarınca ihlalinin en vahim biçimidir. 

Ülkemizde, "dur" ihtarına uymama, gözaltında kaybolma, gözaltında intihar gibi gerek
çelerle yargısız infaz olayları binlerle ifade edilmektedir. Doğrudan ve vargısız infazların tarih
sel örneği ise, 33 Kürt yurttaşın kurşuna dizilmesi olayıdır. 

1971 sıkıyönetimi ile başlayan, 1980 sonrası yoğunlaşan ve sözümona normal rejime geçil
mesinden günümüze kadar devam eden bu fiilere eklenen son olaylardan biri de, Ali Rıza Ağ-
doğan olayıdır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ali Rıza Ağdoğan, 20 yaşında, Tuncelili bir genç... 
13.2.1991 tarihinde, saat 13.00'te maça gitmek için evinden ayrılır. Aynı gün gözaltına alınır 
ve aynı günün gecesi, emniyet binasının üçüncü katından atlayarak intihar ettiği iddiasıyla, 
Taksim ilkyardım Hastanesine kaldırılır; 16.2.1991 tarihinde, beyin kanaması sonucu yaşamını 
yitirir. 

Olayla ilgili yaptığımız araştırmalar sonucu elde ettiğimiz bilgi ve belgeleri değerlendir
melerinize sunuyorum: 

Gözaltına alma konusunda iki karakol arasında farklı düşünceler var. Beyoğlu Emniyet 
Amirliği "bu genci biz gözaltına almadık, Kulaksız aldı, biz oradan teslim aldık" diyor; Ku
laksız Emniyet Amirliğini arıyorsunuz, "biz böyle bir genci asla gözaltına almadık" diyor... 
tki karakol olayı adeta birbirine atıyor. 

Hastaneye ilk kaldırıldığı zaman, hastaneye götüren polisler, görevliler, hastanedeki ba
yan doktora, çocuğun "dur" ihtarına uymayarak kaçtığını, kaçarken yere düştüğünü, böylece 
beyin kanaması geçirdiğini ve bu nedenle hastaneye getirildiğini söylüyorlar; ama, daha sonra 
bu beyan değişiyor, yine aynı doktora, bu kez, emniyet binasının üçüncü katından atladığı için 
bu duruma geldiği söyleniyor. Bunlar da, ilk müdahalede bulunan bayan doktorun beyanları. 

Yine, hastaneye götürülen bu gencin -bugüne kadar görülmemiş bir olay, görülmemiş bir 
durum- hiç de gereği yokken, ailesine haber verilmesine, ailesinin olay yerine gelmesine ve aile
sinin malî durumunun da yerinde olmasına rağmen, 2 milyon liralık hastane masrafları, hasta
nenin veznesine emniyet görevlilerince alelacele yatırılıyor. 

Savcılığın tutumuna gelince: Olayı öğrenen baba, avukatlarıyla birlikte cumhuriyet savcı
lığına gidip bir dilekçeyle suç duyurusunda bulunmak istiyor. Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Sa
yın Naim öztürk, "bu bir intihar olayıdır. Biz bu dosyayı kapattık. Siz ne istiyorusunuz, ne 
arıyorsunuz?" biçiminde ilginç bir yanıt vererek, babayı avukatların yanında, âdeta, maka
mından kovuyor. Sonra, İstanbul Barasona bağlt, sanıyorum 10'a yakın avukatın olayın üzeri
ne bizzat gitmeleri sonucu, başvuru dilekçesi, ihbar dilekçesi, savcılıkça kabul ediliyor. 

Şimdi, varsayalım ki, bu genç gerçekten karakol binasından atladı ve intihar etti... Olayı 
bir an için böyle varsayalım. Sayın savcının, "dosyayı kapattım, bu bir intihar olayıdır" deme
si son derece düşündürcüdür. Sayın savcının orada yapması gereken şudur: Eğer karakoldan 
bu çocuk atlamışsa bile, sağ ve sağlıklı bir biçimde polislerin eline geçmiştir. Polis karakolun
dan atlamışsa bile, bu polisin görevindeki acemiliği sonucunda meydana gelmiştir. En azın
dan, sayın savcının, Türk Ceza Kanununun 455 inci maddesine göre, dikkatsizlik, tedbirsizlik 
ve görevde acemilikten, bu sanıklar hakkında dava açması gerekirken, sayın savcı bir başka 
yola sapmıştır; bu da, işin bir başka ilginç yanıdır. 

Değerli milletvekilleri, Taksim İlkyardım Hasatanesinin önraporu aynen şöyle demekte
dir; burada bir bölümünü kısa olarak okuyorum: "Hastanın, yapılan haricî muayenesinde, her 
2 ayak tabanında ve ayak parmaklarında yaygın ödem, sol ayak baş parmağında belirgin ödem, 
her 2 ayak baş parmağı ve pretibial bölgede 3 adet küçük kırmızı peteşi kanama tespit edildi" 
denilmektedir. Ben, doktor değilim; ama, aramızda doktor olan arkadaşlarımız var. Görüştü
ğüm tüm doktorlar, küçük kanama alanlarının falaka izleri olduğunda görüş birliği içerisinde
dirler. Ayrıca, düşmeden mütevellik ödem, kısa sürede olmaz. 
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Yine, kendi beyanları, "bu gencin atlarken kafa üstü düştüğü ve bundan dolayı beyin ka
naması geçirdiği" şeklindedir. Şimdi, kafa üstü atyalan bir insanın, ayak tabında niçin ödem 
olur, niçin kanama olur, ayağının baş parmaklarının ucu niçin kanar, bunu anlayamıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ali Rıza Ağdoğan, bu olayla karakol tanımış, bugüne 
kadar yargı huzuruna, şu veya bu biçinde çıkmamış, yakın bir tarihte yurt dışında bulunan 
nışanlısıyla evlenmek üzere pasaport işlemlerini tamamlamış, gideceği günü beklemekteydi. Ge
leceğe güvenle bakan bir insanın, intihar etmek istemesi ve intihar etmek için de karakolu seç
mesi düşünülemez. Bana göre, bu çocuğun tek suçu, kimliğidir. Birinci suçu, Kürt oluşudur; 
ikinci suçu da, Alevî oluşudur, Tuncelili oluşudur. Bu iki unsur... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) —• Şu istismarı yapmayın efendim. 

M. ALÎ EREN (Devamla) — İstismarı siz yapıyorsunuz... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — \apmayin... tstisman siz yapıyorsunuz efendim. 

M. ALÎ EREN (Devamla) — Efendim, antalacağım; hangi istismardır... Bu kaçıncı olay, 
bu kaçıncı olay... 

BAŞKAN — Sayın Eren, lütfen kaşılıklı konuşmayalım... 

M. ALt EREN (Devamla) — Sayın Başkan, izin verirse, ben, istismar olup olmadığını 
size anlatacağım. 

BAŞKAN — Sayın Eren, lütfen karşılıklı konuşmayalım... 

M. ALt EREN (Devamla) — Bu iki unsur bir araya gelinci, bu gencin infazı gerçekleşti
rilmiştir. Bu olayın bir başka biçimde izahı mümkün değildir. Devlet, bu insanlara potansiyel 
suçlu gözüyle bakma anlayışından vazgeçmelidir. Bu olayın sorumluları korunmamalıdır. Bu 
olayın sorumlularını koruyan ve kollayanlar, işlenen bu cinayetin ortaklan olmaktan kurtula
mazlar. Polis teşkilatını koruma adına, bu kurum içinde suç işleyen canileri korumak, bu ku
ruma zarar verir. Bu nedenle, sorumluları va Sayın Bakanı göreve davet ediyorum. 

Uluslararası sözleşmelere, Anayasanın kişi hak ve hürriyetleriyle ilgili hükümlerine saygılı 
olunacaksa, öncelikle ve ivedilikle, emniyet binalarında işlenen bu tip olaylara artık son veril
melidir; çünkü, bu yeni, değil, bundan önce, benim bizzatihî avukatlığını yaptığım Süleyman 
Cihan... Sayın Tarımcıoğlu burada olsaydı. Sayın Tanmaoğlu'nun huzurunda anlatacaktım 
ve size de "Sayın Tarımcıoğlu'na sorun" diyecektim... 

BAŞKAN — Sayın Eren, lütfen, karşılıklı konuşmayalım, Meclise hitap edelim... 

M. ALİ EREN (Devamla) — Süleyman Cihan olayı da benzer bir olaydır... 

BAŞKAN — Sayın Eren, lütfen, Meclise hitap edelim efendim... 

M. ALt EREN (Devamla) — O da Tuncelilidir, o da pencereden atılmıştır; ama, "intihar 
etti" denilmiştir. 

Yine, Ankara'da benzer bir olay; emniyetten, atlayarak intihar süsü verilmiştir... 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Niye Tuncelilere garez etsinler, orası da memle
ketin bir parçası değil mi? 

M. ALt EREN (Devamla) — Onu size sormalı; sizin bu anlayışınız nedir?.. 
BAŞKAN — Sayın Topçuoğlu lütfen efendim... 
M. ALt EREN (Devamla) — Niçin bu Tuncelilere düşman gözü ile bakıyorsunuz, onu 

size sormalı, bana sorulmamalıdır. 
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ALÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — öyle bir şey yok efendim! 

BAŞKAN — Sayın Eren, zamanınız dolmuştur ve lütfen kanşılıklı konuşmayınız... Sayın 
Topçuoğlu, lütfen efendim. 

M. ALt EREN (Devamla) — Bitiriyorum efendim; ama, sataşıyorlar. 
Emniyet, gözaltına aldığı sanığın yaşamından sorumludur. Bu insanlar, varsayalım ki oradan -

atlıyorlar; bu insanların oradan atlamasını önlemek emniyetin görevidir. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 

3. — Çorum Milletvekili Rıza Ilman'tn, Çorum Tarım İl Müdürlüğünün tarımda verimi düşü
rücü uygulamaları ile ödenmeyen ürün bedellerine ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Çorum Milletvekili Sayın Ilıman, Çorum Tarım ti Müdürlüğünün, tarım ve
rimini düşürücü ve usulsüz uygulamaları hakkında, gündem dışı konuşacaktır. 

Buyurun Sayın Ilıman. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken, he

pinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli Başkanım, sayın milletvekilleri; burada, Hükümet adına, çiftçilerimizin parasını 

ödeyeceğini belirten Bakanın açıklamalarını ciddî bulmadım, yamltıa buldum; çünkü, hemen 
bugün, yöremden telefonla sordum ve öğrendim; ödemelere başlanmadı, böyle bir durum da 
yok, ama, Sayın Bakan, "ödemelere başlandığını ve devam ettiğini" söylüyor... 

Değerli milletvekilleri, halkımızın her kesiminden yükselen feryatlar içimizi yakıyor, yü
reğimizi sızlatıyor. Nasıl sızlatmasın? Anadolu köylüsü, çiftçisi kan ağlıyor, "imdat" diye ba
ğırıyor. Bu yıl en yüksek ürün alan üreticilerimiz, neye uğradıklarını anlayamadan, sanki bir 
felaketi yaşadılar. Taban fiyatları, girdilerin çok gerisinde; buna bir de bugünkü ödenmeyen 
ürün bedelleri eklenince, tam felaket. Şu anda, devlet, üreticilerimize borçlu; tahılın, panca
rın, tütünün, pamuğun, orman ürünlerinin parası hâlâ ödenmedi. Çiftçilerimizin yüzde 45 fa
izle aldığı kredilere, bankalar yüzde İS ekleyerek, faizi yüzde 60'a çıkardı. Pirinç, mercimek, 
nohut üreticilerinin ürünleri ellerinde kaldı çiftçilerimiz geçen yılki fiyata satış yapamıyorlar. 
Çiftçilerimizin kapısına icra geldi; tarım-kredi, banka borçları icralık oldu. 

Hayvan yetiştiricileri, yumurta üreticileri yem alamıyor; üretimi durdurdular. 1980'Ierde 
85 milyon olan hayvan sayısı, bugün 65 milyona düştü. İstanbulin et tüketiminin yüzde 90'ını 
dışalımla karşılıyoruz. Or-Köy kredileri, tarım dışı, amaç dışı kullanılarak, siyasî yatırıma dö
nüştürüldü. Tarım ürün fiyatları, sürekli enflasyonun altında tutuldu. Faizler, yüzde 18'lerden 
yüzde 60'lara ulaştı. Tarım ürünleri dışalımı yüzde 0,5'ten yüzde 7*ye çıktı. Et, süt, süttozu, 
peynir, pirinç, mercimek/nohut bizde üretilirken, buğdayımız toprak içi silolarda çürütülür
ken, bunları dışarıdan alan ülke olduk. En güzel pancarı üreten çiftçilerimizin alacağını ver
mezken, şeker fabrikalarımız boş yatarken, şekeri dışarıdan almaya kalktık, her gün zam ya
pıyoruz. 

Tarımsal eğitimi çıkmaza soktuk. 14 ziraat fakültesine 16 bin öğrenciyi alarak, bunlara 
nazarî işe yaramayan bilgiler öğretip işsizler ordusuna kattık, bir ya da iki yılda bir açılan sı
navla yüz kadarını memuriyete alarak oyalama yollarına saptık. 

Toplam nüfusun yüzde 60'ı tarımla geçindiği halde, bunlara millî gelirden yüzde 15 pay 
vererek, fakiri daha fakir yaptık. Buna karşın, kaçakçı, işadamı, holding ve şirketlerin serma-
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yelerini yüzlerce kat artırıp, onları daha zengin yaptık, örneğin, Sabana Grubunun satışı son 
dokuz yılda, cari fiyatlarla, 80,5 milyardan 10 trilyona yükseldi. Enflasyon, yüzde 70 - 80'leri 
bulurken, tarım ve orman işçilerinin ücretlerini yüzde 20 artırdık. Çiftçimizi, tarlasını süreme-
yen; tohum, gübre atamayan; benzin, mazot alamayan duruma soktuk. Girdilerin yüzde 90'ı 
artarken, yüzde 20'lik artış vererek çiftçimizi çaresizliğe ittik. 

