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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açıldı. 

Kayseri Milletvekili Recep Orhan Ergun, sığınmacılar kampında tngiliz askerlerinin Şem
dinli Kaymakamına karşı davranışlarına ve son günlerde basında yer alan orduevi eriyle ilgili 
haberlere; 

tzmir Milletvekili Erol Güngör, üreticilerin sorunlarına; 
Sinop Milletvekili Yaşar Topçu da, Güneydoğu Anadolu'da cereyan eden teröre, Şemdin

li'de sığınmacılar kampında tngiliz askerlerinin sebep olduğu olaya ve Olağanüstü Hal Bölge 
Valiliği emrine tahsis edilen 90 bin kadronun dağıtılmasına; 

tlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Kayseri Milletvekili Recep Orhan Ergun'un gündem dı

şı konuşmasının Şemdinli olayıyla ilgili kısmına ve Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun gün
dem dışı konuşmasına cevap verdi. 

Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, (6/1184) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi. 

7-8 Mayıs 1991 tarihinde Bükreş'te yapılacak Balkan ülkeleri Parlamentoları Dışişleri Ko
misyonları Toplantısına TBMM'yi temsilen katılacak Parlamento heyetine ilişkin Başkanlık tez
keresi bilgiye sunuldu. 

Batı Avrupa Birliği Assamblesinin 3-6 Haziran 1991 tarihlerinde Paris'te yapılacak 37 nci 
olağan toplantısına TBMM'yi temsilen yedi kişilik Parlamento heyetinin katılmasına ilişkin 
Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

3194 Sayılı tmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna tki Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/333) (S. Sayısı : 421) görüşmesi, komisyon yetkilileri 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi. 

Görüşmesine devam olunan, Yeni Kurulan Belediyeler ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan 
Belediyelere Malî \ardım Yapılması Hakkında Kanun Teklifînin (2/403) (S. Sayısı: 504) 2 nci 
maddesiyle ilgili verilen önerge için yapılan oylamada karar yetersayısı bulunmadığı ve ara ver
me halinde de yetersayıya ulaşma imkânı olmayacağı anlaşıldığından; 

7 Mayıs 1991 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 15.27'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdudhalim Araş 
Kâtip Üye 
Balıkesir 

Ali Sami Akkas 

Kâtip Üye 
Ordu 

Ertuğrul Özdemir 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
3 . 5 . 1991 Cuma 

Teklifler 
1. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 3 Arkadaşının, 15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayı

lı Pasaport Kanununun Değişik 22 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/544) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.4.1991) 

2. — Niğde Milletvekili Raşit Daldal ve 5 Arkadaşının, 28.3.1983 tarih ve 2809 Sayılı Yük
seköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulüne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/545) 
(Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa Geliş tarihi : 29.4.1991) 

Tezkere 
1. — Kırklareli Milletv: kili Gürcan Ersin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak

kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1651) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona). (Başkanlığa geliş tarihi : 30.4.1991) 

Raporlar 
1. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, ti Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Mec

lisi Üyeleri ve Belediye Encümen Üyelerine Silah Taşıma Vesikası Verilmesi için 6136 Sayılı Ateşli 
Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenme
sine Dair Yaşa Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/247) (S. Sayısı : 559) (Dağıtma ta
rihi : 3.5.1991) (GÜNDEME) 

2. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyo
nu Raporu (1/797) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma tarihi : 3.5.1991) (GÜNDEME) 

3. — Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Sana
yi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/767) (S. Sayısı : 561) (Dağıtma tarihi : 
3.5.1991) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — tzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Adalet Bakanlığı Müsteşarı ile ilgili olarak basın

da yer alan iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2053) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 29.4.1991) 

2. — tzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, tsmet tnönü ile ilgili TRT'deki bazı arşiv film
lerinin yakıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2054) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 1.5.199i) 

3. — tzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Türkiye - ingiltere millî maçıyla ilgili demeci
ne ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2055) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.5.1991) 

— 30 — 



T.B.M.M. B : 113 7 . 5 . 1991 O : 1 

6 . 5 . 1991 Pazartesi 

Rapor 
1. —Açık bulunan Sayıştay Birinci Başkanlığına, 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 1.11.1990 

Tarih ve 3677 Sayılı Kanunla Değişik 5 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Seçime Dair Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi ve Plan ve* Bütçe Komisyonu Raporu (3/1635) (S. Sayısı : 562) (Dağıtma 
tarihi : 6.5.1991) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne yapılan 

malulen emeklilik taleplerinin sürüncemede bırakıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1225) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1991) 

2. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, vekil kaymakamla yönetilen ilçelerin sa
yısına ve Kütahya - Emet tlçesine ne zaman kaymakam atanacağına ilişkin tçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1226) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1991) 

3. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, S.S.K. Emet Fizik Tedavi Merkezi ile di
ğer S.S.K. hastanelerinde açık bulunan doktor kadrolarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1227) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1991) 

4. — Kütahya Milletvekili' Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya tline bağlı köylere 1983 - 1990 
yıllarında götürülen hizmetlere ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1228) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.5.1991) 

5. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya tline bağlı köylerden hangileri
ne 1991 yılında otomatik telefon santrali kurulacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/1229) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.5.1991) 

6. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya tli Hisarcık tlçesi Dere Köyü 
Göçük mevkiinde bulunan boraks madeninin işletmeye açılıp açılmayacağına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1230) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.5.1991) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, silah taşıma ruhsatı almak için müracaat 

eden ve kendilerine ruhsat verilen belediye başkanları ile belediye ve il genel meclisi üyelerine 
ilişkin tçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2056) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1991) 

2. — tzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, mahalle muhtarlarının maaşlarına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2057) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1991) 

3. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Iraklılara yardım amacıyla Türkiye'ye gönderilen 
yabancı askerî birliklerin ülkemizde ne kadar kalacaklarına ve bu askerlerin sınırlarımız içinde 
kurdukları karargâh ve kamplara Türk yetkililerini sokmadıkları iddiasına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/2058) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1991) 

4. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, şeker fiyatlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan yazılı soru önergesi,(7/2059) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1991) 

5. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya'da kurulacak olan üniversiteye bağ
lı olarak tıp ve ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/2060) (Başkanlığa gdiş tarihi : 2.5.1991) 
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Genel Görüşme Önergesi 
* 1. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 20 arkadaşının, Çalışanların Tasarrufa 

Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanunla ilgili olarak yapılan uy
gulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/45) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.5.1991) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, kalkınmada öncelikli bölgeler

de kimlere, hangi amaçla, ne kadar kredi verildiğini, bu kredilerin amacına uygun olarak kul
lanılıp kullanılmadığım, teşvik belgelerinin verilmesinde politik baskılar ve yöntemler bulu
nup bulunmadığını ve uygulanan yöntemlerin bölgenin geri kalmışlık sorununu çözüp çöze
meyeceğini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 

• uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/148) (Başkanlığa geliş tarihi: 
3.5.1991) 

Gensoru Önergeleri 
1. — tzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt ve 22 arkadaşının, 6.3.1991 tarihli ve 3701 

numaralı Kanunun bazı maddelerinin uygulanmamasına dair Cumhurbaşkanlığı istemini işle
me koyarak Anayasayı ağır derecede ihlal ettiği iddiasıyla Başbakan Yıldırım Akbulut hakkın
da Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi (U/22) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1991) (Dağıtma tarihi : 5.5.1991) 

2. — Zonguldak Milletvekili Tevfık Ertüzün ve 20 arkadaşının, uyguladıkları ekonomik 
politikalarla ülkeyi kronik enflasyona mahkûm ettikleri, sanayileşmeyi durdurdukları, ekono
minin geleceğini ipotek altına soktukları, ekonomide istikrarsızlığı ve belirsizliği egemen kıl
dıkları, bölgelerarası gelişmişlik farkını büyüttükleri, gelir ve vergi adaletini bozdukları, çalış
ma barışını engelledikleri ve ortadireği yok ettikleri iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hak
kında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına iliş
kin önergesi (U/23) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.5.1991) (Dağıtma tarihi : 6.5.1991) 

• 
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7 . 5 . 1991 Sah 

Tiklijler 
1. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt ve S Arkadaşının, 2S47 Sayılı Yükseköğretim Kanu

nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/546) (Millî Eğitim Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.5.1991) 

2. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar ve 6 Arkadaşının, 2946 Sayılı Kamu Konutları Ka
nununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/547) (Plân ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1991) 

3. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 743 Sayılı Türk Medenî Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/S48) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1991) 

4. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün; Bilecik'in Kalkınmada öncelikle tiler Kapsamına 
Dahil Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/549) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 2.5.1991) 

5. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 12.4.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Müca
dele Kanununun 22 nd Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/550) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1991) 

6. — Kayseri Milletvekili Abdülmecit Yağan ve 70 Arkadaşının, Bir ti ve Üç tlçe Kurulma
sı Hakkında Kanun Teklifi (2/551) (tçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 3.5.1991) 

Ttekere 
1. — Elektrik İşleri Etüt tdaresi Genel Müdürlüğünün 1990 Yılı Bilanço ve Faaliyet Rapo

runun Sunulduğuna tlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/1652) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.5.1991) 

Yazdı Soru Önergesi 
1. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Boğazkale'ye yapılan ve yapılacak olan yatırım

lara ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/2061) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.5.1991) 
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BİRİNCt OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ayteldn Kotil 

KÂTtP ÜYELER : Ertugrul özdemir (Ordu), İsmail Üğdttl (Edirne) 

— — — — — • ' 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 113 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Salonda bulunan sayın milletvekillerinin, işaret buyurmalarını rica ediyorum. 
(Gümüşhane Milletvekili Muhittin Karaman'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Maliye ve Gümrük Bakam Adnan Kahveci'nin, izmir Milletvekili Erol Güngör'ün 2 Mayıs 
1991 tarihli 112 nci Birleşimde yaptığı üreticilerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına cevabı. 

BAŞKAN — Gündemin yüklü olması nedeniyle, gündem dışı söz veremiyorum. Yalnız, 
Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Adnan Kahveci, geçen hafta, tzmir Milletvekili Sayın Erol 
Güngör tarafından gündem dışı bir konuşmayla gündeme getirilen, tütün hakkındaki sorulara 
cevap vermek üzere söz istemiştir. 

Kısaca cevap vermek koşuluyla, Sayın Kahveci'ye söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; Sayın Güngör -kendisini şimdi burada göremiyorum- geçen hafta burada kürsüde 
tütün konusunda konuşurken, ben dışarıda çay üreticileri temsilcileriyle görüşüyordum, bu ne
denle, cevap vermek için yetişemedim. Onun için, ancak bu hafta cevap verme fırsatı bulabil
dim. Tütün ve sigara konusunda bazı yeni gelişmeleri arz etmek için huzurunuzdayım. 

Basından da izlediğiniz gibi, yabanca sigara yatırımcılarının, Türkiye'ye gelmeleri için bir 
kararname çıktı. Bu kararnamenin çıkmasının perde arkası hikâyesini sizlere anlatacağım. 

Biz, sekiz yıldır, öncelikle Türkiye'ye kaçak giren sigaraların ithalini serbest bırakarak, 
gayrimeşru kazancın devlet kasasına akmasını ve daha da önemlisi, kaçak giren malların bura
da imalini sağlamak için gayret gösteriyorduk. Maliye ve Gümrük Bakanı olur olmaz da, bu 
firmalara, "arkadaşlar, bakın, hâlâ yatırım yapmaya gelmediniz, sigara ithalatıyla bu pazarda 
pay kapmaya çalışıyorsunuz, gelin yatırım yapın" diye çağrıda bulunduk. 

Yabancı sigara yatırımcılarının gelmemelerinin arkasında kendileri açısından haklı bir ne
den vardı; çünkü, pazar paylan gittikçe büyüyordu ve karşılarında ciddî bir rakip bulmadıkla
rı için de buraya gelip yatırım yapma ihtiyacını hissetmemişlerdi. 
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Benim ilk işim, ilk misyonum, bunların pazar paylarını daraltmak ve onlara ciddî rakip 
oluşturmak oldu. Şöyle ki, bir yıllık icraatımın çetelesini vereyim : tik defa bu sene yabana 
sigara ihtalatını gerilettik. 1990 yılı başında yabana sigara ithalatı gerilemiştir, kaptığımız en 
iyimser projeksiyona göre, bu sene yabancı sigara ithalatı İS bin ton olacaktır. Bu İS bin ton 
gerilememiş tahmine göredir; bu miktar muhtemelen daha da geriye gidecektir. 

tik defa Marlboro'nun Takipsizliğini kırdık; Tekel-2000'in satışları Marlboro'yu geçti, tik 
defa sigara ihracatına başladık. Geçen sene bu vakitlerde Türkiye'nin bir kilo bile sigara ihra
catı yoktu, thracatı önce 3 bin tona bu senede 10 bin tona çıkardık. 10 bin ton sigara ihraç 
ediyoruz. Kaynaklarımız müsait olsa, kredi kaynaklarımız müsait olsa sigara ihracatımızı ra
hatlıkla 20 bin tona ve daha üzerine, belki 30 bin tona çıkarabileceğiz. Dördüncü olarak da, 
tamamen Türk tütününden yabancı blendere alışanlar için bir sigara yaptık, onu da pazara 
çıkarmak için hazırlıklarımız ilerliyor. 

Şimdiye kadar Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünmeyen bu firmalar, ilk defa pazar payla
rı tehdit edildikten sonra -ki ben de onu tahmin ediyordum- yatırım yapmaya karar verdiler 
çünkü, pazar paylarının gideceğini fark ettiler. 

Biz yabana sigara firmalarının buraya gelmesini istiyoruz. İstemediğimiz şey, Türk tütü
nünün pazar payının gitmesidir. Yabancı sigara firmalarının gerçekten çok iyi bir üretim know-
how'a pazarlama know-how'u var ve bizim de bu bilgi birikimini kendi lehimize kullanma ni
yet ve arzumuz var; ama bunu, Türk tütünüyle yapsın istiyoruz, yabancı tütünle yapsın istemi
yoruz ve yabancı tütünden imal ettiği sigaralara, pazarımızda çok geniş imkânlar tanınmasın
dan yana değiliz. Kararnameyi de bu şekilde yönlendirdik. 

öncelikle dağıtım konusunda kısıtlamalar getirdik, ithalat konusunda kısıtlamalar getir
dik. Sadece ve sadece burada üreteceği sigarayı ithal etme müsaadesi getirdik. Örneğin (A) mar
kasını üretip, (B), (C) ve (D) markalarını getirme hakkı vermedik. Çünkü, sigara piyasası her
hangi bir piyasa değildir. Burada monöpolleşme tehlikesi vardır. 

Diğer taraftan, kendilerinin ithal sigaradan vazgeçip burada yatırım yapmalarını teşvik 
etmek için, ithal sigaradaki vergiyi, ton başına 23 bin dolardan 30 bin dolara çıkardık; yani, 
92 milyon liradan 120 milyon liraya çıkardık. İçeride imalatın cazip olması için de, ithal tütün
deki fonu 1 000 dolar düşürdük; yani, 8 bin dolardan 7 bin dolara indirdik. Yabancı tütün 
getirilip burada sigara imal edilmek isteniyorsa, bugün ton başına 28 milyon lira ödenmesi ge
rekir. Bu miktarı da 28 milyon lirada tutmamızın nedeni -daha da düşürme talepleri vardı-
şudur : Biz, yabancı tütün kullanılmasın, kullanılacak virginia ve burley tütünleri de burada 
yetiştirilsin istiyoruz. Bizim istediğimiz, onların know-how'u, onların pazarlama ve üretim bil
gileridir. 

İstediğimiz başka bir şey daha var : Türk tütününün, aynen Türk pamuğu gibi, ham ola
rak ihraç edilmesi, millî menfaatlarımıza uygun değildir. Eğer Türk tütün çiftçisini kısa vadeli, 
orta vadeli ve uzun vadeli korumak istiyorsak, tütün ihracatçısı değil, sigara ihracatçısı bir ül
ke olmak durumundayız. Bunun için de tütün fonunun yapısını değiştirdik. Şimdiye kadar pek 
para birikmeyen tütün fonuna, ithal sigaradan aldığımız vergiyi ve ithal tütünden aldığımız 
vergilerin büyük bir kısmını koyuyoruz. 

Bu fonun yedi sekiz çeşit kullanılış şekli olacak. En önemlilerini sıralayayım : 
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Birincisi, şu anda, Tekel olarak, sigara ihracatı yapıyoruz. Bu ihracat için tek kuruş destek 
yoktur. Bu fondan sigara ihracatına destek sağlayacağız, önemli maddelerini sıralıyorum, di
ğer maddelerine girmeyeceğim. 

ikincisi, Tekel'in bu uluslararası devlerle rekabet edebilmesi için modernizasyona ve mo
dernizasyon için kaynağa ihtiyacı var. Bu fonda, yılda takriben 400 milyon dolar birikeceği 
varsayımıyla, bu paranın bir kısmını Tekel'in modernizasyonu için kullanmayı amaçlıyoruz. 

Üçüncüsü, yurt dışında Türk tütününe pazarlar açılmasıdır. Bu çok önemli bir konudur. 
Bunu, geniş bir perspektifle düşünmek zorundayız^ Sadece sigara ihraç ederek dışarıda pazar
lar elde edemezsiniz. Girmek istediğiniz pazarlarda fabrika kurmanız gerekir. Bugün, Tekel 
veya Türk özel sektörü, yurt dışında fabrika kurmak isterse, kaynak bulması için bir havuza 
ihtiyaç vardır. İşte, Tütün Fonunda biriken bu 400 milyon dolara yakın kaynağın bir kısmını, 
belki 25 milyon dolarını, belki 50 milyon dolarını, belki 75 milyon dolarını; Sovyetler Birliğin
de, Doğu Avrupa'da ve Ortadoğu'da, sigara fabrikaları kurulması için kredi kaynağı olarak 
kullanmayı amaçlıyoruz; ki, Türk tütünü değil Türk sigarası, çevremizde de yaygınlaşsın ve 
dünya pazarlarına Türk sigarası denilen bir olayı da sokalım. 

Yine bu Fonun önemli kullanım kaynaklarından biri de, sera inşaatıyla ilgili faaliyetlerin 
desteklenmesi olacaktır. Şark tütününün serada kurutulması halinde, kalitesinin çok büyük 
ölçekte iyileştiğini biliyoruz. Bu konudaki eksikliği, Tütün Fonundan vereceğimiz kredilerle 
telafi edeceğiz. 

özetle şunu söylemek istiyorum : Yabancı sigara imalatçıları, şimdiye kadar Türkiye'ye 
yatırım yapmaya gelmediler. Gelmemelerinin nedeni gayet doğaldı; çünkü, pazar paylarının 
sıkıştığının ve pazar paylarının gitmekte olduğunun endişesinde değillerdi, tik defa köşeye sı
kıştılar ve gelmek mecburiyetinde kaldılar. Bizim de bunlara ihtiyacımız vardır; çünkü, know-
how'larını almak istiyoruz, uluslararası tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz ve kendilerine 
de şunu söyledik : "Biz sizin kâr etmenize karşı değiliz; ama, o kârın, bizim millî menfaatları-
mıza paralel olmasını istiyoruz; yani, bizim tütünümüzden sigaralar yaparsanız, biz sizi des
tekleriz, yabancı tütünden sigara yapmak isterseniz, sizi caydırmak için yüksek vergiler koyarız." 

Bu kararnamedeki çok önemli maddelerden bir tanesi de şudur : Yabancı tütünden yap
tıkları sigaraların fiyatlarını düşük tutamayacaklardır. Biz, bir anti damping maddesi koyduk. 
Normal olarak, bugün, sigara talebinde fiyatlar çok önemli rol oynamaktadır. Koyduğumuz 
vergilerle, bugün, Türk tütününe ciddî bir rakip olmaları mevzubahis değildir; ama, bir 
damping ihtimaline karşı da, antidamping maddesi koyduk. 

Şunu söylemek istiyorum : Bir sene önce buraya, "Türkiye sigara ihracatçısı olacak" diye 
bir savla, tezle gelseydim, belki "hayal görüyorsunuz" derdiniz. Şimdi, şunu rahatlıkla söyle
yebilirim ki, bir sene sonra veya iki sene sonra Türkiye sadece büyük bir sigara ihracatçısı ol
makla kalmayacak, yurt dışında da Türk tütününden sigaralar üretebilecektir; bu bir. 

İkincisi de, Türk tütününün pazar payını korumakla kalmayıp daha da genişleteceğiz inan
cındayım. 

Bu düşüncelerle, Türk tütün çiftçisi lehine, tütün sektörümüzün lehine de önemli bir ça
lışma yaptığımızı söylemek ister, hepinize saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündemin "Sunuşlar" kısmına geçiyoruz. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İsviçre ve İngiltere'ye gidecek olan Sağlık Bakanı Halil Şıvgtn'tn dönüsüne kadar, Sağlık 

Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1653) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 5-17 Mayıs 1991 tarihleri arasında tsviçre ve ingiltere'ye 

gidecek olan Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'in dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Devlet Baka
nı Cemil Çiçek'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

t. Kaya Erdem 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Singapur ve Çin Halk Cumhuriyetine gidecek olan Turizm Bakanı İlhan Aküzüm'ün dönü

şüne kadar, Turizm Bakanlığına, Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1654) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 5-14 Mayıs 1991 tarihleri arasında Singapur ve Çin Halk 

Cumhuriyetine gidecek olan Turizm Bakanı tlhan Aküzüm'ün dönüşüne kadar; Turizm Ba
kanlığına, Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

t. Kaya Erdem 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

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

1. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazü ve 22 arkadaşının, 6.3.1992 tarihli ve 3701 
numıralı Kanunun bazı maddelerinin uygulanmamasına dair Cumhurbaşkanlığı istemini işleme koyarak 
Anayasayı ağır derecede ihlal ettiği iddiasıyla Başbakan Yıldırım Akbulut hakkında gensoru açümasma 
ilişkin önergesi (11/22) 

BAŞKAN — tki adet gensoru önergesi vardır; önergeler bastırılıp, dağıtılmıştır. 
Gensoru önergelerini sırasıyla okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamız, Türk milletinin, kayıtsız ve şartsız sahibi olduğu egemenliği, konulan esas

lara göre yetkili organları eli ile kullanacağını belirlemiş ve Devlet yönetiminde kuvvetler ayrı
lığı prensibini kabul etmiştir. 

Yasama, yürütme ve yargı yetkisi ve görevi Anayasada gösterilen organlar eli ile kullanılır. 
Bu organlar Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu, bağımsız mah
kemelerdir. Bu organların karşılıklı ilişkileri ve yetkilerinin sınır ve kapsamı Anayasa ile ve Ana
yasanın çizdiği çerçeveye uygun yasalarla belirlenmiştir. 

— 37 — 



T.B.M.M. B : 113 7 . 5 . 1991 0 : 1 

Egemenliğin kullanılmasının hiçbir surette hiç bir kimseye, zümreye ve sınıfa bırakılama
yacağı ve hiçbir kimse ve organın kaynağım Anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullana
mayacağı da Anayasada yer alan bir ilkedir. 

Ayrıca millet adına egemenliği kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun Anaya
sada belirlenmiş hukuk düzeninin dışına çıkamayacağı da Anayasanın "Başlangıç Bölümünde" 
vurgulanmış bulunmaktadır. 

Anayasamıza göre Cumhurbaşkanı, millî egemenliğin kullanılmasında, ayrı ve bağımsız 
bir organ değildir. Cumhurbaşkanı "Cumhuriyetin Temel Organları" başlığım taşıyan üçüncü 
kısmımı! "Yürütme" başlıklı ikinci bölümünde yer alan ve kural olarak yetki kullanımında 
Bakanlar Kurulu ile bir arada hareket etmek mecburiyetinde bulunan bir organdır ve yürütme
nin bir parçasıdır. 

Sayın Turgut özal'ın göreve başladığı tarihten bu yana Cumhurbaşkanının yetkileri ve Ana
yasal konumu Türkiye Büyük Millet Meclisinde, basında ve kamuoyunda tartışıla gelmektedir. 
Türkiye Cumhuriyeti bugün, yetkisinin sınırı ve niteliği konusunda Danıştaydan görüş isteye
cek kadar Anayasaya ve hukuka saygılı bir Cumhurbaşkanından, Anayasa ve hukuk tanıma
yan Cumhurbaşkanına gelmiştir. 

Sayın Turgut özal'ın anayasal konumunu ve yetkisini aştığı son olay yürürlükteki bir ya
sanın uygulanmasının durdurulmasını istemesidir. 

6 Mart 1991. tarih ve 3701 Sayılı "Devlet Planlama Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hak
kındaki \asamn" bazı hükümlerinin, kanunun yayınlanmış olmasına karşın uygun görülme
diği, hatta sakıncalı olduğu etraflıca açıklanarak Başbakanlığa bildirilmiştir. 

Bu yazıda, "uygulamada bir boşluk yaratılmaması için yasa onaylanmış ise de", "çıkarı
lacak yetki kanununa dayanılarak yürürlüğe konulacak KHK ile gerekli düzenlemeler yapıl
malı* bu düzenlemeler yapılıncaya kadar kanunun uygulanmasında sonradan dönülemeyecek 
ve sorun olabilecek hususlar dikkate alınmış olmalıdır" denilmektedir. Bu ifade Kanunun te
mas edilen maddelerinin uygulanmasının durdurulması istemidir. 

tstek yazısı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin imzasını taşımaktadır. 
Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan bir habere göre Sayın Başbakan bu "emri" bir hafta 

kadar beklettikten sonra Bakanlara tebliğ ederek işleme koymuştur, tşte bu noktada "emrin" 
yapılacak düzenlemelerle ilgili bölümleri dışında "kanunun uygulanmasında sonradan dönü
lemeyecek hususların dikkate alınması" isteminin de yürürlüğe konulması ile Sayın Başbaka
nın Anayasanın ağır ihlali niteliğinde hukuksal ve siyasal sorumluluğu gerçekleşmiş olmaktadır. 

Muhakkak ki, bu konuda ve kuramsal anlamda sorumluluk bu "emri" veren Sayın Tur
gut özal'ın şahsına aittir. Ancak, Anayasamız, vatana ihanet dışında Cumhurbaşkanının so
rumsuzluğu ilkesini benimsemiştir. 

Ne var ki, kendilerini siyasî kişiliklerinden soyutlayarak, Sayın Turgut özal'a kayıtsız ve 
şartsız teslimiyeti yeğleyenlerin sorumluluklarını somutlaştırmak, demokrasimizin daha da yoz
laşmasını önleyebilmenin zorunlu gereği haline gelmiştir. 

Bir yasayı yürürlükten kaldırmak, değiştirmek ve bu anlamda uygulanmasını ertelemek 
TBMM'nin görev ve yetkisi içindedir. Anayasanın hiçbir maddesi Cumhurbaşkanına yürür
lükte olan bir kanunun, hem de mehtemel bir hukuksal oluşuma atıf yapılarak, bazı hükümle
rinin uygulanmamasını istemek yetkisini tanımamaktadır. Bu işlem kaynağını Anayasadan al
mayan bir devlet yetkisinin kullanılmasıdır. 
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Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında Anayasal ilişki Anayasaya aykırı böyle bir isteme 
uymak mecburiyetini getirmemektedir. Ne hukuken ne de siyaseten Başbakan buna uymak mec
buriyetinde değildir. Çünkü, T.C. Devletinin Başbakanı Osmanlı imparatorluğunun sadraza
mı değildir. Değil Başbakan, herhangi bir kamu görevlisi için dahi böyle bir mecburiyet yoktur. 

21 Mart 1991 tarih ve 25, 18, 79, 91/66, 591 sayılı bu yazının ve Başbakanlığın ilgili Ba
kanlıklara bildirdiği görüşünün, önergemizin öngörüşmesi yapılırken Hükümet tarafından tam 
metin halinde okunarak tutanaklara geçirilmesi siyasî tarihimizi inceleyeceklere ışık tutması 
bakımından zorunludur. 

Görüşmeler sırasında daha geniş olarak açıklanacağı üzere, yürürlükteki bir yasanın uy
gulanmaması istemini, Cumhurbaşkanlığından gelse dahi, geri çevirmesi gerekirken, böyle bir 
hukuksal davranışta bulunmayarak emri işleme koyan ve böylece Anayasanın ağır derecede ih
laline neden olan Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut hakkında Anayasamızın 99 ve TBMM İç
tüzüğünün 107 nci maddesi gereğince gensoru açılmasını arz ve talep ederiz. 

Mehmet Turan Bayazıt 
tzmir 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Erol Ağagil 
Ankara 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Halil Çulhaoğlu 
tzmir 

t. önder Kırlı 
Balıkesir 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 
trfan Gürpınar 

Kırklareli 
Tayfur Ün 

Bilecik 
Cemal Şahin 

Çorum 

Ahmet Ersin 
tzmir 

Mustafa Timisi 
İstanbul 

Vedat Altun 
Kars 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

Kamer Genç 
Tunceli 

Mehmet Fuat Erçetin 
Edirne 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Neccar Türkcan 
izmir 

İbrahim Tez 
Ankara 

Ali Haydar Erdoğan 
istanbul 

2. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 20 arkadaşının, uyguladıkları ekonomik politika
larla Ülkeyi kronik enflasyona mahkûm ettikleri, sanayileşmeyi durdurdukları, ekonominin geleceğini ipo
tek altına soktukları, ekonomide istikrarsızlığı ve belirsizliği egemen kıldıkları, bölgelerarası gelişmişlik 
farkını büyüttükleri, gelir ve vergi adaletini bozdukları, çalışma barışım engelledikleri ve ortadireği yok 
ettikleri iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/23) 

BAŞKAN — Diğer gensoru önergesini okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk ekonomisi 1991 yılına son on yılın ağır sosyo-ekonomik mirasını devralarak girmiş
tir. Yılın ilk çeyreğine ait ekonomik göstergeler, program ve bütçede belirlenen makro-ekonomik 
dengelerden ve hedeflerden uzaklaşıldığını göstermektedir. 

Türk ekonomisi, istikrarsızlık, güvensizlik ve belirsizlik içine sürüklenmiştir. Geleceğe dönük 
beklentilerin kötümser olduğu bir ortamda, ne kamu ve ne de özel sektörün sağlıklı ve uzun 
dönemli kararlar alabilmesi mümkün değildir. 

Hükümet, ekonominin bugün geldiği noktada, para politikasını belirleyemez hale gelmiş, 
bütçe disiplinini bir kenara itmiş, kamu finansman açıklarını kapatmak için çareyi KİT'leri 
kapatmakta ve destekleme alımlarını durdurmakta arayacak kadar acz içine düşmüştür. İşini 
ve ekmeğini kaybedecek, toprağından kopacak milyonlarca vatandaşını kendi kaderine terk ede
cek kadar insafsızlaşmıştır. 

Ekonomimiz, durgunluk ve enflasyon kıskacı içine girmiştir, önlenemeyecek fiyat artışla
rı karşısında, bir yandan Türk Lirası sürekli değer kaybetmekte, diğer yandan kredi faizleri 
hızla yükselmektedir. Sadece son 4 ayda dolar karşısında yüzde 38 değer kaybeden TL. son 
on yılda dolara göre satınalma gücünü yaklaşık 60 kat kaybetmiştir. Bu ölçüde enflasyon ve 
devalüasyon, Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde yaşanmamıştır. 

Ekonominin sürüklendiği kronik kriz hali, çağ atlama iddialarıyla örtülmek istenmiştir. 
özellikle, 1984'ten bu yana ekonomimiz, kısa vadeli ve yüksek faizli iç ve dış borçla ayakta 
tutulmaya çalışılmaktadır. Milletten devlete, devletten dışarıya doğru bir kaynak kanaması sü
rüp gitmektedir. Bu yıl vergi gelirlerinin yüzde 70'i iç ve dış borç ödemelerinde kullanılacaktır. 
ANAP Hükümetlerinin malî politikalarının faturasını halkımız ödemektedir. 

' Türkiye, artık döviz darboğazını aşmıştır" dendiği bir dönemde, 2,6 milyar dolarlık cari 
işlem açığı ile karşılaşılması bu iddiayı bir anda çürütmüştür. Gerçekte döviz ticaretinden baş
ka bir şey olmayan hayalî ihracat şimdilik önlenmiş olmakla birlikte devlet, yaptığı haksız öde
meleri geri alamamıştır. 

Döviz fiyatlarının ve faizlerin yükselmesi, yatırımcıyı sermaye piyasasından ve yatırımdan 
uzaklaştırmıştır. Elektrik tüketimindeki azalma, sanayiin içinde bulunduğu durgunluğu doğ
rulamaktadır. 

Ekonominin üretkenliğini artırmak için, yıllardan beri ciddî biçimde reel politikalara baş
vurmayan iktidar, KİT'lerin tekel konumunu istismar ederek, temel mal ve hizmetlere sürekli 
zam yapmakta ve enflasyonu tahrik etmektedir. Halkımız, fiyat artışlarını en adaletsiz bir ver
gi olarak ödemeye mahkûm edilmiştir. 

AT'ye katılma çabası içinde olan ülkemiz, bugünkü yapısal özellikleriyle giderek bir La
tin Amerika ülkesine benzemektedir. Ücretin azalmasına karşılık sermaye gelirlerinin yüksel
mesi, işsizliğin büyümesi, borçların hızla artması, enflasyonun önlenememesi, nüfusun belirli 
merkezlerde toplanması gibi ölçüler bakımından büyük bir benzerlik görülmektedir. Böyle bir 
ekonomik yapı, AT ile bütünleşmemizi imkânsız hale getirmektedir. 