Pancar taban fiyatlarını 1 125 Türk Lirası olarak açıklarken, gübrenin, mazotun ve trak
törün fiyatlarında yüzde 100 artış olduğunu sanki bilmez gözüktük. Bu insanlarımızı, iş ara
yan dilenciler yaptık. 

Şimdi, Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanına ve Hükümete soruyorum; önce, kendi 
bölgem, kendi yörem olan Çorum'dan seslenmek istiyorum: Çorum Ziraat Odası Başkanı, si
ze, "perişanız, ziraat odaları kapanıyor, çiftçimiz tükeniyor" derken; verdiğiniz yanıtta "biz, 
bundan sonra taban fiyatı belirlemeyeceğiz. Bu yıl buğdayı sizden 500 Türk Lirasına aldık. 
Halbuki dışarıdan 300 liraya alıyoruz" diyorsunuz. Kaldı ki, ABD'den buğdayı 700 Türk Li
rasına aldınız. Bu açıklamalar doğru mu? Yanlış bilgilerle devlet yönetilir mi? 

Dışalımlarla ülkemizin gıda gereksinimini karşılamak gibi bir yol seçtiniz. Bu uygulama
larla, tarım ülkesi olan bir devletin yönetimi olur mu? Pancar üreticisinin Türkiye genelinde 
1,6 trilyon liralık, Çorum'da 38 milyar liralık alacağını ne zaman ödeyeceksiniz? Bunlara, ge
ciken günler için faiz verecek misiniz? 

Yöredeki Or-Köy kredileri amaç dışı kullanılmıştır. Bunu yapan tarım il müdürü hakkın
da herhangi bir soruşturma açtınız mı? Binlerce orman köylüsünün hakkını nasıl teslim ede
ceksiniz? 

Bu müdürün, personel alımındaki tavır ve uygulamaları Anayasa ve yasalarımıza aykırı
dır; tüm sorular dinî bilgilerden oluşmuştur. Bu konuda bilginiz var mı? İşçileri Yozgat'tan 
alması, sizi istismar anlamına gelmez mi? Bu durum, Çorum'daki işsiz insanlarımızın onuru
na dokunmuyor mu? Böyle bir il müdürü, bilimsel ve teknik konularla, ülke ve insanlık adına 
karar verme yeteneğine sahip olabilir mi? 

Yolsuzluklarıyla ilgili bilginiz var mı? Çorum tündeki tüm yurttaşların, bu müdürü isten
meyen adam ilan ettiğini biliyor musunuz? 

Çorum tlinin, buğday, ayçiçeği, pancar, çeltik, mercimek, nohut, sebze ve meyve üretimi 
bakımından önde gelen ilimiz olduğunu, komşu bir ilin bakanı olarak biliyor musunuz? 

Bu ildeki çiftçi temsilcilerini niçin kabul etmiyorsunuz? 

Son yıllarda bu ildeki üretimin düşmesini neyle açıklıyorsunuz? Sunî tohumlamayı kaldı
rarak, hayvancılığa darbe indiren tarım il müdürü hakkında bir işlem yaptınız mı? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemiz, açlık, yoksulluk, işsizlik sıkıntısı çekiyor. Sizler 
tok olsanız da, gerçek bu. 

Onurlu halkımız, emekçilerimiz, köylümüz, çiftçimiz ve işçilerimiz direniyor. Körfez sa
vaşı bahane edilerek, bunun her türlü faturası yoksul halk kesimine çıkıyor. Geçmişteki, gibi, 
anarşi ve terör bahaneleriyle suskun bir toplum yaratmak istiyorsunuz. 

Grevler erteleniyor, hak isteyen işkence ile susturuluyor. Çaresizliğe terk edilen insanları
mıza akıl almaz baskılar uyguluyorsunuz. Bunların hiçbiri sizi kurtaramayacaktır. 

Sayın ilgili bakanlar ve Hükümet, net ve açıkça söyleyiniz; üretici için izlediğiniz politika 
nedir? Tarım ürünlerindeki dışalım sürecek mi? Üretici, malını kime satacak? Tarım girdilerin-

— 57 — 



T.B.M.M. B : 85 21 . 2 . 1991 O : 1 

deki artışla, üreticilerin malındaki artış arasındaki oranı dengeleyecek misiniz? Üreticilerin öden
meyen alacakları için gösterdiğiniz sebep ne? ödemeleri ne zaman yapacaksınız? Pancar para
ları ne zaman ödenecek? Bunlara gecikme faizi verecek misiniz? 

Vergi kaçakçılarının, batık şirket ve holdinglerin milyonlarına af çıkarırken, küçük çiftçi
lerin ödeyemedikleri borçlarına bir af çıkarmayı düşünüyor musunuz? 

Avrupa ülkeleri tarıma ortalama yüzde 38 sübvansiyon uygularken, AT'ye girmek isteyen 
Hükümet, bu konuda ne düşünüyor? Çiftçilerin kurdukları, kurmak istedikleri birlikleri ve 
kooperatifleri niçin engelliyorsunuz? Hak istemelerinden mi korkuyorsunuz? 

• 
Tarım-satış kooperatiflerinin elindeki 776 bin ton tarımsal ürün ve gıda stoku varken, dı

şalım yapmanızın amacı ne? Çiftçimizin, üreticimizin elindeki pirinci çürütürken, son dört yıl
da 132 milyon dolarlık pirinç ithalini niçin yapıyorsunuz? 

Körfez savaşı nedeniyle aldığınız dış yardımdan çiftçimize, köylümüze, işçimize, dar gelir
limize, yoksul halkımıza ne vereceksiniz? Bu insanlarımızı Ankara'ya yürütmek mi istiyorsu
nuz? Aldığınız bu yardımlar, Çankaya'nın yetmeyen ödeneklerine, yüzlerce kat kâr eden hol
ding ve şirketlere mi harcanacak? Halkımız, açıkça bunu bilmek, öğrenmek istiyor. Bu ülke 
kimsenin çiftliği olmadı, olmayacak da. Biliniz ki, hanedan ve yandaşlarından, er geç, bu he
sap sorulacaktır. 

Saygılarımla. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ilıman. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, söz talebi var. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, hakaret edilmiştir, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, zabıtları getirtiyorum... 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Apaçık söyledi, Sayın Başkan... 
tRFAN DEMİRALP (Samsun) — Zabıtlar gelmiştir şimdiye kadar. 
BAŞKAN — Efendim, burada, cebimde saklamıyorum; çoktan gelmiş olduğunu iddia eden, 

gelsin, arama yapsın... Sayın Demiralp, buyurun... 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Tamam, bekleriz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalar sona ermiştir. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Artvin Milletvekili Ayhan Arijağaoğhı ve 10 arkadaşının, Körfez krizi ve savaşı nedeniyle 
muhtemel tehlikelere karşı gerekli sivil savunma önlemlerinin alınmadığı ve Sivil Savunma Fonunda topla
nan paraların amacı dışında kullanıldığı iddialarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açtlmasma 
ilişkin önergesi (10/139) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2 Ağustos 1990 tarihinde Irak'ın Kuveyt'i işgali ile başlayan Körfez krizi, 17 Ocak 1991 

tarihinde Körfez savaşına dönüşmüştür. 
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Hükümetimiz, A.B.D. uçaklarının Incirlik'ten kalkıp Irak'ı bombalamasına müsaade et
miştir. Güney komşumuz Irak hava akımlarıyla bombalanırken, Türk havaalanlarının Irak'ın 
bombalanması için kullanılmasına izin veren Hükümet, sivil savunma önlemlerini almakta geç 
kalmıştır. Şu anda da önlemler yetersiz düzeydedir. Sivil savunma önlemleri 2 Ağustos'ta alın
maya başlanmalıydı. Sivil ve askerî bakımdan alınması gerekli sivil savunma önlemleri alın
mamış, halkımız, korku ve panik içinde bırakılmıştır. 

Savaşın başlangıç tarihi olan 17 Ocak tarihinden sonra içişleri Bakanı Sayın Aksu'nun, 
bölgeyi gezerek yaptığı tüm önlemlerin alındığına dair açıklamalar gerçeğe uymamaktadır. Ge
rekli sivil savunma önlemleri şu anda dahi henüz alınmamıştır. 

Sivil savunma önlemlerinin alınması için kurulmuş bir fon mevcuttur. Bu fonda toplanan 
paraların nerelere harcandığının araştırılması gerektir, örneğin, bu fondaki paranın sivil sa
vunmaya yönelik kullanılması yasal zorunluluğu içerirken, bu paraların sivil savunma ile ilgisi 
olmayan el çantası, hesap makinesi, çağrı cihazı, telsiz telefonlar gibi özel eşya alınarak sivil 
savunma ile alakasız kişilere hediye olarak verildiği iddiaları vardır. Ayrıca, bu fon paralarıyla, 
valilik makam odaları ve konutlarının lüks eşyalarla tefriş edilmekte olduğu, bütün bu eşyala
rın Ankara'da belirli bir mobilyacıdan satın alındığı, fondan eğitim amaçlı 67 ekran televizyon 
alınmasına karar verilmişken, belirli bir firmanın korunması için, küçük ekran televizyonlar 
alınarak belirli bir firmanın korunduğu iddia edilmektedir. Ayrıca, fon parası ile Küçükçek-
mece'de hizmet binası için alınan binanın, istanbul Valiliğinin olumsuz görüşüne rağmen, 1 
milyar 700 milyona alınması ve 600 milyon lira onarım için ayrılıp, emanet usulü ile de müte-
ahhitin korunduğu iddia edilmektedir. 

Yine, fon parası ile Bitlis'te misafirhane döşenmesi için 700 milyon verildiği iddia edil
mektedir. 

Sivil Savunma Fonu, Fon Yasasına aykırı olarak harcanmakta, adeta israfın hizmet sayıl
makta olduğu iddialan ortaya çıkmıştır: Genel Müdürlük binası onarımı emanet usulü 300 
milyon, genel müdürlük oda döşemesi 50 milyon, genel müdürlükte bayan kuaför salonu için 
30 milyon, kolejindeki ek binanın emanet usulü yaptırılması, belirli müteahhidin korunması... 

Sivil Savunma görevlileri için bin adet koruyucu elbise ihalesi yapılmış, yapılan elbiselerin 
şartnameye uygun olmadığı iddia edildiği halde, aynı firmaya 14 bin elbise yaptırılmış, 13 mil
yar ödeme yapılmıştır. Burada, bir firmanın korunduğu iddia edilmektedir. 

Halen 22 hassas ilde alarm sistemi olması, gerekenin 1/5 oranında olduğu gerçektir. Bir 
tehlike anında halkın siren sesini dahi duyması imkânsızdır. 

Sivil Savunma Fonu paralarıyla, her zaman stokta bulundurulması gerekli gaz maskesi 
almayıp, sonunda Makina Kimya Kurumundan maske teminine çalışılması düşündürücüdür. 
Yeterli maske henüz temin edilmemiştir. 

Bütün bu iddiaların ortaya çıkarılması için Anayasanın 98 TBMM İçtüzüğünün 102-103 
üncü maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ayhan Arifağaoğlu M. Kemal Duduoğlu 
Artvin Hatay 

Ahmet Ersin M. Cevdet Selvi 
tzmir Eskişehir 

Mustafa Yılmaz Mustafa Kul 
Gaziantep Erzincan 
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Cemal Şahin Mehmet Fuat Erçetin 
Çorum Edirne 

Gürcan Ersin Mustafa Timisi 
Kırklareli İstanbul 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki 

öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmına ge

çiyoruz. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Konya Milletveküi Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâ
kimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Ftkrast ile 19.31969 Tarih ve 1136 Saydı 
Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesi Hakkmda 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?.. Burada. 
Hükümet?.. Yok. 
Hükümet bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde 

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

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

Komisyon ve Hükümet, yerlerini alsınlar lütfen... 
Komisyon ve Hükümet, yerlerini aldılar. 

(1)503 S. Saydı Basmayazı 24 Ocak 1991 tarihli 73 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Geçen birleşimde, tasarının 10 uncu maddesi üzerindeki görüşmeleri tamamlamış, madde 
üzerinde verilen bir önergenin oylanmasında kalmıştık. 

önergeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisı^Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Devlet Planlama Teşkilatı Kurulu$ ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısının 10 uncu maddesinin (e) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Devlet Bakanı 
Işın Çelebi 

îzmir 
"e) tslam Ülkeleri ile Ekonomik işbirliği Genel Müdürlüğü" 
BAŞKAN — Şimdi, önergeyi oylarınıza sunacağım... 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, karar yetersayısını dikkate alır mısınız? 
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur. 
Sataşmadan dolayı söz istemi vardı; ancak, zabıtlar halen gelmemiştir. Birleşime 15 daki

ka ara veriyorum ve bu arada zaptın gelmesini de bekleyeceğim. 

Kapanma Saati : 16.04 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.25 
BAŞKAN : Baskanvekili E. Yıldırım Ava 

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

BAŞKAN — 85 inci Birleşimin ikinci Oturumunu açıyorum. 
Müzakerelere, kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

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

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakktnda 223 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname; 3091960 Tarihli ve 91 Sayılı Devlet Planlama Tişkilatmm Kurulması Hakkında Kanu
nun 1 inci ve 5 inci MaddeUrinin Değiştirilmesine İlişkin 44 Saytlt Kanun Hükmünde Kararname; 
Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında 151 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Planlama Teşki
latı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapıûması 
Hakktnda 304 Saytlt 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 tasarının görüşmelerine devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Bir önergenin oylamasında kalmıştık. Oylamada karar yetersayısı istenmişti ve buluna

mamıştı. 
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MEHMET ÇAKIROĞUJ (Trabzon) — Efendim, sataşma nedeniyle söz hakkım vardı. 

BAŞKAN — Efendim, öncelikle, karar yetersayısı meselesini bir halledelim. 
önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önergeyle beraber rrtaddeyi oylarınıza sunmadan önce, bir hususu söylemek 

istiyorum: 
Bu maddede hizmet birimleri; sıralarken, (i) harfinden sonra (k) harfi gelmektedir. Bu 

(k) harfi zannediyorum (j) olacak? 
Efendim, maddede genel müdürlükler sayılırken bir harf yanlışlığı var. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ HAZIM KUTAY (Ankara) — Evet 
efendim, harf sıralamasında (j) gelmesi lazımken, (k) gelmiştir. Düzeltilmesi uygundur. 

BAŞKAN — Bu düzeltmeyle ve biraz önce kabul edilen önerge istikametinde maddeyi oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutmadan önce bir hususa açıklık getirmek istiyorum: 

Biraz önce, Sayın Bakanın konuşması esnasında bir kelime sarf edildi. Bu kelimenin ma
nasını ne ben biliyorum, ne de Divanda bulunan arkadaşlarım biliyorlar. 

Zaptı okudunuz mu Sayın Çakıroğlu? Zaptın suretlerini okudunuz mu, ben okuyayım mı? 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Evet efendim, okudum. 

BAŞKAN — Ben, müsaade ederseniz, okuyacağım. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Siz de okuyun efendim. 

BAŞKAN — Karşılıklı hakaretler vardır. Sayın Çakıroğlu, karşılıklı hakaretler vardır. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Hakarete sebebiyet veren Sayın Bakandır. 
BAŞKAN — Bir dakika... Bir dakika... 
Zaptı okuyorum: 
"Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür (Devamla) — Unuttunuz, şekerpancarına zam 

yaparken 'az oldu' diye bağıran-siz, şekere zam yapıldığı zaman 'şeker acıdı' diyen siz... Bu 
parayı vergiyle mi alacağım ben milletten? Tabiî, dengesini kuracağız bunun. Samimî olmak 
lazım devlet idaresinde; ama, size göre, dün dündür, bugün bugündür... 

Mehmet Çakıroğlu (Trabzon) — Sen başka bir şey biliyor musun? 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür (Devamla) — Mehmet, afkurma!.." 

Bu tabirin ne manaya veya ne manalara geldiğini ben bilmiyorum, onun için orada karar -
veremedim. 

Mustafa Çorapçıoğlu (Balıkesir) — Sayın Bakan açıklasınlar. (DYP sıralarından gürültüler) 

Başkan — Efendim, bir dakika... Bir dakika efendim... Bir dakika... Efendim, bitireyim 
sözümü. 

trfan Demiralp (Samsun) — Sayın Başkan, sataşma var, söz verin lütfen. 

Başkan — Bir dakika... Bir dakika efendim... 

Mehmet Çakıroğlu (Trabzon) — Sayın Başkan, ben, konuyu... 
Başkan — Efendim, bir meseleye açıklık getiriyorum... Hayır, ben sataşma görmüyorum, 

belki de onun için söylüyorum. 
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MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, konuyu... 
BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, lütfen... 
Zaptı okumaya devam ediyorum: 
"Mehmet Çakıroğlu (Trabzon) — Af kurmayı yapan sizsiniz. Kürsüde olan, mikrofonda 

olan sizsiniz. Afkurmak köpekliktir, o size aittir. 
Başkan — Sayın Çakıroğlu, lütfen... Sayın Çakıroğlu, lütfen... 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür (Devamla) — Dolayısıyla, biz, çiftçimizin geçmiş 

yıllardan kalan alacağını vadesinden evvel ödemenin hazırlığı içerisindeyiz ve borcumuzu da 
ödüyoruz, 

Mehmet Çakıroğlu (Trabzon) — Sayın Başkan, Sayın Bakanın ifadesini duymuyor musu
nuz?.. Ne söylüyor?.. 

Başkan — Lütfen efendim... 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür (Devamla) — Ben, arkadaşlarıma ve Sayın Başka

na Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Mehmet Çakıroğlu (Trabzon) — Sayın Başkan, köpeklik kendilerine has bir şeydir. 
Başkan — Lütfen... Lütfen oturalım... Sayın Çakıroğlu, lütfen..." 
Muhterem arkadaşlar, burada -eğer arkadaş bu kelimeyi hakaret olarak kabul ediyorsa-

karşılıklı bir sataşma, hatta, sataşmayı da aşan bir hal vardır. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Söyleyen izah etsin efendim. 
BAŞKAN — Eğer hakaret olarak kabul ediliyorsa, ben, iki tarafı da kınıyorum. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Hakaret edilen benim, Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Hakaret karşılıklı... 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Hakarete sebebiyet veren, Sayın Bakandır. 
BAŞKAN — Direniyorum musunuz efendim? 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Direniyorum efendim. 

V. — SATAŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE CEVAPLAR 
1. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakuoğlunun, Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün, 

bir gündem dışı konuşmaya cevabı sırasında kendisine sataşması nedeniyle konuşması 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çakıroğlu. 
Sayın Çakıroğlu, kendinize, şahsiyetinize, vakarınıza yakışır tarzda ve cevap hakkı doğur

mayacak bir şekilde konuşmanızı rica ediyorum. 
Bu tabir, belki mahallî bir tabirdir; anlamını hiç birimiz bilmiyoruz efendim. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakan, 

cevaben konuşurken, gündem dışı söz almış olan bir arkadaşımızın söylemiş olduğu lafların 
hepsini sanki, pancar ve tütün bedellerinin tamamı verilmiş gibi bir gerekçeyle, inkâr etti. 

Türkiye Cumhuriyetinin -ne yazık ki- talihsiz bir bakanı -(ANAP sıralarından "Neden 
lalihsi/?.." sesleri) Talihsizliğini biraz sonra sizlere izah edeceğim- bu Yüce Meclisin kürsüsün
den, bölgesindeki üretici mahsulünün bedelini alamadığı için, bu konuyu gündeme getiren sa
yın milletvekilinin iddialarının tamamının yanlış olduğunu ifade ederken, muhalefet sıralarındaki 
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arkadaşlarımız, "evet, üreticiler mahsullerinin bedelini almamıştır" dediklerinde, cumhuriyet 
hükümetinin bakanına yakışmayacak tarzda, bayağı, halk arasında kullanılan kelimeyi, Yüce 
Meclise sarf etmekten ne utanmıştır ne de haya etmiştir. 

Afkurma, Karadeniz Bölgesinde, köpeklik anlamına gelen bir laftır. Bu lafı kullanmadan 
önce, "Karadeniz Bölgesinde kullanılan bir tabir vardır, çok konuşursanız ben bu tabiri size • 
söyleyeceğim" dedi. Sayın Bakanın, daha evvelden bu kelimeyi hazırlamış olduğu apaçık orta 
yerdedir. 

HÎLMt BİÇER (Sinop) — Konuşmasaydın sen» de. 

BAŞKAN — Sayın Biçer, lütfen... 
Sayın Çakıroğlu, lütfen, siz, sataşmaya cevap vermeyin. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Benim konuşup konuşmamam, senin elinde olan 
bir mesele değildir. 

Sayın özal Zonguldak'ta, "boyu uzun, aklı kısa" diye bir tabir kullanmıştı. "Kızım sana 
derim, gelinim sen işit" misali, herhalde, "boyu uzun, aklı kısa" dediği kişi, Sayın Şükrü Yü
rür idi... 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Oldu mu?!. 
BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, sizden istirham ettim... Aramızda, hem uzun boylu çok, 

hem de... (ANAP sıralarından gülüşmeler, alkışlar) 
Sayın Çakıroğlu, çok rica ediyorum, siz de tekrar sataşmayın. Siz, vakarınıza ve şahsiyeti

nize uygun şekilde konuşma yapın. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Karadeniz Bölgesinde çok güzel laflar var iken, 
bu çirkin kelimeyi, Karadenizli kullanmaz; kullansa kullansa, ancak eblehler kullanır; ebleh 
kullanır bu kelimeyi. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, lütfen tamamlayınız. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Kullanılan bu lafları, Sayın Bakana iade eder, 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkan, yerimden 
bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkan, Sayın Ça
kıroğlu, her lafa yerli yersiz katılan bir arkadaşımızdır. Meclis tutanaklarını incelerseniz, gel
diği günden beri, bazı konularda vukufıyeti olmadığı için, hep laf atmaktadır. Ben, "lafkırma" 
dedim; ama, söylediği sözlerin tamamını kendisine iade ediyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Bakan... 

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

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Saydı Kanun Hükmünde 
Kararname; 30.9.1960 Tarihli ve 91 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkında Kanu
nun 1 inci ve 5 inci Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin 44 Saydı Kanun Hükmünde Kararname; 
Serbest Bölgeler Teşkdatı Hakkında 151 Saydı Kanun Hükmünde Kararname de Devlet Planlama 
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Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik
lik Yapılması hakkında 304 Sayılı 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 tasarısı üzerindeki görüşmelerimize kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
İktisadî Planlama Genel Müdürlüğü 
MADDE 11. — İktisadî Planlama Genel Müdürlüğü; planlar, programlar, finansman ve 

sektör programları konularıyla ilgili olarak, gerekli araştırmaları yapmak suretiyle kalkınma 
planları ve yıllık programları hazırlamak, bunlarla ilgili değişiklikleri belirlemek ve ekonomik 
politikaların uyum içinde geliştirilmesi ve uygulanması konularında ihtiyaç duyulan çalışma
ları yapmak, uluslararası ekonomik kuruluşlarla temas ve müzakerelerde ülke ekonomisine ve 
planlarına ilişkin görüş ve teklifleri hazırlamakla görevlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Sayın öztürk, DYP Grubu adına konuşmak 
üzere; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; söz konusu 11 inci madde üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bu
lunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sözlerime başlamadan önce, Sayın Başbakana yine teşekkür ediyorum. Zi
ra, Sayın Başbakan buraya gelmeseydi, çoğunluk olmayacağı için, bu kanun tasarısının görüş
meleri, bir başka haftaya ertelenecekti. 

Sayın Başkan, 11 inci madde, fevkalade iddialı kelimeleri ihtiva ediyor ve "İktisadî Plan
lama Genel Müdürlüğü, planlar, programlar, finansman ve sektör programları konularıyla il
gili olarak, gerekli araştırmaları yapmak suretiyle kalkınma planları ve yıllık programları ha
zırlamak, bunlarla ilgili değişiklikleri belirlemek ve ekonomik politikaların uyum'içinde geliş
tirilmesi ve uygulanması konularında ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmak, uluslararası ekono
mik kuruluşlarla temas ve müzakerelerde ülke ekonomisine ve planlarına ilişkin görüş ve tek
lifleri hazırlamakla görevlidir" diyor. Ancak, bugün, pratikteki uygulamaya bakarsak, Devlet 
Planlama Teşkilatına verilen bu son derece önemli görevlerin, realitede hiç uygulanmadığını 
görüyoruz. Çünkü, bugün, devletin iktisadî ve ekonomik programlan çeşitli bakanlıklar ve ku
ruluşlar arasında dağıtıldığından ve de bakanlıklar ve kuruluşlar kendi politikalarını uygula
dıklarından, ekonomide istenen istikrar bir türlü sağlanamıyor. 

Devlet, yıllık programlar yapar ve programlar bir hükümetin senedidir. Bu programlan 
Meclis kabul ettikten sonra, bu senet çerçevesinde devlet onu bir yıl içerisinde uygular. 1991 
yılı programını Yüce Meclis kabul etmiştir. Bunun içerisinde, ekonomik, iktisadî, malî, finans 
programı gibi diğer programlar da vardır; ancak, 1991 programı Mecliste kanunlaştıktan son
ra, Merkez Bankası, sanki Türkiye'nin ayrı bir kuruluşuymuş gibi, kendi başına bir finans prog
ramı hazırladı ve "ben, Hükümetin hazırladığı programın dışında, yeni bir finans programı 
uyguluyorum" dedi, burada da ilk kopukluk başladı. 
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Diğer konulara baktığımızda ise, Türkiye'nin ithalat ve ihracat rejimi ile ilgili konularını 
da İktisadî Planlama Genel Müdürlüğüne veriyor; fakat, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
nın, bağımsız olarak veya ayrı bir devlet bakanlığının yetkisi içerisinde, ilgili bakanlıkların it
halat ve ihracat programları dışında, kendi başına karar alarak, ithalatı ve ihracatı onun yap
ması, Devlet Planlama Teşkilatını ikinci defa devre dışı bırakıyor. 

Üçüncü bir konu üzerinde durmak istiyorum: Devlet Planlama Teşkilatının hazırladığı prog
ramlar ve bu programlara uygun olarak hazırlanan yatırım programlarının finans kaynağı, Ma
liyenin veya Hazinenin elindedir. Böyle olunca, yatırım programında yer alan projelerin finans
manını, başka kuruluşlar ya zamanında veriyor ya geciktiriyor veya kesinti ile veriyor; bu defa, 
yatırımların süresi uzuyor. Buradaki ana sıkıntı, şu anda ekonominin 4 veya S ayrı bakan eliyle 
yürütülmesi ve bu bakanlıklara bağlı kuruluşların -finansman kuruluşlarının- ayrı ayrı prog
ramlarla hazırlıklarının yürütülmesi, Türkiye'de, bugün, toplu ve tek elden bir iktisadî progra-

• mın uygulanmasına, en büyük engeli teşkil ediyor. 
Bu sebeple, madde ll'de yer alan ve İktisadî Planlama Genel Müdürlüğüne verilen görev

lerin hiçbirisinin gerçekte ve pratikte uygulanma şansı yoktur. Bunun için tek çare, ekonomi
nin çeşitli armonilerini teşkil eden kuruluşların bir elden veya bir şef tarafından yönetilmesi 
ve devletin finans, yatırım, ithalat, ihracat ve teşvik programlarının bir elden yürütülerek, da
ğınıklığa son verilmesidir. 