Bugünkü ekonomik şartları düzeltebilmçnin önündeki en büyük engel, halkın desteğini 
ve güvenini kaybetmiş bir iktidarın mevcudiyetidir. Hükümetin 1983'ten beri, ekonomiyi dü
zeltmek amacıyla açtığı istikrar ve yapısal uyum paketleri, daima halkı kemer sıkmaya mecbur 
etmiş, her defasında refah düzeyini geriletmiştir. 
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Geniş halk kesimlerinin desteğinden yoksun bir hükümetin, son derece ağırlaşan sorunla
rı çözmesi mümkün olmadığı gibi, halktan yeniden kemer sıkmasını istemeye hakkı da yoktur. 

hasaları, kuralları ve kurumları oluşturulmayan bir keyfî ekonomi yönetimi anlayışının 
geldiği şu nokta, ibret vericidir. Çağ atladığı iddia olunan bir dönemde en yüksek gelir vergisi
ni bir genelev patronu ödemiştir. Bu sonuç iktidar için utanç verici olduğu kadar düşündü
rücüdür. 

Eğer, Türk ekonomisi on yıllık bir kemer sıkma döneminden sonra yeniden bir on yıllık 
istikrar programı uygulamakla karşı karşıya gelmişse, başarısızlığı tespit için başkaca kanıt ara
maya gerek yoktur. 

Netice olarak, 1984'ten beri uyguladığı ekonomik politikalarla başarıslığı ve ehliyetsizliği 
sabit olan, ülkeyi kronik enflasyona mahkûm eden, sanayileşmeyi durduran, ekonominin gele
ceğini ipotek altına sokan, ekonomide istikrarsızlığı ve belirsizliği egemen kılan, bölgelerarası 
gelişmişlik farkım büyüten, gelir ve vergi adaletini bozan, çalışma barışını engelleyen, ortadi-
reği yok eden Hükümet hakkında Anayasamızın 99 uncu İçtüzüğün 107 nci maddeleri gere
ğince gensoru açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Tevfık Ertüzün 
Zonguldak 

Orhan Şendağ 
Adana 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

tsmail Köse 
Erzurum 

Baki Durmaz 
Afyon 

İrfan Demiralp 
Samsun 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Vefa Tanır 
Konya 

Cemal Alişan 
Samsun 

Hasan Namal 
Antalya 

Doğan Baran 
Niğde 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

Ferit Bora 
Diyarbakır 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

X 

Mehmet Tahir "Şaşmaz 
Elazığ 

D) ÖNERİLER 

a) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — (11/22) ve (U/23) esas numaralı gensoru önergelerinin, gündemin "Özel Gündemde Yer 

Alacak isler" kısmında yer almasına ve görüşülme gün sürelerine ilişkin Danışma Kurulu Önerisi. 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan gensoru önergelerinin görüşülmesiyle ilgili, Danışma Ku

rulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 
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Danışma Kurulu önerisi 
No. : 91 Tarihi : 6.5.1991 
Danışma Kurulunca aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayrna sunulması uygun görül

müştür. 

Aytekin Kotil 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkarivekili 
Ülkü Güney Hasan Fehmi Güneş 

DYP Grubu Başkanvekili 
Vefa Tanır 

öneri : 
6.5.1991 tarihli "Gelen Kâğıtlar''da yayımlanan; Başbakan Yıldırım Akbulut hakkındaki 

(11/22) ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkındaki (U/23) esas numaralı gensoru önergelerinin, 
Gündemin "özel Gündemde Yer alacak İşler" kısmında yer alması; her iki gensoru önergesi
nin de Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki gö
rüşmelerinin Genel Kurulun 7.5.1991 Salı günkü Birleşiminde yapılması ve görüşmelerin ta
mamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Danışma Kurulunun önerisi kabul edilmiştir. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ (Devam) 

3. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 20 arkadaşının, Çalışanların Tasarrufa. Tişvik 
Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanunla ilgili olarak yapılan uygulamalar konu-r 
sunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (d/45) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair 

9.3.1988 tarih ve 3417 sayılı Kanun; 18.3.1988 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ka
nuna göre, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926vsayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Per
sonel Kanunu hükümlerine göre almakta olan kamu görevlileri ile kanunla veya kanunların 
verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kuruluşlarda çalışanların, 10 ve daha fazla işçi çalıştıran 
işyerlerinde çalışan işçilerin, kanunları uyarınca sözleşmeli statüde çalışan personelin aylık ve 
ücretlerinden tasarruf kesintisi yapılacaktır. Bu bölümde yer alan çalışanların aylık veya ücret
lerinden yüzde 2 nispetinde tasarruf kesintisi yapılacak ve bu tasarruflara devlet veya işverence 
aylık veya ücretlerinin yüzde 3'ü nispetinde katkı sağlanacaktır. 

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununa tabi olarak çalışanların aylık tasarruf miktarları ile devlet katkısı Bakanlar Kuru
lunca tespit edilecektir. 
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Bu şekilde belirlenen t -.sarraf kesintileri, T.C. Ziraat Bankası Ankara Merkez Şubesinde, 
o zamanki adı ile; Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adına açılacak, çalışanla
rın tasarruflarını teşvik hesabında toplanacaktır. Yine kanunda belirlenen esaslara göre, he
sapta toplanan paralar; Kamu Ortaklığı idaresinde, Yüksek Planlama Kurulunca belirlenecek 
esaslar dahilinde, gayrimenkul alım-satımına yönelik yatırımlar hariç olmak üzere her türlü 
menkul kıymetlere ve verimi yüksek yatırımlara yatırmak suretiyle nemalandırılacaktır. Bu ta
sarruflar ve nemaları, belirlenen esaslara göre, çalışanlara ödenecektir. 

Bugüne dek çalışanların tasarruflarını teşvik hesabında, nemaları ile birlikte 7 trilyon 479 
milyar lira birikmiştir. Bunun 2 trilyon 488 milyarı TEK tahvillerine, 2 trilyon 879 milyarı gelir 
ortaklığı senetlerine, 1 trilyon 29 milyarı da devlet tahvillerine yatırılmıştır. Toplanan tasarruf
ların ancak 264 milyarı işçi ve memura ödenmiştir. 

Tasarruf miktarının yüzde 88,7'si devlet kuruluşlarına, yüzde 7,6'sı faize ve yüzde, 3,7'si 
de gerçek tasarruf sahiplerine ödenmiştir. Tasarrufların ve nemaların bu dağılış şekli; yasaya 
bir nebze uygun olsa da, büyük haksızlığı sergilemektedir, ilgili bakan konuya duyarsızdır. Ka
nunun yürürlüğe girmesinden tam 3 yıl, 1 ay, 18 gün geçmiştir. Uygulama ve sonuçlan hakkın
da kamuoyuna bilgi verilmemektedir. Çalışanların bazılarına küçük miktarlarda ödemeler ya
pılmakta've fakat ödemenin yapıldığı ay içinde yine tasarruf kesintisi uygulanmaktadır. Bu şe
kilde, çalışanlar, kısır bir d>.ıgüye mahkûm edilmektedirler. Çalışanlar ve Bağ-Kur'lular, ka
zançlarından âdeta zorla kesilen paralan n ne olduğunu bilememektedirler, öte yandan, 1990 
ve 1991 yılı ilk dört ayında binlerce kişi işten çıkarılmıştır. Bü kişilerin zorunlu tasarrufları 
ne olmuştur? Keza, aynı tarihlerde binlerce esnaf, kepenk kapatmış, işini terk etmek zorunda 
kalmıştır. Bu tasarruflar ve nemaları ile devlet katkıları ne olmuştur? ilgili bakanın siyasî ve 
idarî sorumluluğu apaçık ortadadır. Uygulama, yasayı aşmış, zoralıma dönüşmüştür. 

Diğer taraftan, 3 yıldır kesilen tasarruf miktarı toplamı ortalama 3 milyon liradır. Kişi 
başına geri ödenen miktar ise ortalama 80 bin Uradır. Çalışanları tasarrufa teşvik uygulaması 
bir bilmeceye dönüşmüştür. 

Bu nedenlerle, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Orhan Şendağ 
Adana 

Vefa Tanır 
Konya 

ismail Kö t 
Erzurun.. 

Baki Durmaz 
Afyon 

irfan Demiralp 
Samsun 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

Mehmet Çakroğlu 
Trabzon 

.Ertekin Durutürk 
İsparta . 

Alâettin Kurt 
Kocaeli 

Cemâl Alışan 
Samsun 

Hasan Namal 
Antalya 

Doğan Baran 
Niğde 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 
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Ömer Şeker Ferit Bora 
Konya Diyarbakır 

Abdullah Ulutürk Mehmet Tahir Şaşmaz 
Afyon Elazığ 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemdeki yerini alacak, öngörüşmjssi, sırası geldiğinde yapılacaktır. 

4. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadastntn, kollanmada öncelikli bölgelerde kimle
re, hangi amaçla, ne kadar kredi verildiğini, bu kredilerin amactna uygun olarak kuüamlıp kullantlmadt-
ğtnt, teşvik belgelerinin verilmesinde politik baskılar ve yöntemler bulunup bulunmadtğmt ve uygulanan 
yöntemlerin bölgenin geri kalmışlık sorununu çözüp çözemeyeceğini tespit etmek amacıyla Meclis Ârasttr-
mast açılmasına ilişkin önergesi (10/148) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü siyasal iktidarın uyguladığı; bölgderarası kalkınma farklılıklarını ortadan kal
dırma ve Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizdeki sanayi yatırımlarını geliştirme yönündeki poli
tikaları ve teşvik mekanizmaları, bazı hallerde yaratılmak istenen yeni sanayiler yerine yeni kârlar 
ve yeni servetler yaratan ve bu yaratılan servetlerin amacına uygun kullanılmadan, başka yerle
re aktarılan veya bir avuç vurguncuya olanak sağlayan bir araç durumuna gelmiştir. 

Bilindiği gibi, mevcut siyasal iktidarın uyguladığı ekonomik politikaların gereği olarak, 
Devlet, iktisadî hayattan tamamen çekilmiştir. Ülkemizin en önemli sorunlarından işsizlik, sa
nayileşme, bölgderarası gdişme farklılığı ve bölgderarası göç sorunlarını çözme konulan, ta
mamen özel sektöre bırakılmıştır. Sanayileşme ve kalkınma için özel sektör özendirilmekte ve 
teşvik edilmekte, özel müteşebbisler 13 ayrı yatırım teşvik tedbiriyle desteklenmekte,.yine de 
bu teşviklerden amaçlanan sanayileşme ve kalkınma konularında hiçbir gelişme kaydedilme-
mektedir. 

Hükümetin bir türlü vazgeçmediği ve inatla, ısrarla uygulamaya çalıştığı özelleştirme prog
ramının asıl gerekçesinde zarar eden kamu iktisadî teşebbüslerini satarak bu kuruluşların özel 
sektör elinde kâr etmelerini sağlamak ve bu satışlardan elde edilen paralarla Devletin; geri kal
mış bölgderde yeni sanayi kuruluşlarını faaliyete geçirmeyi amaçlamışken, uygulamada bu ya
pılanlarla söylenenlerin birbirleriyle çelişkili olduğunu izlemekteyiz. Bu tutarsız ve samimiyet
siz yaklaşım sonucu, hükümet kalkınmada öncdikli birçok bölgede yarım kalmış yatırımları
nı, özel şirketlere taksitle ve parası yıllar sonra alınmak üzere satıyor, bu şirketlere bankaların 
dahi vermediği kredileri devletin kendisi veriyor, hatta bazı şirketlere daha fazla yardım yapa
bilmek için bu şirketlere ortak oluyor. Ancak, bütün bu desteklemelere karşın kalkınmada ön
celikli bölgelerde herhangi bir olumlu gelişme görmek mümkün olamıyor. 

KİT'lerin özel sektöre devrinde, devralan özel müteşebbisler, hem devletten kredi alıyor, 
hem devletin elindeki işletmeleri devralıyor. Devlet de, bu satışlardan aldığı paraları kendi eliy
le yatırıma dönüştürmesi gerekirken, yine teşvik uygulamalarıyla özel sektörü yatırım yapma 
konusunda krediyle destekliyor, verilen bu kredilerin verilmesinde de tamamen yanlı, taraflı 
ve partizanca faktörlerin etkin olması ve yatırım teşvik mafyası oluşması sonucu amaçlanan 
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hedeflere uluşılamadıgt gibi, bir avuç insana haksız sermaye birikimi sağlamakta ve yeni yeni 
milyarderler türemekte, yeni bir vurgunculuk yöntemi gelişmektedir. 

Kalkınmada öncelikli bölgelere verilecek işletme ve yatırım kredilerinin verilebilmesi için, 
teşvik belgesi çıkarma zorunluluğunun dışında herhangi bir takip ve izleme mekanizmasının 
kurulamamış olması, alınan kredilerin amacına uygun kullanılmamasına olanak sağlamıştır. 
Birtakım çevrelerin yardımı, gayri meşru yöntemler ve politik baskılar sonucu kalkınmada ön
celikli bölgelerde binlerce kişi ve kuruluşa teşvik belgesinin ve kredinin verildiği; ancak bu kre
dilerin asıl amacının dışında ve başka amaçlarla kullanıldığı iddiaları, Devlet Denetleme Ku
rulunun raporlarında dahi yer almıştır. 

Bu iddiaların doğruluk derecesinin saptanması, verilen kredilerin miktarının ve kimlere 
ve hangi amaçlar için verildiğini, verilen bu kredilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadı
ğım, teşvik belgelerinin verilmesinde meşru olmayan birtakım yöntemlerin olup olmadığını, 
politik bir baskının bulunup bulunmadığım ve uygulanan bu yöntemlerin, kalkınmada.önce
likli bölgelerdeki geri kalmışlık sorununu çözüp çözemeyeceğini tespit etmek amacıyla; Ana
yasanın 98, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını 
saygılarımızla arz ederiz. 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Veli Aksoy -
İzmir 

, Eşref Erdem 
Ankara 

Mehmet Turan Bayazıt 
İzmir 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemdeki yerini alacak, öngörüşmesi, sırası geldiğinde yapılacaktır. 

D) ÖNERİLER (DEVAM) 

a) Danışma Kurulu Önerileri (Devam) 
2. —Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler "kısmındaki 

kanun tasarı ve tekliflerinin gündemdeki stralanntn ve Genel Kurul çalışma saatlerinin yeniden düzenlen
mesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerileri vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 
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Mustafa Çakır 
Giresun 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Cemal Şahin 
Çorum 

İbrahim Tez 
Ankara 

Kamer Genç 
Tunceli 
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Danışma Kurulu önerisi 
No. : 92 . Tarihi : 6.5.1991 
Danışma Kurulunca aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görül

müştür. 

Aytekin Kotil 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Ülkü Güney Hasan Fehmi Güneş 

DYP Grubu Başkanvekili 
Vefa Tanır 

öneriler : 
1. Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler kısmında

ki Kanun Tasarı ve Tekliflerinin ilişik listedeki şekilde sıralanması ve diğer işlerin sırasının da 
buna göre teselsül ettirilmesi, daha önce görüşmelerine başlanan kanun tekliflerinin görüşme
lerinin de sırasında yapılması önerilmiştir. 

Liste 
1. Gündemin 50 inci sırasındaki 506 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 2 nci sıraya, 
2. Gündemin 52 nci sırasındaki 514 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 3 üncü sıraya, 
3. Gündemin 62 nci sırasındaki 527 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 4 üncü sıraya, 
4. Gündemin 25 inci sırasındaki 447 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 5 inci sıraya, 
5. Gündemin 26 nci sırasanıdaki 448 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 6 nci sıraya, 
6. Gündemin 27 nci sırasındaki 449 Slra Sayılı Kanun Tasarısının 7 nci sıraya, 
7. Gündemin 32 nci sırasındaki 465 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 8 inci sıraya, 
8. Gündemin 33 üncü sırasındaki 466 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu sıraya, 
9. Gündemin 34 üncü sırasındaki 467 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 10 uncu sıraya, 
10. Gündemin 37 nci sırasındaki 477 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 11 inci sıraya, 
11. Gündemin 39 uncu sırasındaki 484 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının \2 nci sıraya, 
12. Gündemin 40 inci sırasındaki 485 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 13 üncü sıraya, 
13. Gündemin 41 inci sırasındaki 483 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 14 üncü sıraya, 
14. Gündemin 42 nci sırasındaki 486 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 15 inci sıraya, 
15. Gündemin 43 üncü sırasındaki 487 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 16. nci sıraya, 
16. Gündemin 44 üncü sırasındaki 476 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 17 nci sıraya, 
17. Gündemin 45 inci sırasındaki 499 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 18 inci sıraya, 
18. Gündemin 46 nci sırasındaki 500 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 19 uncu sıraya, 
İ9. Gündemin 47 nci sırasındaki 501 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 20 nci sıraya, 
20. Gündemin 49 uncu sırasındaki 505 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 21 inci sıraya, 
21. Gündemin 69 uncu sırasındaki 539 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 22 nci sıraya, 
22. Gündemin 70 inci sırasındaki 540 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 23 üncü sıraya, 
23. Gündemin 71 inci sırasındaki 541 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 24 üncü sıraya, 
24. Gündemin 72 nci sırasındaki 543 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 25 inci sıraya, 
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25. Gündemin 73 üncü sırasındaki 544 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 26 ncı sıraya, 
26. Gündemin 74 üncü sırasındaki 546 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 27 nci sıraya, 
27. Gündemin 82 nci sırasındaki 561 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 28 inci sıraya, 
28. Gündemin 59 uncu sırasındaki 524 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 29 uncu sıraya, 
29. Gündemin 60 inci sırasındaki 525 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 30 uncu sıraya, 
30. Gündemin 61 inci sırasındaki 526 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 31 inci sıraya, 
31. Gündemin 77 nci sırasındaki 550 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 32 nci -sıraya. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci öneriyi okutuyorum : 

"2. — Genel Kurulun Çarşamba ve Perşembe günleri saat 15.00'den 20.00'ye kadar çalışması 
önerilmiştir,'' 

BAŞKAN — 2 nci öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (DEVAM) 

3 — 16-17 Mayıs 1991 tarihleri arasında Lahey 'de yapılacak "EUREKA" (Avrupa Bilimsel 
İşbirliği Örgütü) Parlamenter Konferefnstna mazeretleri nedeniyle katılamayacak üyelerin yerlerine grupla
rınca yeniden belirlenen üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1656) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bil
gilerinize sunacağım : -

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

• 16-17 Mayıs 1991 tarihleri arasında Lahey'de yapılacak "EUREKA" (Avrupa Bilimsel iş
birliği örgütü) Parlamenter Konferansına Türkiye Büyük Millet Meclisinden üç kişilik bir Par
lamento Heyetinin iştiraki Genel Kurulun 27.2.1991 tarih ve 87 nci Birleşiminde kabul edilmiştir. 

3620 sayılı TBMM'nin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 2 nci mad
desi gereğince Heyetimizi oluşturacak siyasî parti grupları tarafından Bildirilen Çanakkale Mil
letvekili Sayın Cumhur Ersümer, Sivas Milletvekili Sayın Mahmut Karabulut ve Gaziantep Mil
letvekili Sayın Abdulkadir Ateş'in adları, Genel Kurulun 26.3.1991 tarih ve 98 inci Birleşimin
de bilgilerine sunulmuştu. 

Ancak, Çanakkale Milletvekili Sayın Cumhur Ersümer ve Sivas Milletvekili Sayın Mah
mut Karabulut'un söz konusu toplantıya katılamayacaklarına ilişkin mazeret bildirmeleri ne
deniyle mensup olduklan siyasî parti grubu tarafından yeniden belirlenen milletvekillerinin adlan 
Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Aytekin Kotil 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

İsmail Şe*ngün M. Ali Karadeniz 
Denizli Giresun 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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4. — Macaristan Parlamento Başkanının, TBMM Başkanım refakatinde Ur heyetle Macaristan'a 
davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1655) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir başka tezkeresi vardır; oku
tup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Macaristan Parlamonto Başkanınca, tarafıma gönderilen bir mektupla, Başkanlığımda bir 

Parlamento Heyetimiz Macaristan'a davet edilmektedir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 

Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca, söz konusu davete icabet edilmesi hususu Genel Kurulun 
tasviplerine sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 

V. —• KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Açık bulunan Sayıştay Birinci Başkanlığına, 832 saydı Sayıştay Kanununun 1.11.1990 
tarih ve 3677 sayılı Kanunla Değişik 5 inci maddesi uyarınca yapdacak seçime dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu (3/1635) (S. Sayısı : 562) (1) 

BAŞKAN — Açık Bulunan Sayıştay Birinci Başkanılğına, 832 Sayılı Sayıştay Kanunun 
1.11.1990 Tarih ve 3677 Sayılı Kanunla Değişik 5 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Seçime Dari 
Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonunun 562 Sıra Sayılı Raporunun gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayıştay Başkanlığının 24.4.1991 tarih ve 341666/1540 sayılı yazısı ile Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Başkanlığına sunulan "Açık Bulunan Sayıştay I. Başkanlığına, 21.2.1967 Tarih ve 
832 Sayılı Sayıştay Kanununun 1.11.1990 Tarih ve 3677 Sayılı Kanunla Değişik 5 inci Maddesi 
Uyarınca Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi" 25.4.1991 tarihinde Komisyo
numuza havale edilmiştir. 

Bilindiği gibi, Komisyonumuza havale edilen Sayıştay Başkanlığı tezkeresi değerlendirile
rek, 20.4.1991 tarihinde ölüm nedeniyle boşalan Sayıştay I. Başkanlığına 21.2.1967 tarih ve 832 
sayılı Sayıştay Kanununun değişik 4 üncü maddesinde yazılı nitelikleri taşıyan istekliler arasın
dan aynı Kanunun değişik 5 inci maddesi uyarınca seçim yapılabilmesini teminen gerekli görü
len yayın vasıtaları ile duyuru yapılması ve müracaatların Komisyonumuza intikal ettirilmesi 
Yüksek Başkanlıktan talep edilmişti. 

(1) 562 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Başkanlıkça; yazımıza istinaden 26.4.1991 tarihli bir günlük gazetede, aynı tarihli Resmî 
Gazete'de, 28.4.1991 tarihli bir günlük gazetede ilan verilmiş ayrıca, televizyonda 25.4.1991 ve 
29.4.1991 tarihlerindeki haber bültenlerinde duyuruda bulunulmuştur. Başkanlığın 30.4.1991 
salı günü saat 18.00 olarak vermiş olduğu son müracaat tarihi itibariyle 4 müracaat olmuştur. 

Yapılan inceleme sonucunda müracaat eden 4 isteklinin de kanunda yazılı niteliklere sa
hip oldukları anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzun 3.S.1991 tarihinde yaptığı 52 nci birleşimde, anılan 4 aday arasından 
seçim yapılmıştır. 

Yapılan oylanıaya 22 Komisyon üyesi katılmış sonuçta M. Vecdi Gönül 21 oy alarak Ko
misyonumuzca Sayıştay I. Başkanlığına seçilmiştir. 

Adayların adı, soyadı ve aldıkları oyları gösterir seçim tutanağı ekte sunulmuştur. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Yusuf Bozkurt özal 
(Malatya) 

ve Komisyon üyeleri 

MUHALEFET ŞERHt 
ölümle boşalan Sayıştay Başkanlığı için Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan seçimin aşağıda 
belirtilen nedenlerle yapılmaması gerekir. 

1. Sayıştay yasasında yapılan son değişiklikler, açıkça Anayasa'ya aykırıdır. Plan ve Büt
çe Komisyonununun tçtüzüğün 39 uncu maddesi uyarınca öncelikle Anayasa'ya aykırılık iddi
asını inceleyip karara varması gerekirken bu olay incelenmeden yapılan seçim TBMM İçtüzü
ğüne aykırıdır. 

2. Sayıştay yasasındaki değişikliğin amacı kuvvetler ayrılığı prensibini yok edip TBMM 
harcamalarını denetlemekle görevli bu çok önemli yargı kurumunu hükümetin kontrolüne sok
mak ve denetimden kaçmaktır. Bunun doğal sonucu olarak Sayıştay hesapları denetleme göre
vini bağımsız olarak yerine getiremiyecek Hükümetin güdümüne girecektir. Anayasa ve kuv
vetler ayrılığı prensibine açıkça aykırı bir yasaya göre yapılan seçime katılmamayı uygun gö
rüyoruz. 

Erdal Kalkan Etem Cankurtaran 
Edirne İçel 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

PLAN VE BÜTÇE KOMÎSYONU BAŞKANLIĞINA 
Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılan Sayıştay I. Başkanı seçimine (22) sayın Komisyon 

üyesi katılmış, aşağıda isimleri belirtilen adaylar hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

TASNİF KOMİSYONU 

Üye 
Şakir Şeker 

Sivas 
Üye 

Ali Talip özdemir 
Konya 

Üye 
Tevfık Ertüzün 

Zonguldak 
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GEÇERLt OY : 22 
GEÇERSİZ OY : — 
BOŞ : — 

TOPLAM 22 

Sıra No _ Adı soyadı Aldığı oy 

1 Vecdi Gönül 21 
2 Behiç Erdem 1 
3 ismail Hakkı Kaya — 
4 Cavit özkahraman — 

, BAŞKAN — Komisyon raporu bilgilerinize sunulmuştur. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, 832 sayılı Kanunun değiştirilmesine ilişkin 

3677 sayılı Kanunun Anayasaya açıkça aykırı olduğu, Partimiz tarafından Anayasa Mahkeme
sine bildirilmiştir. Anayasa Mahkemesinde de bu karar görüşülmek üzeredir yapılacak seçim
lere Türkiye Büyük Millet Meclisinde gölge düşmemesi bakımından, seçimin ertelenmesinin 
uygun olacağını düşünüyoruz efendim. 

Eğer bu seçim yapılırsa, SHP olarak bu suçime katılmadığımızı belirtmek istiyoruz. 
Aynı zamanda, karar yetersayısının aranmasını da rica ediyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Kararı Yüce Meclis verecektir. 
Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından Sayıştay Birinci Başkanlığına seçilen Vecdi Gönül'ü, 

832 sayılı Sayıştay Kanununun 1.11.1990 tarih ve 3677 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi 
uyarınca oylan niza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Sayıştay Başkanlığına 
Sayın Vecdi Gönül seçilmiştir; başarılar dileriz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Gündemin "özel Gündemde Yer Alacak işler" kısmına geçiyoruz. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — izmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazü ve 22 arkadaşının, 6.3.1991 tarihli ve 3701 nu

maralı Kanunun bazı maddderinin uygulanmamasına dair Cumhurbaşkanlığı istemini işleme koyarak 
Anayasayı ağır derecede ihlal ettiği iddiasıyla Başbakan Yıldırım Akbulut hakkında gensoru açûmastna 
ilişkin önergesi (11/22) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, tzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt ve 22 arka
daşının, 6.3.1991 tarihli ve 3701 numaralı Kanunun bazı maddelerinin uygulanmamasına dair 
Cumhurbaşkanlığı istemini işleme koyarak, Anayasayı ağır derecede ihlal ettiği iddiasıyla Baş
bakan Yıldırım Akbulut hakkında Anayasanın 99, içtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelere 
başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önce, önerge sahibine, sonra gruplara ve Hükümete söz verilecektir. 
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TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Sayın Başkan, önergeye ben de katılmak işitiyorum. 
BAŞKAN — Müzakerelerine başladık artık... Teşekkür ederim. 
TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — O halde, yazılı olarak, katıldığımı belirteyim. 
BAŞKAN — önerge sahibi Sayın Turan Bayazıt; buyurun efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Grup adına da'konuşacağım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, aynı zamanda grup adına da konuşacaktır. 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, Doğru Yol Partisi adına da, Sayın Mahmut öz-

türk konuşacak. 
SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut hakkında verdiğimiz gensoru önergesi üzerinde önerge 
sahiplerinin ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini arz edeceğim. Yüce Kurula 
Grubumun ve şahsımın saygılarını sunuyorum. 

Gensoru önergemizin konusunu, Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından Anayasa
nın ağır bir şekilde ihlal edilmesi oluşturmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edi
len 3701 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Yasa, Cumhurbaş
kanınca yayımlanarak yürürlüğe girmiş, aynı anda Başbakanlığa bir yazı gönderilerek, bazı 
maddelerinde yeni düzenlemeler yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, bir dakikanızı rica edeyim... 
Sayın Başbakan ile ilgili bir gensoru görüşülüyor, lütfen, Sayın Başbakanın dinlemesine 

imkân verin!.. 
Buyurun Sayın Bayazıt. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Bu yazıda yer alan -aynen okuyorum- "Bu düzenlemeler yapılıncaya kadar kanunun uy

gulanmasında, sonradan dönülmeyecek veya sorun olabilecek hususlar da dikkate alınmış 
olmalıdır" şeklindeki ifade ile de, o maddelerin uygulanmaması, münasip bir üslupla istenilmiştir. 

Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanlığının bu emrini, ilgililere tebliğ sure
tiyle işleme koymuş ve böylece emri yerine getirmiştir. Cumhurbaşkanlığınca böyle bir istemde 
bulunulmasının, aym derecede önemli olarak, bu istemin Sayın Başbakan tarafından işleme 
konulmasının, Cumhurbaşkanının yetkileri, yasama-yürütme ilişkileri, kuvvetler ayrılığı ilkesi 
ve Başbakanın Cumhurbaşkam karşısındaki anayasal konumu -fiilî konumu değil sayın 
arkadaşlarım- gibi hususlarda Anayasamıza ne kadar büyük ölçüde aykırı olduğunu öncelikle 
irdelemek istiyorum. Ancak, Yüce Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve yarın bu tutanakları in
celeyeceklerin aydınlatılması bakımından; Cumhurbaşkanlığınca, hangi konuların uygulandıkları 
takdirde sonradan dönülmeyecek ve sorun olabilecek hususlar yaratacak nitelikte bulunduğu
nu kısaca arz etmek istiyorum. 

Yasanın 7 maddesi bu nitelikte görülmüştür. Birincisi, Araştırma Enstitüsü kurulmasıyla 
ilgili 9 uncu maddedir. Bu Kuruluşun bir yükseköğretim kurumu niteliğinde mi, yoksa 657 sa
yılı Kanun çerçevesinde, meslek içi eğitimi düzenleyen bir kuruluş mu olduğunun anlaşılama-
dığı, yükseköğrenim kurumu niteliğinde düşünülmüşse, müsteşarlığın değil, YÖK'ün bünyesi 
içinde yer almasının gerektiği bildirilmektedir. 657 sayılı Yasanın 214 ve müteakip maddelerine 
.göre faaliyet gösterecek bilim merkezi şeklinde bir düzenlemenin yararlı olacağı görüşü de Baş
bakanlığa tebliğ edilmektedir. Ayrıca/istişare kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının, ya
sada öngörüldüğü gibi, müsteşarlıkça değil, Bakanlar Kurulunca belirlenmesi istenilmektedir. 
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ikincisi, Koordinasyon Genel Müdürlüğü kurulmasıyla ilgili 13 üncü maddedir. Bu genel 
müdürlüğe verilen görevlerin, yürürlükteki bazı yasalarla Dışişleri Bakanlığına verildiği, Ba
kanlığa bu konuda geniş yetkiler tanındığı, yapılan düzenlemenin mevcut hükümlerle çatıştığı 
açıklanmaktadır. 

Üçüncü husus, yasanın, Kalkınmada öncelikli Yöreler ve Bölgesel Kalkınma Genel Mü
dürlüğünün görevlerini düzenleyen 14 üncü maddesiyle ilgilidir. 213 sayılı Kanun"Hükmünde 
Kararnamedeki esaslar bu maddeyle değiştirilerek, stratejik tesislerin kurulmasında, yerleşme 
konularında ve yol güzergâhlarının tespitinde, Genelkurmay Başkanlığı ile, Millî Güvenlik Ku
rulu Genel Sekreterliğinin görüşlerinin alınması zorunluluğundan vazgeçilmiştir. Cumhurbaş
kanlığı, bu kurumların ve özellikle Millî Güvenlik Kurulunun, devre dışı bırakılmasını Anaya
sanın 118 inci maddesine aykırı bulmuştur. Yazıda ifade edildiği gibi, -aynen okuyorum- "Anı
lan madde ile bu konularda Bakanlar Kuruluna görüş bildirmesi, Millî Güvenlik Kuruluna, 
Anayasayla verilen bir görevdir." 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasıyla ilgili 41 inci madde, değinilen dördüncü husustur. 
Sözleşmeli personel kapsamının genişletildiği, Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve kuruluşlarında 
dahi, sözleşmeli statüsü ancak uzman yardımcılığı seviyesinde olduğu halde, Devlet Planlama 
Teşkilatında bu düzeyin altındaki şube müdürleri, şefler, memurlar, odacılar, bekçiler, şoförler 
vesaire personelin -"vesaire" sözcüğü yazıda aynen vardır- bu statüye alınması Cumhurbaş
kanlığınca uygun görülmemiştir. 

Bilindiği gibi, Sayın Başkan, Grubumuzun sözcüleri, Plan ve Bütçe Komisyonunda ve Genel 
Kurulda-bu maddeye de karşı çıkmışlardır. Sayın Turgut özal'ın kapsamını biraz daraltarak 
da olsa aynı gerekçelere dayanması, esasta ne kadar haklı olduğumuzun bir kanıtıdır. Madde
nin, müsteşarlığın sosyal işlerle ilgili ünitelerinde, özel meslekî bilgi ve tecrübelerinden yarar-

- lanmak ve 15 kişiyi geçmemek üzere, sözleşmeli personel çalıştırılmasını öngören fıkrası da, 
bu kişilerin, nitelik, atanma, görev ve yetki, hak ve yükümlülük, aylık ödenekler ve diğer öz
lük işleriyle ilgili düzenlemenin kanunda yer almamış olması nedeniyle, Anayasanın 128 inci 
maddesine aykın bulunmuştur. 

Beşinci olarak, Devlet Planlama Teşkilatı personeline kalkınma plan ve programlarının 
. yapıldığı aylarda, yüzde 50 oranında tazminat verilmesiyle ilgili 42 nci madde, bu çalışmala

rın, personelin asıl görevini oluşturması ve kısa zamanda tüm kuruluşlara yansıyarak, bütçeye 
büyük bir yük getireceği gerekçesiyle, uygun görülmemiştir. 