Sayın Başkan, hal böyle olunca, İktisadî Planlama Genel Müdürlüğüne verilen şu andaki 
görevleri, halen diğer kuruluşlar yönlendiriyor ve yönlendirmektedir. İktisadî Planlama Genel 
Müdürlüğüne verilen bu görevlerin tam manası ile yerine gelebilmesi için, gerek Merkez Ban
kasının -her ne kadar bağımsız-ise de- gerek Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının ve gerekse 
kamu bankalarının, Devlet Planlama Teşkilatı ile uyum içerisinde çalışmasında zaruret oldu
ğuna inanıyoruz. Bu dağınıklık çerçevesi içerisinde, İktisadî Planmaya verilen hiçbir görevin 
yerine getirilmeyeceği kanaatindeyim. 

Bu aksaklığın bir an önce giderilmesi gerektiğine inanıyor, Yüce Heyeti saygıyla selamlı
yorum. (DYP sıralarından alkışlar) ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum: 

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

sarısının 11 inci maddesinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Onural Şeref Bozkurt Ülkü Güney 

Ankara Gümüşhane 
Yasin Bozkurt Ahmet Akgün Albayrak 

Kars Adana 
Murat Batur 

Şanlıurfa 
"Madde 11. — İktisadî Planlama Genel Müdürlüğü; Planlar, programlar, finansman ve 

sektör programları konuları ile ilgili olarak gerekli araştırmaları yapmak suretiyle kalkınma 
planları ve yıllık programları hazırlamak, bunlarla ilgili değişiklikleri belirlemek ve ekonomik 
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politikaların uyum içinde geliştirilmesi ve uygulanması konularında ihtiyaç duyulan çalışma
ları yapmak, uluslararası ekonomik kuruluşlarla temas ve müzakereler sırasında ülke ekono
misine ve planlarına ilişkin görüş ve tekliflerde bulunmakla görevlidir." 

Gerekçe : Uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakereler konusunda görevli kuruluşlar 
göz önüne alınarak, herhangi bir görev tedahülüne meydan vermemek için maddenin yukarı
daki şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt HAZIM KUTAY (Ankara) — Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin takdirine sunuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBÎ (İzmir) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edil

miştir. 
11 inci maddeyi, kabul edilen önerge ile birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 11 inci madde kabul edilmiştir 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü 
MADDE 12. — Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü; ülkenin sosyal ve kültürel problemle

rini incelemek, bunların çözümü için kalkınma planları ile yıllık programları hazırlamak, bun
larla ilgili değişiklikleri belirlemek, sosyal ve kültürel politikaların geliştirilmesi konusunda ih
tiyaç duyulan çalışmaları yapmak, ilgili uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakerelerde ülke 
sosyal yapısına ve planlarına ilişkin görüş ve teklifleri hazırlamakla görevlidir. 

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

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

sarısının 12 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Onural Şeref Bozkurt Ülkü Güney 

Ankara Gümüşhane 
Yasin Bozkurt Akgün Albayrak 

Kars Adana 
Murat Batur 

Şanlıurfa 

"Madde 12. — Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü; ülkenin sosyal kültürel problemlerini 
incelemek, bunların çözümü için kalkınma planları ile yıllık programları hazırlamak, bunlarla 
ilgili değişiklikleri belirlemek, sosyal ve kültürel politikaların geliştirilmesi konusunda ihtiyaç 
duyulan çalışmaları yapmak, ilgili uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakereler sırasında ül
ke sosyal yapısına ve planlarına ilişkin görüş ve tekliflerde bulunmakla görevlidir." 
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Gerekçe : 
Uluslararası kuruluşlarla temas ve müzakereler konusunda görevli kuruluşlar göz önüne 

alınarak, herhangi bir görev tedahülüne meydan vermemek için maddenin yukarıdaki şekilde 
düzenlenmesi gerekmektedir. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMtSYONU BAŞKANVEKİLÎ HAZIM KUTAY (Ankara) — Tak
dire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon takdire bırakıyor, Hükümet katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et

meyenler... 12 nci madde kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 

Koordinasyon Genel Müdürlüğü 
MADDE 13. — Koordinasyon Genel Müdürlüğü; idarî, malî, hukukî ve ekonomik dü

zenlemeler ile ekonominin ve yatırımların izlenmesi ve değerlendirilmesi İle ilgili olarak, kamu 
ve özel sektörde planın gerçekleşmesini kolaylaştıracak düzenlemeleri tespit ve tavsiye etmek, 
plan ve programların uygulanması sırasında kamu ve özel sektörde gerekli izleme ve koordi
nasyonu sağlamak, gerektiğinde bu amaçla muhtelif kurum ve kuruluşların üst seviyede yetki
li temsilcilerinin katılacağı komisyonlar kurmak, plan ve program uygulamasının aksadığı sa
halarda ihtiyaç duyulan değişiklikleri yapmak, uygulamaya ait dönem raporlarını değerlendi
rerek sonuçlarını ilgililere sunmak, programların uygulanması ve takibi esaslarının tespiti için 
çalışmalar yapmak, mevzuat tasarı ve teklifleri hakkında görüş oluşturmak, uluslararası çok 
taraflı ve ikili ilişkilerin kalkınma planları ve yıllık programlarda belirtilen ilke, hedef ve politi
kalarla uyumlu ve etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak, 
Türkiye'de ve uluslararası düzeyde yürütülmesi gereken faaliyetlerin koordinasyonunu sağla
makla görevlidir. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı" mn 13 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Ülkü Güney 
Ankara Gümüşhane 

Yasin Bozkurt Akgün Albayrak 
Kars Adana 

Murat Batur 
Şanlıurfa 

"Madde 13. — Koordinasyon Genel Müdürlüğü; idarî, malî, hukukî ve ekonomik düzen
lemeler ile ekonominin ve yatırımların izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak; kamu ve 
özel sektörde planın gerçekleşmesini kolaylaştıracak düzenlemeleri tespit ve tavsiye etmek, plan 
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ve programların uygulanması sırasında kamu ve özel sektörde gerekli izleme ve koordinasyonu 
sağlamak, gerektiğinde bu amaçla muhtelif kurum ve kuruluşların üst seviyede yetkili temsil
cilerinin katılacağı komisyonlar kurmak, plan ve program uygulamasının aksadığı sahalarda 
ihtiyaç duyulan değişiklikleri yapmak, uygulamaya ait dönem raporlarını değerlendirerek so
nuçlarını ilgililere sunmak, programların uygulanması ve takibi esaslarının tespiti için çalış
malar yapmak, mevzuat tasarı ve teklifleri hakkında görüş oluşturmak, uluslararası çok taraf
lı ve ikili ilişkilerin kalkınma planları ve yıllık programlarda belirtilen ilke, hedef ve politika
larla uyumlu ve etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak 
ve önerilerde bulunmakla görevlidir." 

Gerekçe: 
Türkiye'de ve uluslararası düzeyde yürütülmesi gereken faaliyetlerin koordinasyonu ko

nusunda, diğer kuruluşlara mevzuat gereğince verilmiş bulunan görevlerle tedahülü ve Devlet 
Planlama Teşkilatı bünyesindeki diğer birimlerin görevleri bakımından ortaya çıkabilecek kar
maşıklığı önlemek için, maddenin yukarıdaki şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 

BAŞKAN — önergeye Komsiyon katılıyor mu efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ HAZIM KUTAY (Ankara) — Tak

dire bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBt (tzmir) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon takdire bırakıyor, Hükümet katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi, kabul edilen önerge ile birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum: 
Kalkınmada öncelikli Yöreler ve Bölgesel Kalkınma Genel Müdürlüğü 
MADDE 14. — Kalkınmada öncelikli Yöreler ve Bölgesel Kalkınma Genel Müdürlüğü; 

bölge bazında araştırma ve planlama çalışmaları yapmak, mevcutları değerlendirmek ve yön
lendirmekle, kalkınmada öncelikli yöreleri ve ihtiyaçlarını tespit etmek, bu yörelerin özellikle
rini dikkate alarak daha hızlı bir kalkınma sağlanması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak 
ve görev alanına giren konularda tedbirler geliştirmekle görevlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, DYP Grubu adına, Sayın Mahmut öztürk. 
Buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; bence, Devlet Planlama Teşkilatı Kanun Tasarısının en önemli maddelerinden 
biri olan Kalkınmada öncelikli Yöreler ve Bölgesel Kalkınma Genel Müdürlüğü başlıklı mad
desi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce He
yeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisirt sayın üyeleri; bugün, Türkiye'de -Planlamanın tespitlerine 
göre- 28 il, kalkınmada öncelikli yöreler kapsamı içindedir. Bunların bir kısmı, birinci derece
de kalkınmada öncelikli yörelerde, bir kısmı ikinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerdedir. 
Ancak, Devlet Planlama Teşkilatının, bu son derece eskimiş demode metotlarıyla, "kalkınma
da öncelikli yöreler" ifadesi, bugün, Türkiye'yi, gerçekten sıkıntıya sokmaktadır. 
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Şimdi, kalkınmada öncelikli yöreler deyince, bence esas unsur olarak ne alınıyor? Fakir
lik mi alınıyor? Az gelişmişlik mi alınıyor? Yoksa, orada çok anarşi varda bu anarşiyi önlemek 
için, "çok yatırım yaparsak anarşi durur" felsefesi mi alınıyor? Veya devlete bağlı olan yerler 
için, "aman, bunlar devlete bağlı, burada hiç ses çıkmıyor, bunlar ne kadar fakir olurlarsa 
olsunlar, kalkınmada öncelikli yöreler kapsamına almasak olur" felsefesi mi yatıyor, bu belli 
değil. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bugün Türkiye'de, gerçekten, dikkat edersek, kalkınmada ön
celikli yöreler ifadesi içerisinde yer alan yörelere, özellikle güneydoğuya, devletin trilyonları 
akıyor. Ancak, daha da dikkat edersek, trilyonlar aktığı müddetçe anarşi daha da çoğalıyor. 

Bakıyoruz, bugün Karadeniz Bölgesinde, tç Anadolu Bölgesinde, Akdeniz Bölgesinde, Doğu 
Anadolu Bölgesinde bazı yörelerinde, Ege Bölgesinde öyle fakir yerler var ki, "burada devlete 
karşı ses çıkmıyor" diye, "devlete silah sıkılmıyor" diye veya "devletin polisi, jandarması, ge
nerali öldürülmüyor" diye, Devlet Planlama Teşkilatı buraları es geçerek hiçbir şeyini görmü
yor. Uzağa gitmeye gerek yok; Ankara'nın hemen 50 kilometre yakınlarında, 20 kilometre ya
kınlarında öyle yerler varki -Güneydoğu Anadolu'yu veya Doğu Anadolu'yu kastetmiyorum-
başka yerlerin çok daha gerisinde; ama, bu yörelerin inşaları devlete ses çıkarmıyor diye, dev
letin dikkatini çekmiyor ve fakirliklerine, kaderlerine terk edilmiş vaziyette duruyor. Ben iddia 
ediyorum; özellikle belli vilayetlere verilen teşviklerin, Devlet Planlama tarafından verilen teş
viklerin, Kalkınma Bankası tarafından verilen paraların pek çoğu, bugün PKK'ya gidiyor ve 
bunu açıkça, iddia ediyorum. Gözüaçığın birisi 500 milyon lira yatırım yapıyor, devletten 30 
milyar lira çekiyor; devletin haberi yok. Ya, haberi var bilerek veriyor veya kasten veriyor veya 
bilmeyerek veriyor... 

Muhterem arkadaşlar, bu çok önemli bir konu. Kalkınmada öncelikli yörelere tekrar el 
atılarak, il bazından ilçe bazına getirilmeli, tç Anadolu Bölgesinin Karadeniz Bölgesinin Ege 
Bölgesinin ve Akdeniz Bölgesinin bazı yerleri bu kapsama alınmalı, ti bazı son derece yanlış. 

Bir örnek vermek istiyorum: Bugün, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin bir vilayetine -emin 
olun, sizi temin ediyorum, yanlışım varsa Planlama yetkilileri düzeltir- istanbul'un ekmek ih
tiyacını karşılayacak kadar fırın teşviki verilmiştir. Bu vilayet ekmeği ihraç mı edercek? Hayır. 
Kalkınmada öncelikli yörelere tanınan ve aman burada anarşi dursun diye, devletin parasının 
oluk oluk akıtıldığı bu yerlerde, bu paraların pek çoğu PKK'ya gidiyor. Bunu ben iddia ediyo
rum. Kalkınmada öncelikli yöreler konusunda, devlete bağlı olan yerler cezalandırılıyor. Bu 
sebeple, kapsam il bazından çıkarılmalı, ilçe bazına getirilmelidir. Sadece bir bölge değil; tça-
nadolu Bölgesi de, Karadeniz Bölgesi de, Akdeniz Bölgesi de, Ege Bölgesi de ve ihtiyaç duyu
lan her yer bu kapsama alınmalıdır. Bu, Meclisin bir vebalidir... 500 milyon lira sermaye ile 
dört briket dikilen yere 30 milyar lirayı veren devlet, bunun hesabını sormayacak mı acaba? 
Hepimizin omuzlannda bunun vebali var; burada hepimiz milletvekiliyiz... 