Bu konuda önemli olan diğer bir husus, Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarının sözleşme esas
larını düzenleyen Bakanlar Kurulu kararı ile, müsteşarlara verilen eködeme imkânı metinden 
çıkarıldığı halde, kanunla yeniden ihya edilmiş olduğuna dikkat çekilmesidir. Yazılı emirde kul
lanılan ifadelerle -yine aynen okuyorum- "Bakanlar Kurulu karan ile çıkarılan bir uygulama
da -ki, burada, yürürlükten kaldırılan bir uygulamaya denilmek istenmektedir- kanuna ilave 
edjlen madde ile yeniden işlerlik kazandırılmıştır. Bunun anlamı, Bakanlar Kurulunun kaldır
dığı bir düzenlemeye, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından geçerlilik tanınmasının Cum
hurbaşkanınca yadırgandığı ve uygun görülmediğidir. 

Sayın Başkanım, 6 ncı olarak, yine bu değerlendirmeye paralel bir yaklaşımla, yurt dı̂ şı 
tayinlerini düzenleyecek özel bir yönetmeliğin çıkarılmasını öngören 49 uncu madde de, Baş* 
bakanlıkça kısa bir süre önce çıkarılan genel yönetmeliğe aykırı bir uygulama olarak gö-
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rülmüştür. Başbakanlıkça çıkarılmış genel yönetmelik var iken, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin, Devlet Planlama Teşkilatı için özel yönetmelik çıkarılmasını, benimsemesi de makam-ı âli 
tarafından uygun bulunmamıştır. 

7 nci ve son olarak da, belli bir süre kurumda çalışanların bir sınava tabi tutulmadan, 
kıdem esasına dayanılarak, uzman yardımcılığı ye uzmanlığa atanmaları uygun bulunmamıştır. 

Sayın Başkan, 21 Mart 1991 tarih ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Ka
nunlar Kararlar Başkanlığı 25-18-79-91/66-591 sayılı yazılı emrin -işte metin buradadır- içeriği 
budur. Yazı, Genel Sekreter tarafından imzalanmıştır. Bu içerik ve nitelikte bir yazının, Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı hakkındaki 18.8.1983 tarih ve 1 numaralı Cumhur
başkanlığı Kararnamesinin, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin görevlerini sayan 4 üncü mad
desine göre, Genel Sekreter tarafından imzalanması, bizce mümkün ve doğru değlidir. Madde
nin herhangi bir fıkrası ve bize cevap verilirken dayanılacağını ihtimal dahilinde gördüğümüz 
(k) fıkrası, buna cevaz vermemektedir. Kaldı ki, işin ciddiyeti ve özellikle Başbakanlık maka
mına karşı Cumhurbaşkanınca da gösterilmesi gereken saygı nedeniyle, bu kadar önemli bir 
yazının Genel Sekreter tarafından imzalanamaması ve imzalanmamasının gerektiği düşünce
sindeyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, yazılı emrin ilk ve son paragraflarında açıklandığına 
göre -aynı metni, ilk ve son paragrafları birleştirerek arz ediyorum- Sayın Cumhurbaşkanı, Devlet 
Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunu, uygulamada bir boşluk yarat
maması için onaylamışlar; ancak, düzeltilmesi gerekli hususların bildirilmesini, Yetki Kanunu
nun yürürlüğe girmesinden sonra bu esaslara uygun olarak düzenleme yapılmasının, makam
larımıza, yani, Başbakanlığa iletilmesini, onay ile birlikte emretmişlerdir. 

önergemizin konusuyl * doğrudan doğruya ilişkili olmasa da, bir yaklaşımı belirlemesi açı
sından, kullanılan "Onay" sözcüğüne değinmek İsterim : Anayasamızda "Kanunların Cum
hurbaşkanınca onaylanması" diye bir müessese yoktur. Cumhurbaşkanını görev ve yetkilerini 
sayan 104 üncü madde, onaylama yetkisi tanımamıştır. Siyasî bir joker gibi, her olaya temel 
ahnan, devletin başı olmak, Türk Milletinin birliğini temsil etmek nitelikleri de Cumhurbaş
kanına böyle bir yetki veremez. Anayasanın 89 ve 104/b madde ve bentlerinde kullanılan söz
cük, kanunların yayımlanmasıdır. Yayımlamak ile onay arasında, hem lügat olarak büyük fark 
vardır hem de bundan daha önemlisi, onaylama, Anayasada yer alan kuvvetler ayrılığı ilkesiy
le bağdaşmayan bir sözcüktür. Bu yetki, 1924 Anayasasının 35 inci maddesinde ve 12 Haziran 
1960 tarih ve 1 numaralı Kanunda, "İlan"; 1961 Anayasasının 93 üncü maddesinde 
"yayınlamak" şeklinde ifade edilmiştir ve aynı anlamdadır. 

Onay yetkisi, yalnız ve yalnız 1876 Anayasasında vardır Sayın Başkanım. 1876 Anayasası
nın 54 üncü maddesine göre, Heyeti Mebusan ve Heyeti Ayanda kabul edilen bir kanunun hü
kümlerinin uygulanabilmesi padişahın iradesine bağlıdır. Yani, onay yetkisi, padişaha, padi
şahlara tanınmıştır. 

Sayın Başkan, gensorumuza konu teşkil eden olayın, aynen, bir kumaşın tersi ve yüzü gi
bi, hem birbiriyle ilişkili ve i gili hem de birbirinden ayrı ve bağımsız iki yönü vardır : Birincisi, 
Cumhurbaşkanlığı makamca ve Sayın Turgut özal'a; ikincisi, Sayın Başbakan Yıldırım Ak-
bulut'a yöneliktir. 
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Sayın Turgut özal'a yönelik şu tespitleri yapıyoruz: Yasayı incelettirdiklerinde ve kendile
rine sunulan önerileri değerlendirdiklerinde, bazı hususları kişisel görüşlerine uygun bulma
mışlardır. 14 üncü maddede, Millî Güvenlik Kurulunun devre dışı bırakılmasını; 41 inci mad
dede, sözleşmeli elemanlara ait bazı belirlemelerin yer almamış olmasını Anayasaya aykırılık 
olarak değerlendirmişlerdir. Yurt dışı tayinlerle ilgili özel yönetmelik çıkarılması hükmü ile, 
müsteşara ek ödeme imkânının verilmesini; yani, bu husustaki kanun hükümlerini, Bakanlar 
Kurulu kararlarına aykırı olduğu için uygun bulmamışlardır. "Bakanlar Kurulu kararına aykı
rı kanun" kavramı da bu suretle hukuk sistemimize girmiş olmaktadır. 

Bu durum karşısında, Cumhurbaşkanının, yasayı, bir kez daha görüşülmek üzereTürkiye 
Büyük Millet Meclisine iade etmesi gerekirdi. Yetki ve görevinin gereği buydu. Sayın özal ise 
öyle yapmamış, anayasal konumunun dışına çıkarak, bu hukuksal sakatlıkları ve özellikle Ana
yasaya aykırılığı gözardı ederek, "uygulamada boşluk yaratılmaması" gerekçesiyle, yasayı ya
yımlamıştır. Tabiî, boşluk nasıl yaratılır anlamak mümkün değildir. \asa geri çevrildiği zaman, 
kararname, meriyetini devam ettirecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinde, ne milattan önce ne de milattan sonra -biliyorsunuz Sa* 
yın Başkanım, bu anlamda, milat, Sayın Turgut özaPın ANAP aracılığı ile iktidara gelidiği 
tarihtir- böyle bir garabet, böyle bir uygulama yaşanmamıştır. Bu davranış, Sayın Turgut özal'ın, 
Cumhurbaşkanlığı makamında ve Cumhurbaşkanlığı yetkililerinin kullanılmasında mevcut ol
ması gereken -eski deyimiyle meknuz- devlet ciddiyetini de ciddiye almadığının, kendi sözcük
leriyle açık ve seçik ifadesidir. 

Sayın Başkan, yazılı emrin, gensoru önergemize dayanak oluşturan bölümü, "bu düzen
lemeler yapılıncaya kadar, kanunun uygulanmasında, sonradan dönülemeyecek veya sorun ola
bilecek hususlar dikkate alınmış olmalıdır" cümlesidir. Bu, açıkça, temas edilen madde hü
kümlerinin, yeni düzenlemeler yapılıncaya kadar uygulanmamasının ihtarıdır. 

Kullanılan üslup, mümkün olduğunca ihtiyathysa da, anlam, herkesin, istisnasız herkesin 
anlayabileceği şekilde açık da olsa, değerlendirme budur. Bunu, yazı metninden bir kere daha 
okuyarak tutanaklara geçirmek istiyorum. 

Bakın, yazının 8 numaralı bendi şöyle diyor : "Yukarıda belirtilen hususlar yeniden ince
lenmeli ve bu inceleme sonuçlarına göre gerekli düzenlemeler yapılmalıdır." 

Gene yukarıdaki bir maddede,'bu düzenlemelerin de, Mecliste mevcut olan yetki kanunu 
çıktıktan sonra, ona dayanılacak kanun hükmündeki kararnameyle yapılması önerilmektedir 
ki, biliyorsunuz, yetki kanunu komisyona geri çekilmiştir ve akıbeti ne olacak belli değildir. 

Şöyle deniliyor : "... gerekli düzenlemeler yapılmalıdır; bu düzenlemeler yapılıncaya ka- . 
dar, kanunun uygulanmasında, sonradan dönülmeyecek veya sorun olabilecek hususlar da dik
kate alınmış olmalıdır." 

Sayın Başkanım, bu, ne tevil yoluyla ne yorum yoluyla ne saptırma yoluyla, başka bir 
anlama oturtulamaz. 

Sayın Başkan, bu tasarrufun asıl sorumlusu Sayın Turgut özal'dır. Cumhurbaşkanınıns 

imzaladığı kararnameler karşısında sorumluluğunun olmadığını ve vatana ihanetten dolayı ne 
surette suçlandırılacağının şartlarını belirleyen Anayasanın 105 inci maddesi, kanımızca, Cum
hurbaşkanını, bu tür olaylarda Anayasayı ihlal açısından sorumluluğunu kaldırmamaktadır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, yine dinlemiyorlar!.. 
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BAŞKAN — Sayın Bayaztt, bir dakikanızı rica edeyim... 
Sayın Başbakanın müzakereleri izlemesine imkân vermenizi rica ediyorum. Sayın millet

vekilleri, lütfen yerlerinize oturunuz. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkanım, hassasiyetinize teşekkür ederim. 

Sayın Başbakanın fizikî varlığı, fizikî mevcudiyeti buradalar, önemi yok, dinlemiyor olabilir
ler; çünkü, alıştık artık hep fizikî mevcudiyetlere!.. 

... Ne var ki, genelde, Cumhurbaşkanının, vatana ihanet dışında sorumsuzluğu fikri ege
mendir ve bu, ayrıca incelenmesi gereken önemli ve özel bir konudur. 

Sayın Başkan, olayın Sayın Başbakanla ilgili yönüne gelince; o da şudur : 21 Mart 1991 
tarihli bu emri, bir hafta beklettikten -her nedense- ye kanımızca, ne yapması gerektiğini dü
şündükten sonra, 28 Mart 1991 tarihinde 101-1673/3327 sayılı yazıyla Devlet Planlama Teşkila
tının bağlı bulunduğu devlet bakanlığı da dahil olmak üzere bütün Devlet Bakanlanna tebliğ 
etmiştir. 

Hükümet adına konuşacak Sayın Bakanın veya Sayın Başbakanın, bu kürsüden, tarih ve 
numarasını verdiğim emrin tümünü zabıtlara geçirmelerini istirham ediyorum. 

İşte bu noktada; yani, kanunun uygulanmasında sonradan dönülmeyecek veya sorun ola
bilecek hususların dikkate alınması isteminin geri çevrilmeyerek -altını çiziyorum, geri 
çevrilmeyerek- işleme konulmasıyla, Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut'un, Anayasanın ağır ihlali 
niteliğindeki siyasal ve hukuksal sorumluluğu doğmuştur. Bu nedenledir ki, gensoru önerge
miz, Bakanlar Kuruluna değil, Başbakanın kişisel sorumluluğuna yöneliktir. 

Sayın Başkan, bir yasayı yürürlükten kaldırmak, değiştirmek ve bu anlamda uygulaması
nı ertelemek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkisi içindedir. Anayasanın hiçbir 
maddesi, Cumhurbaşkanına, yürürlükte olan bir yasanın uygulanmamasını istemek yetkisini 
tanımamıştır. Bu işlem, kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisinin kullanılmasıdır. 
Anayasamıza göre, Cumhurbaşkanı, millî egemenliğin kullanılmasında ayn ve bağımsız bir organ 
değildir, Bakanlar Kurulu ile iki kurumdan oluşan yürütmenin bir parçasıdır; kural olarak, 
yürütme yetkisinin kullanımında Bakanlar Kurulu ile birlikte hareket etmek mecburiyetinde 
bulunan bir organdır. Anayasamızın hiçbir maddesinde, Cumhurbaşkanının, yürütmenin başı 
olduğuna dair bir hüküm de yoktur. 104 üncü maddenin birinci paragrafı ile, gerekli gördüğü 
hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu, başkanlığı altında top
lantıya çağırma yetkisi, Cumhurbaşkanına, yürütmenin başı olma niteliğini vermez. Bu itibar
la, Başbakana böyle bir emir verebileceği düşünülemez. Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasın
daki Anayasal ilişki, Anayasaya aykırı böyle bir işleme, ne hukuken ne de siyaseten uymak 
mecburiyetini gerektirmemektedir. Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında, hiyerarşik bir iliş
ki, bir amir-memur ilişkisi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Başbakanı, Osmanlı İmpa
ratorluğunun sadrazamı değildir; kendisini Osmanlı sadrazamının yerinde görmemesi gerekir. 

Sayın Başkan, Sayın Turgut özal'ın göreve başladığı tarihten bu yana, Cumhurbaşkanı
nın yetkileri, Anayasal konumu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, basında ve kamuoyunda 
tartışılagelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, bugün, yetkisinin, sınırı ve niteliği konusunda Da-
nıştaydan görüş isteyecek kadar Anayasaya ve hukuka saygılı Cumhurbaşkanlanridan, Anaya
sa ve hukuk tanımayan Cumhurbaşkanına gelmiştin Bu siyasal tabloya, bu acı siyasal tabloya 
son vermek ve kendilerini siyasî kişiliklerinden soyutlayarak, Sayın Turgut özal'a kayıtsız ve 
şartsız teslimiyeti yeğleyenlerin sorumluluklarını somutlaştırmak, demokrasimizin daha da yoz
laşmasını, devletin ve toplumun arzu edilmeyen ve beklenmeyen önemli sorun ve risklerle 
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karşılaşmasını önleyebilmenin gereği haline gelmiştir. Bu nedenledir ki, önergemizin Yüce Mec
lisçe kabul edileceğini ümit ediyoruz. Bunun, üstelik, kendi içinde kavgalı, kamuoyunda yıp
ranmış, fersudeleşmiş bir Hükümetin düşürülebilmesi için bir vesile olmasını temenni ediyoruz. 

Sayın Başkanım, önergemiz reddedilse bile, Sayın özal'ı da, Sayın Akbulut'u da, bu tuta
naklarda, gelecek kuşaklar sorumlu tutacaklardır. Çünkü, tarih, politikacıları, yapamadıkla
rından, yapmadıklarından önce, yaptıkları için yargılar. Bu yargının sonunda verilen hükmün 
ise, ne genel affı vardır ne özel affı vardır ne de adlî sicilden silinmesi vardır. 

Bizim görevimiz, hızla gelişen tek adam egemenliğinin tehlikeli.tırmanışında önemli bir 
nirengi taşını göstermek ve her sıfat ve kademedeki ilgilileri uyarmaktır. Takdir Yüce Genel 
Kurulundur. 