Hali vakti yerinde olan il ve ilçelerimiz var, olmayan yerlerimiz var. Bu sebeple, kalkınma
da öncelikli yörelerin pek çoğu yanlış tespit edilmiştir ve hatta yanlışlıkta sürekli ısrar edilmek
tedir, ne kadar ikaz edersek edelim, bunda ısrar edilmektedir. Bugün, Karadeniz Bölgesinde, 
dağ başında, mısır ekmeğiyle geçinen; fakat, devlete kurşun sıkmayan, sıkmayı düşünmeyen 
bir yöreye, efendim, burada ses seda yok, aman burayı kalkınmada öncelikli yöreler kapsamı
na, devletin sağladığı kolaylıklar kapsamına almayalım demeye kimsenin hakkı yoktur. 

Biliyorum, güneydoğuda anarşi var; orada yedi yıl görev yaptım. Bu devletin her tarafı 
benim toprağım, ben katiyetle bölgeci değilim; ancak, güneydoğu fakir diyen, güneydoğuda 

— 70 — 



T.B.M.M. B : 85 21 . 2 . 1991 O : 1 

anarşi var diyen arkadaşlarım şu kürsüye çıkıp, "buradaki anarşiyi kınıyoruz; PKK'yı kınıyo
ruz; ölen subayın, askerin, Ölen generalin yanındayız; ölen memurun yanındayız" demeli. Gü
neydoğuda yapılacak en önemli iş, oradaki asayiş ve güvenliği sağlamaktır. Asayiş ve güvenlik 
sağlanmazsa, dünya kadar para akıt!.. Beyrut, bir zamanlar, dünyanın cennetiydi; ama, asayiş 
gittiği zaman para da gitti, sermayedar da gitti... 

Muhterem arkadaşlar, kalkınmada öncelikli yöreler kapsamı yeniden tespit edilmeli; il ba
zından çıkarılmalı, ilçe bazına alınmalı. Nerenin alınmasına ihtiyaç varsa, orası alınmalı. Bu 
konuya Sayın Başbakanın da dikkatini çekiyorum, Yüce Meclisin de dikkatini çekiyorum. Devlete 
bağlı olan yerler cezalandırılmamalı, devlete bağlı olan insanlar cezalandırılmamalı ve paran 
varsa şuraya gidersen şu kadar para veririz, buraya gidersen bu kadar para veririz felsefesiyle 
insanlar belli bir yere gitmeye zorlanmamalı. Parası olan kendi memleketine yatırım yapmak 
ister; ama, orayı da devlet cezalandırtrsa bu insan nereye gidecek? İşte, büyük şehirlerin met
ropolüne gider, büyük şehirler daha da büyük şehir olur, daha da anarşi olur... 

Ben iddia ediyorum, güneydoğuda, özellikle belli yerlerdeki teşvik politikalarıyla -Sayın 
Başbakanın da dikkatini çekiyorum- 500 milyon lira yatıran adama 30 milyar lirayı bu devlet 
nasıl veriyor? Kimler veriyor? Bu konuda Meclis hesap soracak mı? Eğer bu böyle devam ederse, 
çok daha generalimiz ölür, çok daha memurumuz ölür, çok daha iş makinemiz yakılır. Bu ko
nunun üzerine bu Meclis ciddiyetle gitmeli. Ben kimseyi itham etmiyorum, şunu bunu itham 
etmiyorum; ama, bu devletin yetim hakkı olan tek kuruşunu da, hesapsız kitapsız, kimseye 
vermeye hakkı yok. Okul yapamıyoruz, yol yapamıyoruz, hastanedeki hastayı rehin alıyoruz; 
ama, diğer taraftan, uyduruk faturalarla gelen adama, al şu 30-milyar lirayı Paris'te mi yiye
ceksin, Kanarya Adalarında mı yiyeceksin diye, avuç avuç veriyoruz, ondan sonra da, paşala
rımız orada hizmet verdi diye, evinin önünde takır takır öldürülüyor... 

Muhterem arakadaşlar, bu, çok önemli bir konudur ve Türkiye'nin bugünü ile geleceği 
ile ilgilidir. PKK'nın sağladığı finansmanın pek çoğunda, devletin sağladığı kolaylıklar var. Buna, 
bu Meclis el atmalıdır; değilse, çok vatan evladı daha bu toprağın altına gider. 

Bu, biz muhalefetin olduğa kadar, siz İktidarın da ana meselesi; bu meselelere el atmaz
sanız olaylar devam eder. 

Yirmi yıldır, dış güçler, Türkiye'nin kalkınmasını istemiyormuş diye söyleyip duruyoruz. 
Peki, size soruyorum iç güçler nerede?., tç güçler para vermekle meşgul. Muhalefet bu konuyu 
dile getirmeseydi, 30 milyar lirayı vurup giden adamın üzerine de gidilmeyecekti. 

Teşvik politikasını, kalkınmada öncelikli yöreler politikasını, devlet mutlaka ele almalı hem 
de millî birlik çerçevesi içerisinde ele alınmalı. Çayırlı »dan devlete kurşun sıkılmıyor diye bura
sı geri mi kalacak? Ortaköy'den devlete kurşun sıkılmıyor diye geri mi kalacak? Karadeniz Böl
gesinden herhangi bir yerden devlete kurşun sıkılmıyor diye geri mi kalacak? Olmaz; olması 
da mümkün değil. O sebeple, devletin imkânı varsa, sağlayacağı kolaylık varsa bütün Türki
ye'ye sağlanmalı; yoksa hepsi uygulamadan kaldırılmalı. Devletin, üç tane gözü açığa bol ke
seden verecek parası yoktur. Nitekim bu paralar da, fakir halktan fakir milletten toplanıyor. 

Yüce Meclisin, bu konuda tekrar tekrar dikkatini çekiyor, saygılarımı sunuyorum Sayın 
Başkan. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Şahsım adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Şahsı adına trfan Bey daha önce işaret buyurdular; onun için, Sayın İrfan 

Demiralp'ten sonra zatı âlinize söz vereceğim. 
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Buyurun Sayın Demiralp. 
ÎRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çok önemli bir ka

nun tasarısı, sayın milletvekillerinin, özelikle tktidar Partisine mensup milletvekillerinin hiç 
tepki göstermemesi ile görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı netice olarak acaba ne getirecek, 
ne götürecek, bunun muhasebesini zannediyorum birkaç tane bürokrat yapıyor, Meclise geli
yor bu kanun tasarısı Meclis Genel Kurulunda görüşülürken tepkisiz bir şekilde yasalaşıp gide
cek; bu yanlıştır. 

Bu kanun tasarısının içerisinde pek çok bakanlığın konusuna giren, pek çok bakanlığı il
gilendiren konular âdeta Devlet Planlama Teşkilatının elinde toplanıyor. Bunun da sebebini 
anlayamıyorum. Acaba, çok ileriye yönelik, çok hassas bir hesabın ilk teknik ayrıntısı mı bu? 
Acaba, ileride -Amerika'da olduğu gibi- bakanlıklar kaldırılıp sekreterlikler şekline mi getirile
cek? Yani, bu tasarının getireceği değişiklikler, gerçekten, tüm bakanlıklarımızın konularım 
birbiriyle çelişir hale getiriyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kalkınmada öncelikli yöreler konusunda, memleketin 
çeşitli birimlerinin, illerinin, ilçelerinin karşılaşmış oldukları sıkıntıları bir kez daha dile getir
mek istiyorum. Kalkınmada öncelikli yörelerin tespit edilmesindeki ölçü nedir? Bu ölçüde hangi 
kriterler ele alınarak kimler koyuyor? 

BAŞKAN — irfan Bey, bir dakika müsaadenizi rica edeceğim.. 
Sayın Aksu, Sayın Kibar, müzakereleri takip etmek imkânı olmuyor; lütfen, konuşmanızı 

kuliste yapınız. Sayın Kibar... Sayın Aksu, lütfen, görüşmelerinizi kuliste yapınız; müzakerele
ri takip etmek imkâm hâsıl olmuyor burada. 

Buyurun Sayın Demiralp. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Sayın Başkan, çok önemli bir tasarının, bu Meclisten 

geçerken hiç kimsenin, bu tasarının azünü, ruhunu ve ne getireceğini bilmeden geçtiğinin en 
önemli delili, az önce yapmış olduğunuz ikazdır. 

BAŞKAN — Buyurun lütfen... 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — "Kalkınmada öncelikli yörelerin tespiti nasıl yapılı

yor?" diye sordum; kim yapıyor bu tespiti? 

Samsun ili, kalkınmada öncelikli bir il değil, yani çok kalkınmış. Hemen bitişiğindeki Amas
ya, kalkınmamış, geri kalmış. Arada bir hat var; benim ilçem olan Havza kalkınmış, hemen 
5 kilometre ilerideki Merzifon ilçesi kalkınmamış. Havza'da ticarî faailyet gösteren esnafın, 
almış olduğu kredilere ödemiş olduğu faiz ile Merzifon'daki esnafın ödemiş olduğu faiz, birbi
rinden çok farklı. Ziraî kredilerde de durum aym. Bir yatırımcının -o bölgede veya diğerinde 
yapması halinde- yapacağı yatırım harcamalarının ve faydalanacağı teşviklerin limitleri çok farklı. 

Şimdi, Amasya kalkınmamış, Samsun kalkınmış veya Havza kalkınmış Merzifon kalkın
mamış... Bunun ölçüsünü kim tespit etti, bu nasıl tespit edildi? 

Sayın milletvekilleri, aslında, burada bu konuları pek ciddiye alıyor görünmüyorsunuz. 
Meclis zaten işlevini de yitiriyor; büyük ölçüde de yitirmiş durumda. Bunu, bu Meclisin bir 
mensubu olarak ve gerçekten seçilip gelmiş bir kişi olarak, üzülerek söylüyorum. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Biz yalandan mı seçildik? 
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İRFAN DEMÎRALP (Devamla) — Onu siz bilirsiniz. Yarası olan gocunur; ama, ben, bu 
Meclisin bu hale düşmesinin, demokrasinin geleceği açısından tehlikeli olduğunu defalarca işaret 
ettim, bir defa da bu vesileyle işaret ediyorum. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Sen kendi partine bak; toplam dört kişisiniz. 

İRFAN DEMÎRALP (Devamla) — Aslında, tüm Türkiye, bir iki vilayetin haricinde, kal
kınmada acil, öncelikli hale gelmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Demiralp, lütfen toparlayınız efendim. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — İşsizlik, cumhuriyet tarihinde görülmemiş boyutlara 
gelmiş, yatırım yok; ülke, köylüsüyle, işçisiyle, esnafıyla, sanatkârıyla fakirleşiyor ve bu arada 
bazı bölgeler kalkınmada öncelikli, bazı bölgeler de kalkınmaş diye sıralanıyor, tasnifleniyor... 
Bu yanlıştır. Tüm Türkiye, mutlak surette, behemehal, kalkınmada öncelikli yöre haline gel
melidir ve bu memlekette, işsizliği emici, istihdam yaratıcı yatırımlar mutlaka bir an önce ya
pılmalıdır. Eğer, Devlet Planlama Teşkilatı, Ülke için faydalı bir şey yapmak istiyorsa, bunun 
üzerine eğilsin. Hükümet bunun üzerine eğilsin. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Demiralp. 
Sayın Onural Şeref Bozkurt; buyurun efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; zan

nederim, bir grup başkanvekilinin şahsı adına söz isteyip konuşması ender görülen vakalardan 
birisi; ancak, gerçekten bu zarureti hissettim. Beni bu zarurete sevk eden sebep de, "kalkınma
da öncelikli yöre" kavramı konusunda muhalefete mensup arkadaşlarımın ifade buyurdukları 
hususlarda kendileriyle büyük ölçüde paralellik içerisinde bir düşünceye sahip olmamdır. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Gerçekten, Türkiye'de "kalkınmada öncelikli yöre" kavramı, artık olması lazım gelen du
rumdan çıkmış vaziyettedir. Türkiye'de halihazırda kalkınmada öncelikli yöre statüsünde bu
lunan illere bu statünün sağladığı avantajların gitmesinden ve bu avantajların oraya gitmesi 
suretiyle oraların kalkınması hepimize gurur verici bir hadisedir. Bunu bervechi peşin arz et
mek isterim. Oraların kalkınmasıyla iftihar ederiz, oraların kalkınması için ne yapmak lazım 
geliyorsa, biz, üzerimize düşen vazifeyi ifada kusur göstermeyiz; ancak, gerçekten, artık "kal
kınmada öncelikli yöre" kavramı, olması lazım gelen şekilden inhiraf etmiş, ayrılmış bir du
rumdadır. 