Yüce Heyetinize, Grubumun ve şahsımın saygılarını yineliyorum. (SHP ve DYP sıraların
dan alkışlar) , 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Mahmut öztürk; buyurun efendim. (DYP sırala

rından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; SHP tzmir Milletvekili Sayın Hıran Bayazıt ve arkadaşlarının, Sayın Başbakan 
hakkında verdikleri gensoru önergesi hakkında Doğru Yol Partisi adına sö2 almış bulunuyo
rum. Bu vesileyle, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, kısa adıyla 3701 sayılı DPT Kanunu çıkarken, muhalefet ola
rak biz bu konuda kürsüye çıkıp ısrarla bazı itirazlarımızı belirtmiştik. Bu itirazlarımızı şu ana 
noktalarda toplayarak; 

"1. Çıkan bu kanunla DPT'yi tanınmaz hale getiriyorsunuz. 
2. DPT'yi. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığında dahi, Millî Eğitim Bakanlığında da

hi bulunmayan sayıda ve onlardan daha çok genel müdürlüklere boğuyorsunuz. 
3. Yıllardır, yağma Hasan'ın böreğine dönen ve PKK'yı besleyen teşvik sistemiyle, devle

ti soyduruyorsunuz. 
4. Namusuyla pPT'de hizmet eden bazı bürokratları tedirgin ediyorsunuz. 
5. Kalkınmada öncelikli yöreler kapsamının mutlaka genişletilmesi gerekir. 
6. \anlış ücret politikasıyla Devlet Planlama Teşkilatı geriye gitmektedir.'' dedik ve ayrı

ca DPT'nin önerilerine uyulmadığı için kaynakların heba edildiğini, ekonomiyi bir türlü kont
rol altına alamadığınızı, enflasyonu durduramadığınızı, fakirliği ve sefaleti artırdığınızı belirt
tik; dinlemediniz. "ANAP der, olur" felsefesiyle hareket ettiniz. Şimdi, kendi yaptığınız yasa
yı kendi bürokratınız beğenmiyor, size iade ediyor, tşin özeti bu. (SHP ve DYP sıralarından 
alkışlar) 

Yüce Meclisin çıkardığı bu yasa ile, sıfatı bir devlet memuru olan Cumhurbaşkanlığı Ge
nel Sekreteri -ki, bu yazıda Cumhurbaşkanının imzası da yoktur- Başbakanlığa bir yazı yaza
rak "Yüce Meclisin çıkardığı kanunun şu maddelerini uygulamayın" diyor. Gördünüz mü; Mec
lisi, idareyi ve yürütmeyi ne hale getirdiniz?., tşte siz busunuz ve bu halinizle devleti idare ede
mezsiniz, 

Sayın Başkan, sayın üyeler, açık ve samimî olmak lazım. Bir parti içerisinde şu eğilim ve
ya bu eğilim olabilir; ama, parti, partidir. Yasa çıktığı zaman partinin içerisindeki bütün 
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eğilimler o yasaya uyar. Uyduğunuzu, neye parmak kaldırdığınızı bilmediğinizi, kaldırdığınız 
parmaklarınızla ifade ediyorsunuz; kaldır parmak, indir parmak... Başka bir işe yaramı
yorsunuz!.. 

Bu memlekette "Devlet Planlama Teşkilatını kurmadınız" diye bir başbakan asıldı, bir 
başbakan... Bu yasa çıkarken, bu kürsüden, "ANAP içerisinde liberallerle muhafazakârlar ara
sında gizli sürtüşme var" dedim. Bu yasanın başına gelen, -af buyurun, bu kürsüden belirt
mek istemem- pişmiş tavuğun başına gelmedi, daha fazla şeyler geldi, tki ay sürdü. Koridor
larda oturdunuz, içeriye girip parmak kaldırmadınız. Muhafelet burada bekledi ve yasa, gel 
git, gel git; temcit pilavına döndü. Sonunda nasıl anlaştığınızı bilemiyorum; ama, yasa çıktı. 

Yasa çıkmakla kalmadı. Yasanın gerisinde, DPT'nin içinde ve dışında, Başbakanlıkta, Dı
şişleri Bakanlığında bu yasanın başını yemek isteyen güçlü ve etkin bürokratlar vardı; bunlar 
durmadılar, hemen kulis faaliyetlerine geçerek, engelleyebildikleri kadar sizleri engellediler ve 
bu yasanın Yüce Meclisten çıkmasım iki ay geciktirdiler. Sonunda ne oldu. Anlaştınız, yasa 
çıktı ve bu sefer, o etkin bürokrat çevresi namluyu köşke çevirdi. Papatyalar vakfını da etkile
yerek Köşkte yoğun bir faaliyete girdiler. Hatta ANAP'Iı bir arkadaşıma, "korkum var, bu 
yasanın başına bir şey gelebilir, bu yasa Köşkten dönebilir" dedim. Yasa Köşkten dönmedi. 
Keşke dönseydi de bu yasayı Meclis doğru dürüst çıkarsaydı. Daha beteri oldu; bir bürokrat, 
Yüce Meclisi etkileyerek "yasayı durdurun" diye Başbakanlığa yazı yazdı. Bu, son derece ayıp 
ve vahim bir hadisedir. 

Üst düzey bürokrasi sizden, -güya bürokrasiyi ANAP Hükümeti atadı- bunlar sizden; ama, 
o bürokratlar sizden değil. Bürokratların yüzde 90'm Köşkle irtibatlı. Ekonomik kararları on
lar alıyor, parasal kararlan onlar alıyor, ithalata, ihracata onlar karar veriyor, teşvike onlar 
karar veriyor, hayali ihracatta kimlerin af kapsamına gireceğine onlar karar veriyor ve atanan 
bürokratlar ne Hükümeti ne bakanları ve ne de Yüce Meclisi takıyor. Onların vekaleti, nüfuzu 
sözde sizde, aslında vekalet onlarda. Bürokrasi sizde, Meclis de sizsiniz, Evvelallah, kaldır par
mak, indir parmak... Başka hiçbir şeye yaramıyorsunuz! Kızmayın, sakın kızmayın; Meclis de 
Hükümet de sizsiniz, başka bir hükümet mi var burada; Hükümet de sizsiniz. ANAP Genel 
Başkanı olan bir Cumhurbaşkanı da var ki, Atatürk, Halk Partisinin Başkanı olmasına rağ
men, Halk Partisini kurmasına rağmen böyle değildi. Bütün bunlara rağmen, Yüce Meclisten 
çıkan bir yasayı bir bürokrat bağenmiyor ve Başbakanlığa yazı yazarak "bu yasayı durdurun" 
diyor. Ben burada kimseyi tenkit etmek istemiyorum hele hele Sayın Başbakanı hiç tenkit et
meyeceğim. 

Başbakanlığa, "bu yasayı durdurun" diye bir yazı geliyor, "bunu durdurun" diyor. Bura
dan anlıyoruz ki, dört eğilim, burada her ne kadar pamuk ipliği ile birbirine bağlı da olsa, 
alttaki gizli çekişme sonucu, bir eğilimin ağırlığı sonucu çıkan yasayı, diğer eğilim bürokratla
rı devreye girerek -belki de siyasiler girmiştir bilemiyoruz- yukarıda durduruyor ve yasa Hükü
mete iniyor. Böyle bir durumda bu Hükümet ne hükmedebilir ne bürokrasiyi çalıştırabilir ve 
ne de Yüce Meclis, çıkardığı kanunun tadına ve hazzına varabilir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, açıkça ve samimiyetle soruyorum : Çok kanun geldi, buradan 
alelacele geçti gitti; on dakikada, yarım saatte buradan kanun çıktığını biliyoruz; ama, bu ka
nun iki ayda çıktı. Türkiye'de 1982 Anayasası bile kabul edilirken iki ay tartışılmadı; ama, bu 
kanun, iki ay boyunca komisyona, iki ay boyunca da buraya geldi gitti. Dört ayda gideremedi
ğiniz ihtilaf nedir? Şuraya çıkın da bunu bir açıklayın. Yanlışlık varsa, niye yanlışlık yaptınız? 
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Dört ay uzun bir zamandır, niye yanlışlık yaptınız? Buradaki gizli itiraz ne idi? Aysbergin üs
tünü biliyoruz da, altı ne idi? İşte, aysbergin altı, bu yasayı geri dönderdi. 

Konuyu kendi aranızda halletmeden, Devlet Planlama Teşkilatı gibi güzide bir kuruluşu, 
Türk kamuoyunda ve Türk idare teşkilatı içinde, sanıyorum açıkça rencide ettiniz. Sayın Ba-t 
kan, siz de oradan yetişmesiniz, ben de oradan yetişmeyim; Devlet Planlama Teşkilatını renci
de etmeye hakkımız yok. Eğer bu yasayı çıkardıysanız, buraya çıkın, açıkça "bu yasayı Yüce 
Meclis çıkardı. Ey Genel Sekreter, sen kim oluyorsun da bu çıkan kanunu durdurma yazısını 
yazıyorsun; bu cüreti kimden aldın?" deyin de, Hükümet olduğunuzu görüh, biz de sizi alkış
layalım. Bu işi, Allah rızası için, ANAP işi yapmayın. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, biraz sonra bu kanunun teknik yönlerine gireceğim ve ANAP 
içerisindeki -bir partinin iç işlerine karışmak haddimiz değil- liberal-muhafazakâr çekişmesi 
sonucu, kabağın DPT üzerinde nasıl patladığını izah edeceğim. 

Bu yazı nedeniyle, liberal görüşe yakın bazı bürokratların, Papatyalar Vakfını da etkileye
rek, Cumhurbaşkanını, Cenel Sekreteri ve Başbakanlıktaki bazı bürokratları nasıl etkilediği
ni, bunların bir araya gelince bir kanunu nasıl durdurduğunu anlatacağım. Buradaki esas amaç, 
Sayın Başbakanı zor duruma düşürmektir. -Sizin sahip çıkmadığınız Başbakana ben sahip 
çıkıyorum- Genel Sekreterin yazısındaki esas amaç budur ve DPT'yi tedirgin etmektir. Bun
dan daha kötüsü ise, Sayın Başbakanın, bu durumun farkına varmamasıdır. 

Sayın üyeler, bizce, Sayın Başbakanın olayın farkına varıp varmaması mühim değil; mü
him olan, bu makamın bürokratlarca hafife alınmasıdır, kanunların Meclisten alelacele geçiri
lerek, Meclisin hafife alınmasıdır. İtiraz maddelerinin hiçbirisinin ciddî ve tutarlı yanı yok. Onun 
için, bu maddelerin hepsine değil, sadece birkaçına değinmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, biz, konunun -esasına girmeden önce- başından itibaren yan
lışlıklarla dolu olduğunu izah etmeye çalıştık. Birinci ve önemli yanlışlık şudur : Sıfatı devlet 
memuru olan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, onaylanan bir kanunun durdurulması için 
Başbakanlığa yazı yazamaz... Yazamaz... \azamaz... Bunu hepimiz bilmeliyiz. 

TEVFİK ERTÜRK (Ankara) — Kendi adına mı yazmış? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Genel Sekreter yazmış; onun imzası var. 
TEVFİK ERTÜRK (Ankara) — Cumhur6aşkanı adına değil mi? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Cumhurbaşkanı korkuyor mu?.. Kendisi yazsın, çe

virsin kanunu; Anayasa Mahkemesine göndersin... 
TEVFİK ERTÜRK (Ankara) — Cumhurbaşkanı adına yazılır... Kendi adına yazar mı? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bu, teselli unsuru olamaz Sayın Ertürk. 
İkinci bir konu da şu : Söz konusu, 6.3.1991 tarih ve 3701 sayılı DPT Kanunu ile -hepimizin 

bildiği gibi, Devlet Planlama Teşkilatıyla ilgili Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi'dir- DPT ile 
ilgili bir konu varsa, bizzat Sayın Işın Çelebi'nin ilgilenmesi lazım ve yazının buna yazılması 
lazım. Halbuki, Sayın Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, alelacele yazdığı yazıyı -Başbakanlıkta 
bir şeyler dönüyor; döndüğünü ve kimlerin döndürdüğünü de gayet iyi biliyorum- Sayın Işın 
Çelebi'ye yazacağına, sanki tellal tutmuş gibi, dört devlet bakanlığına ayrı ayrı yazıyor, o da 
yetmiyormuş gibi, bir de Maliye ve Gümrük Bakanlığına yazıyor. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOÖLU (Sivas) — İşbölümü yapıyorlar, 
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MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Tabiî, bundan, biz şunu anladık : Hani, birisi hayatî 
ihracat yapar, vurgun vurur, soygun yapar da; emniyet, hududa, gümrük kapılarına veya vali
liklere yazı yazar ve "böyle bir şahsı görünce hemen yakalayın" der ya, bunun gibi, Genel Sek
reterliğin yazısı da, anında dört devlet bakanlığına ve hiç alakası olmayan Maliye ve Gümrük 
Bakanlığına yazılıyor. Acaba bunu böyle bir yazı geldi, sakın ha, Devlet Planlama Teşkilatı 
personelinin maaş ve ücretlerini ödemeyin" diye mi oraya yazdınız veya Başbakanlık yazdı? 
Çok ayıp... Çok ayıp... Bundan anlaşılıyor ki, DPT'yi, diğer kurum ve kuruluşlara ihbar edi
yor. Buna kimsenin hakkı yoktur. 

Sayın üyeler, gelelim Sayın Genel Sekreterin, sözümona, güya, Sayın Cumhurbaşkanının, 
3701 sayılı Kanunda itiraz ettiği ve uygulamasının çıkacak yeni bir kanuna kadar durdurulma
sını istediği hususlara : 

Sayın Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri yazdığı yazının ilk paragrafında, "uygulamada 
bir boşluk olmaması için, Sayın Cumhurbaşkanı bu kanunu onayladı. Yetki kanunu çıkınca, 
onaylanan bu kanundaki aksaklıklar düzeltilecek" diyor ve bence hataların en büyüğünü de 
işliyor. , 

El insaf!.. Ey ANAP Grubu, şimdi size sesleniyorum; Kasım 1983'te 223 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyi çıkardınız ve bu kanun hükmünde kararnameyle yedi yıldır Planlamayı 
idare ediyorsunuz, kanunî bir boşluk olmuyor; ama, siz şimdi "Kanunî bir boşluk olmaması, 
için Cumhurbaşkanı bunu imzaladı" diyorsunuz... Sayın Bakan, hangisi doğru; yedi yıldır uy
guladığınız 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararname mi doğru, yoksa "bu kanunu imzaladık
tan sonra boşluk giderildi" lafı mı doğru?.. İkisi de yanlış. Çünkü, Planlamada, hiçbir şey, 
kanunsuz olmaz. 

Bu kanun çıkana kadar, zaten, Planlamanın kanunu vardı ve kanun hükmünde kararna
meyi ANAP Grubu çıkardı; başka bir parti çıkarmadı. Nerede boşluk var da neyi dolduruyor-
sunuz? En büyük hatayı inceliyorsunuz. "Çıkacak yetki kanunuyla bu durum düzeltilecek" 
deniyor ve Meclis üzerinde ipotek olduğu açıkça ifade ediliyor. 

Sayın Başkan, sayın Üyeler, şahsen en zor şartlarda milletvekili olmuş bir arkadaşınızım 
ve buraya hakikaten milletvekili olmak için geldim. Bir parti mensubu olmama rağmen, irade
min üzerinde de kesinlikle ipotek yok. 

MUSTAFA HİKMET ÇELEBİ (Gaziantep) — İstifa dilekçeleriniz Genel Başkanınızın 
cebinde. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Ben size açıkça soruyorum; çıkacak yetki kanununu, 
bir Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri veya Cumhurbaşkanı nereden bilir? Böyle bir kanunun 
çıkacağını biliyor ki, yazısında belirtiyor. Yani, bu Meclis hazır, ısmarlama paket kanunlarla 
mı işliyor? Biz buradan bunu anlıyoruz. "Çıkacak bir yetki kanunuyla bu boşluk düzeltilecek" 
deniyor. Yani, iradeniz üzerinde ipotek mi var da, Sayın Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 
bunu sizden öpce biliyor, komisyonlardan önce biliyor, Yüce Meclisten önce biliyor? Bu, Mec
lisin hafife alındığını gösteriyor. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, gelelim diğer konuya : 3701 sayılı Kanunla Devlet Planlama 
Teşkilatı bünyesinde kurulan Koordinasyon Genel Müdürlüğüne Sayın Cumhurbaşkanı Genel 
Sekreteri itiraz ediyor. 
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Burada açıkça söylüyor ve iddia ediyorum : Bu kanun, Plan ve Bütçe Komisyonunda gö-' 
rüşülürken, etkin çevreler devreye girmişti. Hakikaten, orada, Koordinasyon Genel Müdürlü
ğünün, dış ilişkilerle ilgili görevleri vardı; fakat, burada, Yüce Genel Kurulda, ANAP milletve
kili sayın arkadaşlarımın verdiği önergelerle, bu görev, Koordinasyon Genel Müdürlüğünden 
alındı ve kanun bu şekilde çıktı. 

Şimdi, Sayın Genel Sekretere, bu yazıyı kabullenen Hükümete soruyorum; kanunda böyle 
bir madde olmamasına rağmen bu yazıyı neye dayanarak yazdı? Koordinasyonla ilgili böyle 
bir madde yok burada. Olmayan bir şeyi niye yazçror; Hükümeti niye suçluyor; ANAP'ı niye 
suçluyor, Meclisi niye suçluyor bu Genel Sekreter? Burada yok, varsa gösterin ve deyin ki, "vardı 
ve Genel Sekreter böyle yazdı" Ama, yok böyle bir şey. Anlaşılıyor ki, bu kanun daha çıkma
dan, bu yazı, Sayın Genel Sekreter tarafından ele alınmış; bu açıkça ortaya çıkıyor. Bu kanun
da böyle bir madde yok. Uğraşmasınlar Planlamayla. Kabullenmeyin, siz de kabullenmeyin; 
varsa göstersinler... 

BAŞKAN — Sayın öztürk, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayın. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, diğer konulara değinmeyeceğim; ama, 

müsamahanıza sığınarak, birkaç noktayı izah etmem mümkün mü? 
BAŞKAN — Bundan sonra bir gensoru daha var... Lütfen toparlayınız efendim. 
METİN GÜRDERE (Tokat) — Sayın Başkan, arkadaşımız asıl konuya daha yeni geliyor. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Ne yapalım; sizin gelemediğiniz konulara geliyoruz. 
Sayın Başkan, sayın üyeler, Anayasamızın 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeleri kuvvetler ayrı

lığı prensibini kesinlikle belirtmiştir. Bu prensipten dolayı, Sayın Cumhurbaşkanının; 
1. önce kendisinin imzaladığı ve yayımlatarak kanunlaştırdığı bir kanunu, idarî tasar

rufla durdurmaya kalkışarak Anayasayı açıkça çiğnediğini iddia ediyoruz. 
2. Henüz muhtevasının ne olduğunu kimsenin bilmediği bir yetki kanununun Yüce Mec

listen çıkacağını ima ederek, Yüce Meclisi ve siz sayın üyeleri hiçe saydığını açıkça belirtiyoruz. 
Üzülerek söylüyoruz; Yüce Meclis, Sayın özal'ın boyacı küpüne dönmüştür, boyaa küpüne 
döndürülmüştür; batır-çıkar küpüne döndürülmüştür. 

Biz, şimdiye kadar, Sayın Başbakanı, sadece özal'ın yönlendirdiğini biliyorduk; ancak, 
Genel Sekreterin bu yazısından sonra, ortaya, etkin bürokratların çıktığını da üzülerek görüyoruz. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, açıkça söylüyor ve soruyorum; Yüce Meclisi kim idare ediyor? 
iradesine ipotek mi kondu? Cumhurbaşkanından sonra bazı etkin bürokratlara da mı Yüce 
Meclis ipotek edildi ve bir yazıyla Yüce Meclisin çıkardığı kanunu durdurmak istiyor bunları 
öğrenmek istiyoruz. 

Bir kanun yayımlanınca müktesep hak doğurduğunu hepimiz biliyoruz. 3701 sayılı Ka
nunla, Devlet Planlama Teşkilatının müktesep hakkı olan hususları, bir yazıyla ve tehdit ede
rek, "sakın bunları uygulamayın" diyerek, yıllardır bu devletin kahrını çeken Anadolu çocuk
larını tedirgin etmeye kimin hakkı var? 

Aklımıza gelen diğer soruları sormaya devam ediyorum : 
1. Sayın Cumhurbaşkanı bu kanunu inceletmeden ve bakmadan mı imzaladı, bunu, Sa

yın Bakan veya Başbakan açıklasın. 

2. Sayın Genel Sekreter bu yazıyı yazarken Cumhurbaşkanına danıştı da mı yazdı, yok
sa Cumhurbaşkanının bu yazıdan haberi var mıydı, yok muydu? 
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3. Kanunun uygulanmasını acilen durdurma yetkisinin Anayasa Mahkemesinde dahi ol
mamasına rağmen, Sayın Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri niçin bunu istedi? 

4. Başbakanlığın üst düzey bürokratları bütün bunları bildikleri halde, bir genelge ile, 
niçin devlet bakanlıkları ve Maliye ve Gümrük Bakanlığına acilen yazı yazdı? Bunlar, idareyi 
ve hukuku bilmiyorlar mı? 

5. Başbakanlık üst düzey bürokratlarının yaptığı yazışmadan Sayın Başbakanın haberi 
var mı? Yani, Başbakanlık Müsteşarı imzasıyla, Sayın Bakanım, size gelen yazıdan, diğer dev
let bakanlıklarına giden yazıdan, Maliye ve Gümrük Bakanlığına giden yazıdan Sayın Başba
kanın haberi yar mı yok mu? Bütün bunlar burada açıklansın yeter. Ben, Sayın Başbakanın 
haberi olmadığını söylüyorum. 

Eğer, Sayın Cumhurbaşkanının bu yazıdan haberi varsa, hem Anayasayı çiğdeğini hem 
de hafife aldığını göstermektedir. Yani, atalarımızın deyimiyle şüyuu vukuundan beter bir suç 
işliyor; bu durum ortaya çıktı. Eğer, Sayın Başbakanın bu yazışmalardan haberi varsa, "artık 
ben bürokratlarıma da söz geçiremiyorum" demek mi istiyor, "idarenin başında formalite olarak 
kalıyor" genel kanaatini mi kabullenmek istiyor? 

Şayet, Yüce Meclis, kendi iradesiyle çıkardığı bir kanunun, bir yazı ile durdurulmasını ka
bullenirse -en mühim nokta bu- peşinen, burada formalite icabı oturduğumuzu ve sadece iş 
takibi yapan ve de kendi maaşlarını düşünen insanlar olarak kalacağımızı kabullenmiş oluruz. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, sürenizi çok aştınız, lütfen toparlayınız. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bitiyor efendim. 
Yüce Meclisin açılışından bugüne kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi hiç bu kadar hafi

fe alınmamıştı; görevi, yasamanın çıkardığı kanunları uygulamak olan yürütme, bakanları ve 
Başbakanı aşarak, çıkan kanunları bir yazı ile durdurmaya cesaret edememişti; cumhuriyet ta
rihinde hiçbir Başbakan bu kadar aciz duruma düşürülmemişti. 

Bu sebeplerle, SHP tzmir Milletvekili Sayın Turan Bayazıt ve arkadaşlarının verdiği öner
geye katılarak, acz içine düşmüş bir Başbakanın, Türkiye'nin içine düştüğü çetin sorunları çö
zemeyeceği, idareye söz geçiremeyeceği ve sorunların daha da büyüyeceği endişesiyle gensoru
ya "evet" diyoruz. 

Cenabı Allah, Türk Milleti ve devletine acısın ve acz içine düşmüş, artık, bürokratlara 
dahi ipotekli olan bu Hükümetten kurtarsın der, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Sayın milletvekilleri, bir hususu belirtmek istiyorum : Meclisimiz, cumhuriyetimizin en 

yüce organıdır; miltî iradenin tamsil edildiği yüce bir kuruldur. Hiç kimsenin boyacı küpü de
ğildir; Sayın Öztürk'ün bir sürçülisan yaptığını kabul ediyorum.;. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri) 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Evet, öyle, Sayın Başkan; Meclisi o hale getirdiler. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Özal için söyledikleri doğru, yanlış değil. 
BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Onur; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, muhte

rem milletvekilleri; sözlerime başlarken, hepinizi saygılarımla selamlarım. 
Muhterem arkadaşlarım, konuşmam çok kısa olacaktır; arkadaşlarımıza hatırlatırız. 
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Değerli milletvekilleri, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu tarafından verilen gensoru öner
gesinde, 6.3.1991 tarih ve 3701 sayılı Devlet Planlama Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hak
kındaki T&sanın bazı maddelerinin, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından uygun görülmediği 
ve bu nedenle "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği" imzasıyla Başbakanlığa gönderilen 21 
Mart 1991 tarihli yazıda, kanunun uygulanmasının durdurulmasının istendiğinden bahisle, Sa
yın Başbakanımızın, bu istemi geri çevirmesi gerekirken, emri işleme koydukları iddia edil
mektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, Devlet Planlama Teşkilatının Kuruluş ve 
Görevleri Hakkındaki 223 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kındaki 3701 sayılı Kanun, Yüce Meclisimizin tasvipleriyle ve Anayasamızın 89 uncu madde
sinde ifadesini bulduğu üzere, Sayın Cumhurbaşkanımızca yayımlanmıştır. 

Hiç şüphesizdir ki, bir yasayı yürürlükten kaldırmak, değiştirmek sadece ve sadece Türki
ye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkisi içindedir. Bir yasanın değiştirilmesi, önergede be
lirtildiği şekilde, o yasanın uygulanmasını ertelemek değildir. Yasalar yürürlüğe konulur, kal
dırılır veya değiştirilir. Bu konudaki yetki, ülkemizde, sadece ve sadece Yüce Meclisimize ait
tir; bunu özellikle vurgulamak gerekiyor. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, 3701 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından Başbakanlığa gönderildiği belirtilen yazıda, sade
ce Sayın Cumhurbaşkanımızın kanunun bazı maddelerine ilişkin görüşleri ifade edilmiştir, ba
zıda, çıkarılacak yetki kanununa dayanılarak yürürlüğe konulacak kanun hükmünde kararna
melerle, kanunun bazı maddelerinde yeniden düzenlemeler yapılmasına işaret edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, yazı, belirtildiği üzere, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği im
zasıyla, Başbakanlığa iletilmiş ve Başbakanlık bu yazıyı ilgili devlet bakanlıklarına intikal et
tirmiştir. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yazısının, bakanlıklara intikalini sağlayan Baş
bakanlık yazısında da, kanunun bazı hükümlerinin uygulanmamasını öngören bir ifade mev
cut değildir. Yani, kanunun bazı hükümlerinin uygulanmamasını öngören herhangi bir ifade 
-açıklıkla söylüyorum- mevcut değildir. 

Söz konusu kanun, 22 Mart 1991 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş
tir. Kanun yürürlüktedir ve bu kanunun hükümlerinin yürütülmesi, görev ve yetkisi Yüce Mec
lisimiz tarafından Bakanlar Kuruluna verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu cümleden olarak, Devlet Planlama Teşkilatında, kanunda ön
görülen yeniden düzenleme çalışmaları başlatılmış bulunmaktadır. 

Sa^ın Başkan, sayın milletvekilleri; yukarıdan beri açıkladığım üzere, mezkûr Cumhur
başkanlığı Genel Sekreterliği yazısında, bir kanunun uygulanmasının durdurulması istenme
miş ve dolayısıyla, önergede iddia edildiği şekilde, Sayın Başbakanımız tarafından da, bu isti
kamette! bir talimat da verilmemiştir. Esasen, önergede iddia edilen bir uygulama, Türk hukuk 
sisteminde de mevcut ve mümkün değildir. 

tşte, yukarıda kısaca arz ettiğim durumlar muvacehesinde, önergede iddia edilen Anayasa 
ihlali bizce varit değildir; kanaatimiz de budur. 

Bu düşüncelerle, Yüce Meclisimizi saygılarımla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onur. 
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi konuşacaklardır. 
Buyurun Sayın Çelebi. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 6 Mart 
1991 tarihinde Parlamentodan çıkan ve 22 Mart 1991 tarihinde de yürürlüğe giren 3701 sayılı 
DPT Kanunu, Türkiye'nin, Anayasada belirtilen kalkınma ilkesi çerçevesinde, önemli bir yasa 
değişikliğidir. 

1984 yılından bu yana'uygulanan kanun hükmünde kararname, Türkiye'nin dünyadaki. 
gelişmelere uygun, Avrupa Ekonomik İşbirliği Konferansında ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Konferansında altına imzasını attığı ve ana noktalarını benimsediği temel ilkelere uygun şekil
de, önümüzdeki dönemde, Türkiye ekonomisinin sosyal ve kültürel yapısının gelişmesi açısın
dan, önemli yenilikleri içerecek tarzda gözden geçirilmiştir. 

Bu anlamda, Avrapu Ekonomik İşbirliği Konferansında ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Konferansında benimsenen temel ilkelerin anahattı, temel nokta, piyasa mekanizması içinde 
ekonomik gelişmenin ve piyasadan gelen sinyallere göre kaynak tahsisi politikasının gerçekleş
mesidir ve devletin ekonomideki ağırlığının hizmetler sektörüne kayarak, komuta ekonomisi 
mantığı dışında, piyasa mekanizması içinde, işlevini sürdürecek bir devlet kavramının oluşmasıdır. 

Devlet Planlama Teşkilatının da, ekonomideki bu yeni anlayışa uygun şekilde, reorganize 
edilmesi kaçınılmazdı. 1990 yılı Ekim ayından 1991 yılı Mart ayı ortalarına kadar, Parlamen
toda yapılan uzun ve yoğun çalışmalarla, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin gerçekle
rine ve gelişme çizgisine uygun yapıya yatkın bir planlama anlayışını, bir stratejiyi Planlama 
Teşkilatı Kanununa işlemiştir. 

Türkiye, bugünkü bu yapıda, orta dönemli kurumlarını, istikrar içinde bir değişime tabi 
tutmak zorundadır. Devletin ekonomideki rolünün azalması, orta vadeli hedeflerin tutarlılığı
nı ve istikrarını beraberinde getirmektedir. Bu anlamda, program ve plan mantığında bir reviz
yona, bir değişikliğe ihtiyaç vardır. Biz, bir program içinde, devletin ekonomideki rolünün azal
ması ve komuta ekonomisi mantığı dışında, piyasa mekanizmasının işlerliğinin temin edilmesi 
gereğine inanıyoruz ve bu anlamda, özellikle Planlama Teşkilatı Kanununda devreye aldığımız 
Araştırma Enstitüsü, çok önemli temel bir işlevi yerine getirecektir. Piyasadaki gelişmeleri ya
kından izlemede ve piyasa mekanizması içindeki tartışmaları ve oluşumları ekonomik yöneti
me aktarmada, dünyayı ve Türkiye'yi analiz etmede önemli bir yük ve görev üstlenecektir. Bu, 
Kanunda çok temel olarak yer almıştır. 

İkincisi; Kanunda, yıllık hazırlanan programın her üç ayda bir revize edilmesi ve hüküme
te rapor olarak sunulması yer almıştır. Yani, hızla değişen ekonomik konjontürde, her üç ayda 
bir ekonomik programın gözden geçirilmesi talimatı, Meclisin isteği ile Kanuna konulmuştur. 
Her beş yılda bir yapılan planlar, beş yıldan beş yıla geçmişi unutarak değil, her yıl makro 
dengelerin yenilenmesi ihtiyacıyla dikkate alınmış; bu şekilde, çalışan arkadaşlarımızın, mak
ro dengelerin yeniden oluşması ve yıllık olarak makro dengelerin istikrarını sağlamak bakı
mından, plan kavramının yıllık bazda gözden geçirilmesi mantığı kanunda getirilmiştir. 

Elbette, bütün bu yapı içinde, çalışan arkadaşlarımızın niteliğinin de yüksek olması ve ka
lifiye insanların burada görev alması bakımından, geçmişte olduğu gibi, birtakım ücret ayrıca
lıklarının yine sürdürülmesine, bu kanun vesilesiyle, Parlamento tarafından karar verilmiş, uy
gun görülmüştür. ~~ 

Değerli arkadaşlarım, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmenin bir bütünlük içinde sağ
lanmasında, kentsel ve kırsal alandaki gelir ve refahın dengelenmesinde, tarım kesiminin refa-
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hinin artmasında, kent altyapısının geliştirilmesinde insan faktörünün önem kazandığı önü
müzdeki dönemde, eğitim ve sağlık hizmetlerinin bir program ve plan çerçevesinde yeniden 
geliştirilmesinde ve bunları yaparken demakro dengelerin istikrarını temin ederek, bu işlevle
rin yapılması önem taşımaktadır. Biz, bu mantık içinde bu Planlama Kanununu Parlamento
da enine boyuna hep beraber düşünerek hazırladık. Biz, taleplerle kaynaklan dengeleyen ter
cihler ve öncelikler sıralamasını belli bir bilimsel çalışma bazında Hükümete tavsiyelerde bulu
nacak bir kurum, Hükümetin aldığı kararları da uygulamada, pratikte koordine edecek bir 
kurum oluşmasına özen gösterdik. 

Devlet Planlama Teşkilatı, bu anlamda, bu kanunda, Yüksek Planlama Kurulundan ve 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından ibarettir. Görevi, -biraz önce de söylediğim gibi-
hükümetlere teknik danışmanlık yapmak ve hükümetlerin yerdiği kararları uygulamada koor
dine etmektir. 

Bu, demokrasinin ve ekonominin istikrarı ve ekonomik dengelerin belirli bir noktada oluş
ması açısından önem taşımaktadır. Piyasa mekanizması içinde, tüm Almanya ve Amerika'da, 
benzer ekonomiyi yöneten belli gruplar, belli kurumlar oluşmuştur ve mantık içinde de Plan
lamanın, bu tür piyasa mekanizmasına ve gelişen dünya konjonktüründeki değişime uygun bir 
yapı alması, bu kanunda getirilmeye çalışılmıştır. 

Araştıran, piyasadaki gelişmeleri izleyen ve değerlendiren ve iyi elemanlarıyla doğru ka
rarlar verilmesine yardımcı olan, hızlı ve doğru bilgi üreten bir program ve plan anlayışının 
ve dünyaya açılan bir yapının, sektörel ve mekansal planlamanın önem kazandığı bu yapıda, 
Planlama Teşkilatı Kanunu hazırlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetimiz, Anayasada belirtildiği gibi, devlet yönetiminde kuv
vetler ayrılığı prensibini benimsemiştir; yasama, yürütme ve yargı yetkisinin Anayasada göste
rilen organlar eliyle yürütüleceğinin^ bilinci içindedir. Bu anlayışla, bu hareketle, bu yasa uygu
lanmaktadır, bu yasa uygulamaya konmuştur. Bu yasa (Devlet Planlama Teşkilatı Yasası) uy
gulamaya konmuş ve geçici madde 4'te belirtilen biçimde, altı aylık bir süre içinde, yasanın 
uygulanması, bütünüyle oluşturulması talimatı vardır ve bu anlamda da, bu yasa, görevimiz 
gereği uygulamaya konulmuştur ve 22 Marttan itibaren de uygulanmaktadır. 