Bu hususta, gerek geçen dönem, gerekse bu dönemde Plan ve Bütçe Komisyonunda bu 
konuya ilişkin olarak yapılan müzakerelerde bendeniz de görüşlerimi arz ettim. Hatta, aşağı 
yukarı biraz evvel ifade buyurulan görüşlerle paralellik içerisinde bulunan mütalaamı arz ederken 
de, bunu somuta irca etmek bakımından bazı örnekler de sundum. Söz gelimi, şu anda il sta
tüsüne kavuşmakla beraber, biraz çarpıcı olması nedeniyle Batman'ı örnek olarak göstermek 
istiyorum. Malumu âliniz, Batman il olmadan önce Siirt İline bağlı bir ilçe statüsündeydi. Bat-
man'da bir petrol rafinerisinin bulunması, o ilçemizi fevkalade ileri düzeyde bir ekonomik, 
sosyal ve kültürel düzeye ulaştırmıştı. Ancak, o tarihlerde bağlı olduğu il Siirt olması hasebiyle 
ve bağlı olduğu il olan Siirt kalkınmada öncelikli yöre kapsamı içinde bulunduğundan dolayı
dır ki, kendisi böyle bir ihtiyaç içerisinde bulunmamasına rağmen, Batman geri kalmış bölge
lere uygulanan teşviklerden istifa ediyordu. 
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Oysa, Ankara geri kalmış bölge kapsamında değildir. Ancak, Ankara'ya bağlı, sözgelimi 
Batman'la mukayesesi mümkün olmayacak derecede geri durumda olan bir Çamlıdere'yi, bir 
Güdül'ü, bir Kaledk'i, bir Sulakyurt'u; hatta, geçen dönem şerefle milletvekilliğini deruhte 
ettiğim Çanakkale'nin Yenicesini, Batman'la mukayese etmek mümkün değildir. Devlet, kal
kınmada öncelikli yörelere birtakım teşvikler uygulamaktadır. Neler uygulamaktadır; mesela, 
yüzde 100'e varan yatırım indirimi uygulaması yapılmaktadır. Oralarda kurulan bazı fabrika
lara, oralara yapılan bazı yatırımlara gümrük vergisinden muafiyet tatbik edilmektedir. Ora
larda çalışan işçilerin ücretlerinde devletin vergi politikası suretiyle birtakım lehte düzenleme
ler getirilmiştir; ama, insafla kabul etmek lazımdır ki, herhalde biraz evvel arz ettiğim gibi, 
Çanakkale'nin Yencisinde -hiç unutmuyorum Sayın Pakdemirli de buna bir örnek vermişlerdi-
Manisa'nın bir ilçesinde veya Ankara'nın Çamlıderesinde, Güdülünde, Mersininde, Trabzonunda, 
Rizesinde, hulasa, memleketin her yerinde, aslında kalkınmada öncelikli yöre statüsünün uy
gulanması gereken yerlerle herhalde Batman'ı mukayese etmek mümkün değildir. 

O bakımdan, bir gerçeği hepimiz kabul etmek durumundayız; artık geri kalmış bölge ya 
da kalkınmada öncelikli yöre kavramını ciddî bir tetkike, ciddî bir araştırmaya tabi tutmak 
mecburiyeti vardır. Bu tetkikler ve araştırmalar neticesinde de, yurdun neresinde olursa olsun, 
ister bugünkü kapsamı içerisinde olsun, kuzeyinde, güneyinde, ortasında, batısında, doğusun
da, ama, gerçekten kalkınmada öncelik gösteren yer neredeyse, bu teşvik tedbirlerinin ya da 
bu statünün mutlak surette oraya uygulanması gerekir. 

Ben, Sayın öztürk'e ve biraz evvel konuşan değerli arkadaşıma katılıyorum ve şahsen yap
tığım bu konuşmayla da bir vazifeyi ifa ettiğime inanıyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Madde üzerinde bir önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
MAHMUT ÛZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Sayın Bakan cevap versin; çok önemli 

bir konu. 

BAŞKAN — Efendim, eğer söz talep etselerdi verirdik; ama, istemediler. Oylamaya geç
miş bulunuyoruz. 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum: 
tslam Ülkeleri ile İlişkiler Genel Müdürlüğü 
MADDE 15. — tslam Ülkeleri ile İlişkiler Genel Müdürlüğü; İslam Ülkeleri arasında eko

nomik ve ticarîJşbirliği amacıyla kurulan teşkilatlarla ilgili gerekli çalışmaları yapmak ve bu 
teşkilatların daimî nitelikteki kurullarının sekreterya hizmetlerini yürütmekle görevlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Sayın öztürk; buyurun. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; çok sık kür

süye çıkmak bir milletvekili için pek iyi olmasa gerek; ancak, Devlet Planlama Teşkilatı Kuru
luş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı görüşülürken, hasbelkader bu kuruluşta çalışmış 
bir arkadaşınız olarak bazı fikirlerimi arz etmek için söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yü
ce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, bu mevcut tasarıda Devlet Planlama Teşkilatı bünyesi içerisinde İslam Ül
keleri ile İlişkiler Daire Başkanlığı ve Avrupa Topluluğuyla İlişkiler Daire Başkanlığı var. 
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Bugün, dünyada, özellikle sosyalist blokta hızla uyanan İS'e yakın Türk devleti var. Bu İS Türk 
devletinin biri hariç, hepsi tslam dinine mensup. Bu 15 devlet, her şeyden önce, Türk. Bu dev
letlerin, glasnost politikasıyla, perestroikayla akla getirdikleri ilk ülke ilişki kurmak istedikleri 
ilk ülke Türkiye ve Türk Milleti. 

tslam ülkelerinin hiçbiri Türk değil, hepsi Arap milliyetine mensup. Avrupa Topluluğuna 
mensup olan devletler zaten belli. Bu da olsun, o da olsun; ancak, Türkiye ile ilişki kurmak 
isteyen -ve önlenemez duruma gelen- Türk devletleriyle ilişki kuracak bir dairenin Devlet Plan
lama Teşkilatı bünyesi içerisinde yer almamasını çok büyük eksiklik olarak görüyoruz. Bunla
rın milliyetleri de Türk, devletleri de Türk; isimleri ne olursa olsun, bunlar Türk. Biz bunlara 
"tslam ülkeleri" adı altında, "Avrupa Topluluğu" adı altında veya Karadeniz Ekonomik Top
luluğu adı altında yaklaşmaya kalkarsak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak en büyük hatayı 
ve ayıbı işlemiş oluruz. Bu sebeple, bu devletler her yönüyle bize muhtaç oldukları gibi, biz 
de onlara her yönüyle muhtacız ve bunlara yardım etmeye de mecburuz. Devlet Planlama Teş
kilatı bünyesi içerisinde Türk Ekonomik Topluluğu Daire Başkanlığı veya Türk Devletleriyle 
İlişkiler Daire Başanlığı şeklinde bir birimin mutlaka kurulması gerekir. Azerbaycan, Özbekis
tan, Türkistan, Kırgızistan diyoruz, Tatarlar diyoruz. Bunların hepsi ekonomik açıdan son de
rece zengin. Zaten zengin yerler, sömürülen yerlerdir. Bunlar hızla uyanıyorlar ve dünyada hız
la değişen ekonomik ve siyasal şartlar sonucunda teker teker hürriyetlerine kavuşuyorlar ve 
kavuşacaklar da. Efendim, bunlar nasıl olsa Müslüman, tslam Ülekeleri ile İlişkiler Genel Mü
dürlüğü vasıtasıyla ilişki kurarız dersek, büyük hata yaparız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ar
tık, kendi ırkdaşlarıyla, kendi soydaşlarıyla doğrudan doğruya ilişki kurmaya çekinmemelidir. 

Böyle bir birimin Devfet Planlama Teşkilatı bünyesinde kurulmasında zaruret olduğunu, 
fayda olduğunu belirtir, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
önerge vardır; okutuyorum: 

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

sarısının İS inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Onural Şeref Bozkurt Ülkü Güney 

Ankara Gümüşhane 
Yasin Bozkurt M. Akgün Albayrak 

Kars Adana 
Murat Batur 

Şanlıurfa 
"tslam Ülkeleri ile Ekonomik tşbiriliği Genel Müdürlüğü 
MADDE İS. — İslam Ülkeleri ile Ekonomik İşbirliği Genel Müdürlüğü; İslam ülkeleri 

arasında ekonomik ve ticarî işbirliği amacıyla kurulan teşkilatlarla ilgili gerekli çalışmaları yap
mak ve bu teşkilatların daimî nitelikteki kurullarının sekreterya hizmetlerini yürütmekle gö
revlidir." 

Gerekçe : tslam ülkeleri tarafından kurulmuş ve esas görevi üyelerine kredi ve sair yollarla 
malî imkân sağlayan teşkilatların mevcudiyeti muvacehesinde uygulamada ortaya çıkabilecek 
kuruluşlar arası görev çakışmalarını önlemek bakımından maddenin yeniden düzenlenmesi ge
rekmektedir. 
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BAŞKAN — Sayın Komsiyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLt HAZIM KUTAY (Ankara) — Tak

dire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBt (izmir) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmiştir. 
İS inci maddeyi, önergenin kabul edilen şekliyle oyarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 15 inci madde kabul edilmiştir. 
16 ncı maddeyi okutuyorum: 
Avrupa Topluluğu ile ilişkiler Genel Müdürlüğü 
MADDE 16. — Avrupa Topluluğu ile ilişkiler Genel Müdürlüğü; Avrupa Topluluğu ile 

ilişkilerin yürütülmesinde ekonomik, sosyal, hukukî ve diğer konularda Hükümet tarafından 
izlenecek hedef ve politikaları oluşturmak ve teklif etmek, alınan kararların uygulanmasını sağ
lamak ve izlemek, uyum çalışmalarım yürütmek, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel ku
ruluşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamak ve ihtiyaç duyulan inceleme ve araştırmala
rı yapmak veya yaptırmakla görevlidir. 

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

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

Tasarısı" nın 16 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Onural Şeref Bozkurt Ülkü Güney 

Ankara Gümüşhane 
Yasin Bozkurt A. Akgün Albayrak 

Kars Adana 
Murat Batur 

Şanlıurfa 

"Madde 16. — Avrupa Topluluğu ile ilişkiler Genel Müdürlüğü; Avrupa Topluluğu ile 
ilişkilerin yürütülmesinde ekonomik, sosyal, hukukî ve diğer konularda Hükümet tarafından 
tespit edilecek hedef ve politikalarla ilgili çalışmaları yapmak ve önerilerde bulunmak; ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonu sağlamak ve 
ihtiyaç duyulan inceleme ve araştırmaları yapmak veya yaptırmakla görevlidir." 

Gerekçe : Avrupa Topluluğu ile ilişkilerin yürütülmesi ve koordinasyonu, dış politikaların 
hazırlanması, uygulanması ve koordinasyonu görevi konusunda, mevcut mevzuat hükümleri 
muvacehesinde uygulamada ortaya çıkabilecek görev çakışmalarını önlemek için söz konusu 
maddenin yukarıdaki şekilde değiştirilmesi gerekmektedir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Efendim, önergenin başlığı ile ilgili bir husu
su arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Bizim önergemizde maddenin matlabı olarak 

'Avrupa Topluluğu ile ilişkiler Genel Müdürlüğü" ifadesi, önergenin diğer Hükümlerinin hila-
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fına el yazısı ile yazılmıştır. O kısmın yeniden okunması veya o ifadenin mevcut olup olmadığı
nı anlamak istiyorum. 

BAŞKAN — Bizde el yazısıyla yazılmış böyle bir ifade yok efendim. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — "Avrupa Topluluğu ile İlişkiler Genel 

Müdürlüğü" ifadesi, bendenizde hem el yazısı ile yazılmış, hem de fotokopide biraz soluk çık
mış, pek net değil. 

BAŞKAN — Efendim, kanun yazılırken ayrıca bir başlık konacağı ifade ediliyor. 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ HAZIM KUTAY (Ankara) — Tak

dire bırakıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (tzmir) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyoruz: Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi, önergenin kabul edilen şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum: 
Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü 
MADDE 17. — Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü; kalkınma planlan ve yıllık prog

ramlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünde yatırımların, ihracatın ve döviz kazandırıcı hiz
metlerin teşviki ve yönlendirilmesi konularında öngörülen teşvik tedbirlerini uygulamak, uy
gulamayı takip etmek ve değerlendirerek gerekli tedbirleri almakla görevlidir. 

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

sayın üyeleri; Devlet Planlama Teşkilatı bünyesi içerisinde kurulan Teşvik ve Uygulama Genel 
Müdürlüğü üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yü
ce Heyeti tekrar saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, tabiî ki, "teşvik" deyince, bugün Türkiye'de aşağı yukarı son yedi sekiz 
yıldır şiddetli tartışmaları yapılan hayalî ihracat, şiddetli tartışmaları yapılan hayalî yatırımlar, 
şiddetli tartışmaları yapılan hayalî ithalat ve.devletin hesapsız kitapsız harcanan ve şu ana ka
dar da hesabı sorulmayan trilyonlarının dağıtımının cerayan ettiği olayı ve yeri görüyorum ve 
böyle düşünmek istiyorum. 

Bugün, Türkiye'de uygulanan teşvik politikaları, ülkenin ihtiyacı göz önüne alınarak uy
gulanmıyor. Türkiye'nin neye ihtiyacı var ne kadar ihtiyacı var, bu konuda kapasite fazlalığı 
mı yoksa eksikliği mi var şeklinde hiçbir araştırma yapılmadan "aman şu bölgeye yatırım ya
pılsın da ne kadar yapılırsa yapılsın, devletten para verilsin de ne kadar verilirse verilsin" felse
fesine dayanıyor. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; bununla ilgili şimdi size bir örnek vermek istiyorum. 
Dünyada hiçbir devlet gösteremessiniz ki, fırına teşvik versin. Fırının teşviki olur mu?.. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Ne fırını? 
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MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Ekmek fırını efendim, bildiğiniz ekmek fırını. 
Fırına, Devlet Planlama Teşkilatımız teşvik vermiştir. Bunların dışarıda hazır proje büro

ları var, bunlardan gelen basmakalıp projelere, "alsarfa teşvik belgesi, al sana şu kadar kay
nak kullanımı destekleme primi, al sana şu kadar para" denilmek suretiyle, bugün, devleti âdeta 
soyan ve sömüren bu yatırımlar sonucu devlet, bir enkaz haline getirilmiştir. 

İsim vermek istemiyorum, biraz önce de konuştum, öyle bir vilayetimiz var ki, İstanbul'
un ekmek ihtiyacını karşılayacak kadar teşvik belgesi verilmiştir, fırın teşviki>verilmiştir. Gö
rülmektedir ki, teşvik verilirken, ülkenin ihtiyacı gözetilmiyor. 

Bugün, Türkiye'de büyük bir tekstil darboğazı var. Eline bir proje alıp da "ben şuraya 
şu kadar tekstil yatırımı yapacağım" diyen herkese "al sana teşvik primi, al sana kaynak 
kullanımı" denilerek, bugün Türkiye, ihtiyacının üç misli, dört misli üretimi ile ihracat yapa
mayacağı miktarlarda ve gerçekten ihracatı köstekleyen yatırımlara, bu teşvik politikaları so
nucu doyurulmuştur. 

Şimdi, ne teşvik edilmek isteniyor, kimler teşvik edilmek isteniyor, niçin teşvik edilmek 
isteniyor bunun hesabı kitabı Planlamada yapılmıyor. Açıkça söylüyorum; bugün.teşvik belge
si bir Millî Piyago bileti haline gelmiştir, yani, teşvik belgesini alan, boş çıkmayacak Milli Pi
yango biletini almış oluyor ve bunun karşılığı olan ikramiyeyi de hemen Kalkınma Bankası 
ödüyor. Nasıl mı ödüyor? tşte 500 milyon liralık briket dikiyor, 30 milyar lirayı alıyor ve so
nuçta da elin oğlu har vurup harman savuruyor. 

Muhterem arkadaşlar, elinsaf! Hiç mi hesabınız kitabınız yoktu; o kadar uzman var, uz
manların üzerinde grup başkanı var; grup başkanlarının üzerinde daire başkanları var, daire 
başkanlarının üzerinde müsteşar yardımcısı var... Onların imzasından bir kalemde geçiyor ve 
o belge Kalkınma Bankasına gidiyor, orada da incelendikten sonra, 500 milyon liralık yatırıma 
30 milyar lira veriliyor... Bu, son derece yanlış. Şayet, teşvik politikası böyle devam ederse, Türkiye 
bir daha işin içinden çıkılmayacak şekilde yatırım enkazlarıyla dolacaktır. 

Bununla ilgili olarak bir çarpıcı örnek daha vermek istiyorum. Bir çiftçi merada hayvan
cılık yaparsa, Hükümet tarafından cezalandırılıyor; ancak, dört briket duvar çevirip, bir de 
sahte kapı koyarsa, teşvik kapsamı içerisine alınıyor, şu kadar kaynak kullanımı, şu kadar prim, 
şu kadar vergi indirimi diye devletten milyarları alıyor. Üstelik hayatında daha hayvan görme
miş bu adam gazetelere beyanat veriyor ve "eğer devlet bu mandıranın ve besiciliğin çalışması
nı istiyorsa, işletme kredisi de versin'' diyor. Herhalde, biraz sonra Sayın Bakan çıkar, bunu 
da vereceğim der. 

Muhterem arkadaşlar, daha hayatında ahırı görmeyenler için hazırlanan basmakalıp pro
jelerle, devleti dolandırmak için gelen teşvik belgeleriyle, bugün, Türkiye soyulmuştur. Öbür 
tarafta da, hasta hastanede rehin alınmak durumunda kalıyor. Bu günahtır. Bu misalleri ço
ğaltabiliriz. 

Bugün, Devlet Planlama Teşkilatının yapacağı en önemli ve acil görev şudur: Türkiye'nin 
neye ihtiyacı var, nerede ihtiyacı var; kapasite fazlalığı mı var, kapasite eksikliği mi var; kaynak 
gerçek kullanıma mı gidiyor, boşa mı gidiyor, doluya mı gidiyor; verdiğim paralardan ne nema 
aldım ve Türkiye bundan bir şey sağladı mı sağlamadı mı diye bir araştırma yapması lazım. 

Açık ve kesin iddia ediyorum -işte, Sayın Bakan burada- bir ay öncesine kadar, Devlet 
Planlama Teşkilatı nereye teşvik verdiğini bilmiyordu. Kalkınma Bankası, verdiği paranın kime 

— 78 — 



T.B.M.M. B : 85 21 . 2 . 1991 O : 1 

gittiğini bilmiyordu; burada muhalefet çıkıp konuşunca, bir heyet oluşturuldu ve yatırımın ya
pılıp yapılmadığını araştırmak için illere heyet gönederiliyor; ama, devletin milyarları, trilyon
ları boşa gitti muhterem arkadaşlar. 

Şimdi, bu teşvikle birlikte -bu, üçlü soygun oluyor- Kalkınma Bankasının teşviki yanında, 
bir de gümrük meselesi var. Bu Mecliste büyük olaylar gündeme getiriliyor; muhalefet getiri
yor, İktidar çıkıp savunuyor. Yani, Devlet Planlama Teşkilatına bir evrak geliyor, beş on uz
man inceliyor, bir hata bulamıyor; Kalkınma Bankası evrakları inceliyor, proforma faturaları
nı inceliyor, bir hata bulamıyor, milyonları veriyor; gümrük teşkilatı inceliyor bir hata bulamı
yor. Sonunda basında bir iki kelime çıkar veya muhalefet milletvekili duyar, burada şu kadar 
yolsuzluk olmuş diye söylerse, başlıyoruz gürültü çıkarmaya veya iddia etmeye... \ani, muha
lefet bunu buraya getirene kadar, basın kamuoyuna açıklayana kadar hiçbir şey olmuyor, açık
landıktan sonra dünya kadar yolsuzluk ortaya dökülüyor. 

Şimdi, bütün suç, bu yolsuzluğu yapanda mı, bu yolsuzluğu yapanlara kolaylık gösteren
de mi? Burada hukukî bir eksiklik ve boşluk var. tddia ediyorum, Devlet Planlama Teşkilatına 
görev yaptırılmıyor; iddia ediyorum, Kalkınma Bankasına görev tam yaptırılmıyor; iddia edi
yorum, gümrüklere görev tam yaptırılmıyor, ta ki, muhalefet konuyu gündeme getirene kadar. 
Gündeme geliyor da ne oluyor? Parmaklar kalkıyor parmaklar iniyor, olay reddediliyor. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin acilen, neye ihtiyacı var, nerede ihtiyacı var, ithalatı ne 
kadardır, neyin ihracatı yapılabilir, kaynak kullanımında karşılıksız para mı verilsin, yoksa, 
ucuz kredi şeklinde mi verilsin konularını kapsayan yeni bir politikaya ihtiyacı vardır. 

Açık söylüyorum, teşvik belgesini alan kişi, ilk olarak bir Mercedes veya son model araba 
siparişi veriyor; çünkü, para karşılıksız geliyor. Bu devletin parasını karşılıksız, hiç kimsenin 
vermeye hakkı yok, hiç kimseye vermeye hakkı yok. Hele hele, evrakları hiç incelemeden ver
meye hakkı yok. 

Sayın Bakan, bir konuya daha dikkatinizi çekiyorum: Bugün Teşvik ve Uygulama Baş
kanlığında, evraktan dikkatlice incelemek isteyen uzmanlar tehdit ediliyor, daire başkanları tehdit 
ediliyor... 

ADtL AYDIN (Antalya) — Müfettişler tehdit ediliyor. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Müfettişler tehdit ediliyor. Bu konuya lütfen el atın. 

Lütfen el atın... Son derece önemli bir konu. Çünkü, kolay kazanç yolunun kapısı Türkiye'de 
açılmıştır. Bunu kapatmak isteyen arkadaşlar tehdit ediliyor; telefonla tehdit ediliyor, sözle tehdit 
ediliyor veya siyasî baskı uygulanıyor. Bu konuya devletin ve Hükümetin, el atması lazım, eğer 
ciddiyse ve samimiyse. 

Ayrıca, kaynak kullanımını kaldırın ortadan. Yüzde 10 faizle mi vereceksiniz, yüzde 20 
faizle mi vereceksiniz, düşük bir faizle mi vereceksiniz, ne şekilde verecekseniz verin; ama, bu 
parayı alan adam devlete geri ödeyeceğini bilmelidir. 

Bugün, Türkiye'de en çok Mercedes nerede diye sorarsanız, Doğu Anadolu'daki bir vila
yetimizde. Kimseyi incitmemek için adını söylemiyorum. Bakıyoruz en çok teşvik belgesi de 
oraya verilmiş. Elinsaf!.. Bu çarpıklıklara son verilsin. 

Devlet Planlama Teşkilatının Teşvik ve Uygulama Başkanlığı yeni yetki ve yeni araştırma 
imkânlarıyla donatılsın ve mutlaka ve mutlaka, verdiği teşvik belgelerinin sonuçlan takip edil
sin. Biz milletvekilleri de böylece, "şu şunun işini takip ediyor, bu bunun işini takip ediyor" 
töhmetinden kurtulalım. 
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Çok önemli bir konu olduğu için söylüyorum: Bugünkü teşvik politikası, Türkiye'yi yatı
rım enkazı haline getirmiştir, soygun furyası yaratmıştır, Kalkınma Bankası para bulamadığı 
için üzerine düşen görevi yapamamaktadır ve Merkez Bankası da, reeskont kredisi verememek
tedir. tşte, "Az gittik uz gittik bir arpa boyu yol gittik" misali, yol alamadan bir noktaya gel
dik tıkandık. 

Biraz önceki konuşmamda da söyledim; Bazı vilayetlerimize teşvik verilmesi politikasıyla 
PKK arasında direkt ilişki vardır. Her nedense devlet bu işin üzerine gidemiyor. Bu memlekete 
hizmet eden herkes sessiz sedasız Öldürülüyor, kimse ağzını açmıyor. Ben böyle konuştuğum 
zaman da, "sen bölgecilik yapıyorsun" diyorsunuz. Hayır... Ben açıkça iddia ediyorum: Hak
kâri tlinin Çukurca Kazasının Çayırlı Köyünde bile benim yatırımım vardır, orasıda benim kendi 
köyümdür. Hiçbir zaman bölgeci olmadım. Devlete kurşun sıkılan yerlere, bu kurşunları sus
turmak için buralara çok teşvik verelim, çok para verelim politikasına karşıyım. Ne kadar çok 
para verilirse, o kadar çok anarşi oluyor, devlete o kadar çok kurşun sıkılıyor. Bu teşvik kaldı
rılmalıdır veya yeni bir esasa bağlanmalıdır. Verilen her teşvik belgesinin peşine de devletin 
Planlama Teşkilatı mı düşecek, Kalkınma Bankası mı düşecek, valilikler mi düşecek, emniyeti 
mi düşecek, kim düşecekse mutlaka düşmelidir. Yoksa "verdim gitti" anlayışıyla, "muhtaç 
olan herkese veririz" felsefesiyle Türkiye'de hem anarşiyi devam ettirirsiniz, hem de ayırımcılı
ğı başlatırsınız. 

Nihayet, Türkiye'nin gündemine çok tehlikeli yeni olaylar geliyor. Onu burada bu konuy
la karıştırmak istemiyorum; fakat icap ederse çıkıp konuşacağım. Devlete bağlı insanların fa
kir kalmasına, devlete bağlı insanların bir kenara itilmesine bu delvetin, hele hele bu Hüküme
tin hiç hak ve hukuku yok yok yok. Bunu iddia ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, süreniz doldu, lütfen... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, sürem doldu; ama söz konusu devle

tin milyarları, devletin trilyonları, devletin çarçur olan paraları olunca, insan mutlaka konuş
mak hevesi içerisinde oluyor; çünkü, biz buraya devletin her kuruşunu, her karışını savunaca
ğız diye geldik. Ben, naçizane, görüşlerimi arz ettim, takdir Yüce Meclisindir. 

Saygılarımı sunarım Sayın Başkan. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
17 nci madde üzerinde, Sayın Bakan söz istiyor. 
Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBÎ (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 
Öztürk'in bu konuda yeterli olmadığını veya eksik olduğunu sandığım bazı bilgilerini tamam
lamak istiyorum. 

Birincisi; Teşvik ve Uygulama Başkanlığındaki arkadaşlarımız, özellikle son iki yıldır tüm 
teşvik belgelerini, hem harcama, hem aldıkları primler itibariyle, firma firma çok yakından 
izlemektedirler. Sayın öztürk'e bu kompütür sonuçlarını değerlendirmesi arzusuyla takdim ede
ceğim. Kürsüden inince, bütün bu raporları, sonuçlan ve analizleri kendisine takdim edeceğim. 

Şunu öncelikle söyleyeyim: Burada birtakım hatalar, birtakım yanlışlıklar yapılıyor olabi
lir; ama, şunu açıkça söyleyeyim: Meseleyi son derece sıkı kontrol ve çok yakından izleme ko
nusunda çok sistematik bir çalışma düzeni kurulmuştur. Her bir teşvik belgesinin izlenmesine 
dönük organizasyonlar yapılmıştır ve bu konuda yapılan yatırımlar çok yakından izlenmektedir. 
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Sayın öztürk'ün biraz önce bahsettiği ve 500 milyona kerpiçle dört duvar örülmüş diye 
belirttiği yatırım, Yamanlar Grubuna ait yatırımdır. 17 Aralıkta heyet gitmiş, Planlama Teşki
latında 19 Aralıkta bu teşvik belgeleri iptal edilmiş -bilebildiğim kadarıyla- kasım ayında Kal
kınma Bankası bütün yasal işlemlerini yapmış ve bu kuruluş -bana verilen bilgiye göre-
31.12.1990'a kadar yaklaşık 23 milyar liralık yatırım yapmış, ama bunun karşılığında da 22,6 
milyar liralık kaynak kullanımı destekleme primi almıştır. 

Burada, 5 liralık faturanın 10 - 15 lira olması gibi bir şişkinlik söz konusudur. 
Kaynak kullanımı destekleme fonunun hibe olarak ödenmesi, 1986'dan beri uygulanan 

bir sistemdir. Benim gördüğüm kadarıyla, Merkez Bankası bunu 1989 yılı eylül ayına kadar 
kendisi uygulamış, bu tarihten sonra da Kalkınma Bankasına devretmiştir. 

Burada hibe teşvikler, doğru teşvikler değildir ve birtakım sıkıntılar oluşmaktadır. Nasıl, 
ihracatta vergi iadesinde sorunlar olduysa, burada da sorunlar olmaktadır. Bu konuda Bakan
lar Kurulundan bir kararnameyi geçirdik; bunu kredi haline getiriyoruz. Kararname şu anda 
Sayın Cumhurbaşkanının önünde, imzada. Bu meselenin kredi haline gelmesi ve tüm ticarî 
bankalar kanalıyla yapılması konusunda sisteme yenilikler getiriyoruz ki, bir tek banka muha
tap olmasın, bir tek bankadaki bürokratlar muhatap olmasın, bu hizmet bütün ticarî banka
lar, şubeleri ve yatırımcıyı yakından, yerinde tanıyan insanlar kanalıyla götürülsün ve bu tür 
polemikler, birtakım sıkıntılara neden olacak davranışlar ve usulsüzlükler olmasın. 

Şunu çok açıklıkla söyleyeyim: 1 Nisan 1989'dan itibaren bakanlık yapıyorum; bakanlık 
dönemimde, kendi sorumluluk alanımdaki bütün işlemlere ait -hatalar, yanlışlar olmuş olabi
lir, bunu tekrar belirtiyorum. Sadece 1990 yılında 2 000'e yakın belge dağıtılmıştır- her bir bel
genin de her bir yatırımın da hesabını Parlamento önünde vermeye hazır olduğumu belirtir, 
saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

17 nci madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 17 nci madde kabul 

edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum: 
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 
MADDE 18. — Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü; kalkınma planları ve yıllık program

lar çerçevesinde ülke kalkınmasında yabancı sermayeden beklenen gerekli katkıların sağlan
masını ve yönlendirilmesini temin amacıyla yabancı sermayeye ilişkin mevzuat çerçevesinde be
lirtilen işleri yapmakla görevlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 18 inci madde kabul 

edilmiştir. 
19 uncu maddeyi okutuyorum: 
Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü 
MADDE 19. — Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü; kalkınma planları ve yıllık program

lar çerçevesinde serbest bölgelerin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili ilke ve politika
ların tespiti konusunda çalışmalar yapmak, araştırma, planlama ve koordinasyon faaliyetleri
ni yürütmek, serbest bölgelerle ilgili projeleri ve uygulamaları değerlendirmek, serbest bölge
lere ilişkin mevzuat çerçevesinde belirtilen işleri yapmakla görevlidir. 
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Serbest Bölgelerin işletilmesi ve yürütülmesi amacıyla her serbest bölgede valiliklere bağlı 
olmak üzere bir Serbest Bölge Müdürlüğü kurulur. Bu müdürlüklerin kuruluş, görev, yetki ve 
çalışma esasları Bakanlar Kurulunca düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, SHP Grubu adına Sayın Tez; buyurun. 
SHP GRUBU ADINA İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Büyük Meclisi en derin saygılarımla selamlıyorum. 
Serbest bölgeler, bir ülkenin ulusal sınırlan içinde bulunmakla birlikte, gümrük sınırları 

dışında kalan ülkelerde geçerli olan dış ticaretle ilgili diğer, malî ve iktisadî alanlara yönelik 
devlet düzenlemelerinin tamamının ortadan kalıdırıldığı ya da kısmen uygulandığı bölgeler olarak 
tanımlanabilir. 

Serbest bölgeler, ekonomik hayattaki devlet müdahalelerinin en aza indirildiği özel uygu
lama alanlarıdır. 

Ülkemizde kurulan serbest bölgeler, dünyadaki benzerleriyle aynı amaçlara sahiptir. Bun
lar, ihracata yönelik yatırım ve üretimi artırmak, yabancı teknoloji ve sermaye girişimini hız
landırmak, ekonominin girdi ve gereksinmelerini en ucuz ve en güvenli bir şekilde temin etr 
mek, dış ticaret olanaklarını artırmak, dış ticaret finansman sorunlarına çözüm bulmak gibi 
görevleri vardır. 

Bu amaçlara ulaşmada serbest bölgeleri çözüm olarak gören gelişmiş ülkeler, yüksek ma
liyetleri olan işgücü, enerji, arazî, altyapı hizmetlerini çok ucuza sağlarlar; ek olarak koyduk
ları teşviklerle, yabancı sermaye ve teknolojiyi ülkelerine çekmeye çalışırlar. 

Ülkemiz de, serbest bölgeler kuran bir ülke olarak aynı yaklaşım içerisindedir. İşçi mali
yetlerini -Avrupa ülkelerinin onda biri seviyesinde olmasına karşın- Türkiye'de kurulan serbest 
bölgelerin başarı şansını etkileyecek önemli bir faktör olarak görüyorum. 

Bunun yanında, Türkiye'nin ürünlerinin ulaştırma maliyetlerini en aza indirmek için, Türki
ye'de kurulan serbest bölgeleri kullanmak isteyecekler olacaktır ve bu konuda yeni düşünceler 
oluşacaktır. Çekici özellikleri yanında, tüm dünyada kullanılan teşvik sistemlerinin en üst dü
zeyde kullanılmasıyla, Türkiye'de kurulan serbest bölgelerin yakın çevrede olan ve aynı avan
tajlara sahip yaklaşık 25 serbest bölge ile rekabet edebilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçlara ulaş
mada, ülke yönetiminin serbest bölgelerle ilgili olarak yaptığı yasal düzenlemelerin, süreklili
ğine olan güven yukarıda bahsedilen avantajlar kadar önemlidir. 

Türkiye'de 1986 yılında açılan serbest bölgelerin 1991 yılında istenilen seviyede olmaması
nın ana nedeni, bu konuda güven sağlanamamasıdır. Ege serbest bölgesinin fizibilite çalışma
ları sırasında görüşülen yabancı kuruluşlar, bu nedenle, bu bölgelerde yatırım yapmak için acele 
etmeyeceklerini bildirmişlerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemiz, serbest bölgelerin kurulmasından önce de ya
bancı sermayeye yüksek teşvikler sağlamış bir ülkedir. Bu yaklaşımla yabancı sermaye girişi 
çok büyük boyutlara ulaşmamıştır. Serbest bölgelerin bunlara ek olarak sağladığı teşvikler. Gelir 
ve Kurumlar Vergisi muafiyetidir. Bunlardan, Gelir Vergisi muafiyeti, özellikle emek-yoğun sek
törlere büyük avantajlar yaratmaktadır; emek-yoğun sektörlerin gelmesi, istihdam yaratılma
sını gerçekleştirir; ancak, serbest bölgelerin ikinci amacı oları yüksek teknoloji çekme hedefiy
le çelişir. Burada, ülkemizdeki serbest bölgelerde uygulanan teşviklerin bir eksikliği ortaya çık
maktadır. Bu eksiklik, yüksek teknoloji araştırma ve geliştirme faaliyetleri için özel teşviklerin 
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olmamasıdır, yokluğudur. Serbest bölgelerde uygulanmakta olan teşvik paketi, istihdam yara
tıcı sektörler için avantajlı, buna karşılık yüksek teknoloji getirecek sektörler için de dezavan
tajlıdır. 

Bu konuları Genel Kurula arz ettim. Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tez. 
Şahsı adına, Sayın Çelikbaş; buyurun efendim. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) —• Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; Türk ekonomisi

nin yıllardan beri en büyük ihtiyacı, gelişme yönünden ve milletlerarası ekonomik ilişkilerde 
inkişaf yönünden, serbest bölgelerin mevcut olmaması idi. îlk deneme, 1953 yıllarında özel 
bir kanunla iskenderun'da yapıldı; fakat, maalesef, bu gelişmedi. Bu itibarla, serbest bölgeler 
üzerinde Anavatan Partisinin hassasiyetle durması millî ekonomiye fevkalade katkısı bakımın
dan isabetli olmuştur. Bugüne kadar yapılan çalışmaların, Uzakdoğu'da gördüğüm memleket
lere nazaran, beklenilen gelişmeyi göstermediğini, maalesef tespit etmiş bulunuyorum. 

Uzakdoğu ülkelerinde, bu serbest bölgeler fevkalade gelişmiştir ve milletlerarası münase
betlerde ve o milletlerin, gerek millî gelirlerinin artmasında, gerek iş sahasının bulunmasında 
büyük imkânlar sağlamaktadır. 

1978 yılında Milliyetçi Çin'in daveti üzerine Formoza'ya (Tayvan) gitmiştim. Orada üç ser
best bölge gördüm. Bir tanesinde 500 bin tona kadar olan tankerlerin yapıldığını görmüş bulu
nuyorum. 

Bu itibarla, Türkiye bu konuda yeterince tecrübe sahibi değildir; bu mevzuda çalışacak 
elemanların yetişmesi bakımından, Hükümetin, serbest bölgeler ticaretini geliştirmiş olan ül
kelere stajyer göndermesinde büyük yarar vardır kanaatini taşıyorum. 

Kanuna baktım. Esasen, bir özel kanunda Türkiye'de serbest bölgeler teşkili ele alınmış
tır, bir kanunu vardır. Burada ilave edilen, zannediyorum, valiliklere bağlı serbest bölge Mü
dürlüklerinin kurulmasıdır. Bunun ötesinde, birinci fıkradada birtakım vazifeler verilmiş, özel 
bir Serbest Bölgeler Kanunuyla bu teşkilat kurulduğuna göre, oralarda bu çeşit vazifeler yapıl
mıyor mu? Bu maddenin birinci fıkrası şöyle; "Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü; kalkınma 
planlan ve yıllık programlar çerçevesinde serbest bölgelerin kurulması, yönetilmesi ve işletil
mesi ile ilgili ilke ve politikaların tespiti konusunda çalışmalar yapmak, araştırma, planlama..." 
Halihazırda mevcut olan Serbest Bölgeler Kanunu böyle vazifeleri o teşkilata vermemiş mi ki, 
burada tekrar ediliyor? Onu öğrenmek istiyorum. Eğer, bu vazifeler o Kanunda teşkilata veril
mişse, tekrarına lüzum yok; fakat öyle anlaşılıyor ki -Hükümet gerekçesinde de onu tespit ettim-
Maddenin ikinci fıkrasında, "Serbest Bölgelerin işletilmesi ve yürütülmesi amacıyla, her ser
best bölgede valiliklere bağlı olmak üzere bir Serbest Bölge Müdürlüğü kurulur" denilmek 
suretiyle bir yenilik getiriliyor. Eğer bunun dışında bir yenilik yoksa, mümkün olduğu kadar 
mevzuatta mükerrerlikten vazgeçmekte yarar vardır; çünkü, bu vazifelerin görülmesi, Serbest 
Bölgeler Kanununda da ele alınmışsa yeni birtakım personelle kadroların şişirilmesi ihtimali 
vardır, bu hususta Hükümetin ve Komisyonun dikkatini çekmek istedim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelikbaş. 
Hükümet ve Komisyon, bu hususta bir şey söylemek istemiyorlar. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, maddenin oylanması sırasında, karar yeter

sayısını arayın lütfen. 
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BAŞKAN — Tamam efendim. 
19 uncu madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Karar yeter

sayısı yoktur, bu saatten sonra da bulunacağı kanaatini taşımıyorum. 
Bu nedenle, Meclis araştırması ve genel görüşme önergeleriyle, sözlü sorulan görüşmek 

için, 26 Şubat 1991 Salı günü, saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.54 

— 84 — 



Türkiye Büyük Mîllet Meclisi 
GÜNDEMİ 

85 İNCİ BİRLEŞİM 

21 . 2 . 1991 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

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

2. — 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 İşler, Millî Eğitim 
ve Anayasa komisyonları raporları (1/545) (S. Sayısı : 5İ0) (Dağıtma tarihi : 5.2.1991) 

X 3. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Taıansı 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 îşler 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 1 inci Ek) (Da
ğıtma tarihleri : 18.1.1991, 7.2.1991) 

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

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 İçişleri 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, İzmir 
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 İsmail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin' 
in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna tki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri 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 : 15.2,1991) 

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. Sayüarı : 361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 

14. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal 
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye 
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi i 
İ 2.4.1990) 

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 Yapılman 
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 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S, Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5. İ 990) 

X 18. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma») 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı . 424) (Da
ğıtma tarihi .• 15.5.1990) 

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

20. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal 
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye 
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lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi ı 
29^.1990) 

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

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

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

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

25. —- Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kak 
dırüması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi s 
29.5.1990) 

26. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi t 
29.5.1990) 

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

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

29. — içel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazhğının Kaldırılman 
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 Teyfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazhğının Kaldı-
rdması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelc-
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rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayın : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

X 31. — Milletlerarası Hidrografı 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 Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi i 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 : 449) (Dağıtma tarihi s 27,9.1990) 

34< — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşlarm 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, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 

36. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye İntikal Eden Mal Varlıklarımn ladesi 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, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990) 

X 38. — Türkiye, Cumhuriyeti üe 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 Arasmda 
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 Yasaıum 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri Komis
yonları Raporlan (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 31.10.1990) 

42. — i/mir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin i 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 içişleri ve Dışişleri komisyonları raporlan (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 541.1990) 

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 raporlan (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 Bk Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483) 
(Dağıtma tarihi: 8.11.1990) 

X 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 işe 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 Tamnması ve İcrası Hakkındaki New York 
Sözleşmesinin Onaylanmasmın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/633) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 53. — Suçluların iadesine 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 
şılıkh 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) 



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) 
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(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