Bu anlamda, gensoruya baz teşkil eden görüşlerin gerekliliği tartışma konusudur}, ama, 
bu yasa uygulanmaktadır. Parlamentodan çıkan yasa, Parlamentonun oluşturduğu "Egemen
lik Kayıtsız Şartsız Milletindir" ilkesinin temel prensibinden hareketle uygulanmaktadır. Eğer 
bu yasa değiştirilecekse, yine Parlamento değiştirir. 

Bu yasa, benim görev alanımda ve görev anlayışımda uygulanmaya da devam edilecektir. 
Bilerek ve bilinçli olarak bütün maddeler yazılmış ve oluşturulmuştur; dünyadaki gelişmeler 
dikkate alınarak oluşturulmuştur. Hiçbir maddesinde hesap veremeyeceğimiz nokta yoktur. O 
yüzden, bu yasa, bu Parlamentoda değiştirilmediği sürece uygulanmaya devam edilecektir ve 
bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanının veya Sayın Başbakanın hiçbir farklı görüşü yoktur. 
Bürokratların görüşü, sadece havada kalmaya mahkûmdur. Ben, bu yasanın uygulanmasının, 
Parlamentonun bana verdiği bir görev olduğu düşüncesiyle, bu gensoruya gerek olmadığı, gen
soru açılmasının bir yararı olmayacağı ve reddedilmesi gerektiği kanaatindeyim. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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Sayın milletvekilleri, Sayın Hıran Bayazıt tarafından Başkanlığımıza yazılı bir başvuru ya
pılmıştır. Başvuruda: "ANAP Grubu sözcüsü, Başbakanlığa gönderilen yazıda, değiştirilmesi 
öngörülen maddelere temas edildiğini, bazı maddelerin yürütülmesinin durdurulması konu
sunda bir ifade olmadığını söylemiştir. Bu durum karşısında beyanunız hilafı hakikat olarak 
değerlendirilmiştir. Açıklama yapma imkânı verilmesini arz ederim" denmektedir. 

Sayın Bayazıt, siz yazıyı bizzat burada okudunuz. Başkanlık olarak, bunun tekrar açık
lanmasına gerek görmüyorum. Arkadaşımız onu bir başka şekilde yorumlamıştır... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Efendim, takdir zatı âlinizin, saygı duyuyorum. Yasa
nın 8 inci bendi sarihtir. Arkadaşta belki yoktur; ama, arz ettiğim gibi, 8 inci bent mevcuttur. 

BAŞKAN — Siz bizzat Meclis kürsüsünden yazıyı okudunuz, zabıtlara geçmiştir, yeniden 
tekrar edilmesine Başkanlık olarak gerek görmüyoruz. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Tabiî efendim. 
Sonra, Sayın Başkanım, Sayın Bakan,' 'vereceğimiz bir hesap yoktur, bu maddelerin hep

sini bilinçle hazırladık, getirdik" dediler. Cumhurbaşkanı da "ki madde Anayasaya aykırıdır" 
diyor. Tenakuzdur; zabıtlara geçirilmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, "yasa yürürlükte olduğu sürece yasayı uygulayacağım, hiçbir 
kuvvet bunu engelleyemez" diyor. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sağolun efendim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut hakkındaki gensoru 

önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunu oylarınıza sunaca

ğım : Gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Gensoru 
önergesinin gündeme alınması kabul edilmemiştir. 

Gündemimizde yer alan ikinci gensoru önergesinin müzakeresine geçiyoruz : 

2. — Zonguldak Milletvekili Tivfik Ertûzün ve 20 arkadaştnm, uyguladıkları ekonomik politika
larla ülkeyi kronik enflasyona mahkûm ettikleri, sanayileşmeyi durdurdukları, ekonominin geleceğini ipo
tek altına soktukları, ekonomide istikrarsızlığı ve belirsizliği egemen kıldıkları, bÖlgelerarası gelişmişlik 

jarkvnı büyüttükleri, gelir ve vergi adaletini bozduklan, çalışma bartşmt engelledikleri ve ortadireği yok 
ettikleri iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/23) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 20 arka
daşının, uyguladıkları ekonomik politikalarla ülkeyi kronik enflasyona mahkûm ettikleri, sa
nayileşmeyi durdurdukları, ekonominin geleceğini ipotek altına soktukları, ekonomide istik
rarsızlığı ve belirsizliği egemen kıldıkları, bÖlgelerarası gelişmişlik farkını büyüttükleri, gelir 
ve vergi adaletini bozdukları, çalışma barışını engelledikleri ye ortadireği yok ettikleri iddiala
rıyla Bakanlar Kurulu Üyeleri hakkında, Anayasanın 99 uncu, içtüzüğün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki 
görüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önerge sahibi Sayın Tevfik Ertüzün... 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, önerge sahibi olarak ben konuşacağım, grubu

muz adına da Sayın Ertüzün konuşacaklar. 
BAŞKAN — Peki efendim; buyurun. 
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VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; huzurunuzda, ver
diğimiz önerge hakkında konuşmaya başlamadan evvel,,iddiamızın sadece bizim tarafımızdan 
yapılmadığını, bugün, sıralarınızın üzerinde duran/basın bülteninin 15 inci sayfasına baktığı
nız zaman, Alman gazeteleri tarafından da, Türkiye'nin ekonomisinin savaştan öncekinden 
daha kötü olduğunun yazılmış olduğunu da göreceksiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, hükümetlerin bir ekonomik politikası vardır; fakat, ekonomik 
politikayı, sosyal politikanın tamamen dışına çıkaramazsınız. Çağımızın demokrasileri, huku
kun üstünlüğüne, serbest hür seçimlere ve insan haklarına dayanıyor ise, bu dahi bugün, bu 
söylediğim üç unsurun yanında kâfi görülmüyor; refah devleti her şeyin önüne geçmiştir. Eğer 
siz devlet idarenizde, ekonomik politikanızda, idare ettiğiniz halkta bir refah düzeyi yaratama-. 
mışsanız, "iyi idare ediyoruz" demeye hiç hakkınız yoktur; çünkü, ekonomik düzeyin bozul
masında en büyük zararı geniş halk kitleleri çekiyor. 

Bir ekonomik düzen, dünyanın hangi devletinde olursa olsun, ne kadar bozuk olursa ol
sun, bu düzenden istifade eden bir grup oluyor; ama, bu grubu geniş halk kitlelerine oranlar
sanız, bu, yüzde 5'lik bir gruptur; yüzde 80'lik bir grup ise ekonominin bütün sıkıntısını çeki
yor, geri kalan yüzde 5'lik veya yüzde 10'luk bir grup da ekonominin altında can çekişiyor. 

tşte, Türkiye bu duruma geliyor. Ekonomi can çekişir hale gelmiştir. Kötü gidişe dur dem
lemiyor. Münakaşalar devam ediyor, faiz ödemeleri, yardımları bile hedefinden saptırıyor. 

Bugün, Körfez olayı dolayısıyla alınan yardımlar, acaba Körfez olayından zarar görenlere 
mi gidiyor, yoksa bütçe açıklarına mı gidiyor? Bunları düşünmek lazım. 

Vergi kaçakları önlenemiyor. Gelir dağılımı adaletsizliği ve vergi yükü dağılımı adaletsiz
liği gittikçe derinleşiyor. 

Zamlarla, bütçe yükü, fakir halkın sırtına vuruluyor. 
Şimdi, dönülüyor suçlu aranıyor. Suçlu nerede aranıyor, aynı hükümetin içerisindeki eko

nomiyle meşgul olan bakanlar arasında aranıyor, suçlu DPT'de aranıyor, suçlu Merkez Ban
kasında aranıyor, Hazinede aranıyor, şu veya bu bürokratta aranıyor. Halbuki, suçlu bellidir;, 
suçlu, ANAP Hükümetidir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi, önlenemeyen fiyat artışları, acaba maliyetlerden mi do
ğuyor, maliyetlerin yüksek olduğundan mı doğuyor, kısa vadeli yüksek faizli iç ve dış borçlar
dan mı doğuyor, yoksa, Deli Dumrul politikasından mı doğuyor? Şimdi bunlara bir baka
lım : önlenemeyen fiyat artışları nedir? Maliyetlerden doğuyor, işçi ücretlerinden doğuyor. Acaba 
tekel çıkışı 520 lira olan bir Samsun Sigarasının, hikmeti nedir de piyasada 2 bin liraya satıyor
sunuz? Şimdi, bu önerge konuşulurken bu suallerimize de cevap istiyoruz. Acaba bir box'ını 
221 dolardan ithal ettiğiniz Marlboro Sigarasını, yani. tanesi 1 770 liraya mal olan Marlboro 
Sigarasının hikmeti nedir ki, vatandaşa siz bunu 5 700 liradan satıyorsunuz? t 770'e mal oluş, 
5 700 lira satış; bir pakette 4 bin lira vergi fon ve kâr alıyorsunuz; ama, buna karşilık Tekel 
-hâlâ bir pakette 4 bin lira alırken- çay paralarını üreticisine verememiş oluyor!.. 

Şimdi şekere gelelim : 1990 yılında kilosu 125 liradan pancar aldınız. Hiçbir semt pazarın
da kilosu 125 lira olan bir ot bile yoktur; ama, siz pancarı üreticisinden aldınız. Kilosunu 125 
liradan aldığınız pancarı şeker yaptınız. 125 lira geçen seneki fiyattı ve hâlâ -bu 125 lira üzerinden-
pancar parasını ödeyemediniz; ama 125 liradan aldığınız pancarın şekerine beş defa zam koya
rak, bugün vatandaşa şekeri 3 300 liradan satıyorsunuz. 1 kilo şeker, 7 kilo pancardan elde 
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ediliyor. 7 kilo pancar 87S lira eder. İste, 87S liradan 3 300 liraya vanncaya kadar aldığınız, 
vergi, fon ve kârdır. Demek ki, maliyetler görüldüğü gibi değil. 

Samsun'da maliyet 520, Marlboro'da maliyet 1 770; şekerde maliyet 87S lira... 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — İşçilik yok mu? Onu niye hesaplamıyorsun? 

VEFA TANIR (Devamla) — Evet, bunun işçiliği vardır; ama, 873'in yüzde 25'i işçilik, 
yüzde 50'si işçilik, yüzde 100'ü işçilik... Yüzde 100'ü ne eder 875'in? feklaşık 1 600lira eder. 
Siz şekeri 3 300 liraya satıyorsunuz. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Amortisman da var. 

VEFA TANIR (Devamla) — Amortisman da vardır; ama, Türkiye'nin 8 tane sigara fabri
kası vardır. 8 tane sigara fabrikası da 1980'den evvel yapılmıştır; amortismanı mı kalmıştır bu
nun (?î>. 

Yine gelelim elektriğe. Kovada, bu memlekette 1956'da yapıldı. Bunun amortismanı yoktur. 
27.11.1990 Tarihli 38 inci Birleşimde görüşülen; sözlü soruya dönüşen yazılı sorumdaki 

"1 kilovat/saat elektrik kaç TL.'sına mal oluyor?" soruma, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Genel Kurulda cevap verirken... 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Sadece Keban'da üretilmiyor ki. 

VEFA TANIR (Devamla) — Keban'dan sordum. 
Sayın Bakanım, bana ''Keban'da dde ettiğimiz elektriğin şu andaki maliyeti, amortismanları 

dahil -gülmeyin- 22 liradır" dedi. 27 Kasım 1990. Cümle, bu kürsüden, Enerji Bakanı tarafın
dan söylenmiş. "Amortismanları dahil 22 liradır." 

Şimdi siz, Keban'da kilovat/saati 22 liraya mal olan elektriği -Keban yeni bir santraldir. 
Kovada da elektrik veriyor. Kovada'da 6 liraya gdir bunun maliyeti- 120 kilovat/saate kadar 
tüketimi 163 liradan; 120 kilovat/saatin üzerini de 300 liradan satıyorsunuz. Maliyeti 22 lira, 
satış 300 lira... 

Sayın Bakana, "peki, bu fark nereden gdiyor?" dedim. "Keban'ın hisse senetlerini sat
tık; hisse senetlerinin faizi biniyor üzerine" dedi. Yani, zengin Keban'ın hisse senedini alacak, 
bu suretle, fukaranın yaktığı elektriği 22 liradan 300 liraya tırmandırarak, zengine kaynak nak
ledeceksiniz... Bu, maliyet enflasyonu değildir; bu, Ddi Dumrul enflasyonudur : \akmaya mec
bursun, iki de vereceksin, beş de vereceksin... (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

6 Mayıs 1990'dan bugüne kadar 1 yıl 1 gün geçmiş. Bu işte, bir yetkili' '450 liradan benzin 
satılabilir" diyor. 6 Mayıs 1990 - 7 Mayıs 1991... Eğer, bu yetkilinin iddiası yerinde ise, "Ama, 
dolar pahalandı" diyeceksiniz. Dönüyorum, bakıyorum, 6 Mayıs 1990'da dolar 2 500 lira. İki 
kat pahalansaydı ve 5 000 lira olsaydı -ki, olmadı- o zaman 900 liraya benzin satma imkânı 
olacaktı. Ki, dolar da 4 000 lirada kalmış. 

Sonra, DPT'nin yayınları var. 1980 ile 1990 arasında hampetrol fiyatları 37 kat artmış. 
Bu, DPT'nin iddiası. Benzin fiyatları 64 kat artmış. Şu anda Amerika'da 1 galon benzinin sa-' 
tış fiyatı 1 dolar küsur senttir. Yani, küsuruda 25 sentin üzerinde değildir. Eğer, 1 doları 4 bin 
lira, 1 galon benzini de 4 litre kabul edersek; Amerika'da benzinin litresinin 1 000 lira, Türki
ye'de ise 2 600; 3 000 liraya yaklaştığı görülür. Şu anda Almanya'da benzinin litresi 2 455 lira; 
ama, Almanya'nın asgarî ücreti, benim memleketimin asgarî ücretinin 10 mislidir. Yine, Kör
fez krizi, Almanya'da benzine yüzde 11,9'luk etki yapmış, Türkiye'de ise yüzde 100'ün üzerin
de etki yapmıştır. Avrupa'da hiçbir ülkede akaryakıt üzerinden yüzde 50 vergi alınmadığı hal
de, bizde, akaryakıt üzerinden alınan yüzde 100'e yakın bir vergi vardır. ' 
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Şimdi gelelim buradaki ince bir noktaya : Hükümet olarak diyorsunuz ki, "günlük yerli 
petrol üretimimiz 70 bin varile Çıktı. Allah keşke 100 bin varil verse... Peki, bu, günlük 70 bin 
varil benzini de, "dolar 4 bin liraya çıktı" diye, 4 bin lira üzerinden hesaplayarak bana satma
ya sizin hakkınız var mı?.. Yok. 

Yine, ince bir noktaya daha girelim : Körfez krizi dolayısıyla bazı ülkelerden yardım aldı
nız. Suudî Arabistan kasım ayından beri bize bedava potrel veriyor. Daha ne kadar verecek?.. 
1 milyar dolann üzerinde bedava petrol verecek. Peki, kasım ayından beri bedava aldığınız bu 
petrolü, siz "dolar 4 bin liraya çıktı, dolar 5 bin liraya çıktı" diyerek, benim zarar eden nakli
yecime 4 bin liradan satmaya hakkınız var mı? 

Muhterem arkadaşlarım, görüyorsunuz, bunların hiçbirinde, bu rakamları yükselten un
sur maliyet değildir; bu rakamları yükselten, keyfî idarenizdir. Günde 70 bin varil üretilen yerli 
petrolü de, hibe petrolü de dolara bağlayarak, "dolar 4 bin liraya çıktı" diye satıyorsunuz; 
ama, bugün, eğer, yerli petrolü ve hibe petrolü bir tarafa atacak olursanız, varilini 16 dolar 
üzerinden aldığınız petrolün rafineri çıkışına bakarsanız, fiyatı 601 lira bile olmaz. Hesabını 
bilenler getirsin, bunun münakaşasını bu kürsüde yapalım. Rafineri çıkış fiyatı 601 lira bile 
olmayan benzini 2 600 liraya satttığınız zaman, bunun altında vatandaş ezilir. 

BAŞKAN — Sayın Tanır, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız. 
VEFA TANIR (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım, fazla istismar etmeyeceğim. 
Muhterem arkadaşlarım, şimdi, vatandaşı ezme politikanıza bir misal daha vererek ko

nuşmamı tamamlayacağım. 
Üzerinden geçtiğiniz Boğaziçi Köprüsünü, Cumhuriyetin 50 inci Yılında, yani 1973'te aç

tık. 18 sene mi eder?.. Aradan geçen 18 senede köprü kendini amorti etti ve başka bir köprüyü 
de doğurdu. 1981'de köprü geçişlerinden 100 lira alıyordunuz, bugün ise 10 bin lira alıyorsu
nuz. Bunun maliyetle ne ilgisi vardır?.. Amerika'nın en uzun köprüsünden 2,5 dolara geçersi
niz. Bizim kısacık köprümüzden ise 10 bin liraya geçiliyor. 

Arkadaşlarım, işte -üçüncü defa aynı kelimeyi kullanıyorum- Deli Dumrul hesabı, açık 
bütçenizi, vatandaşın üzerinden ekonomi sanatıyla doldurmak istiyorsunuz. Hazinenin dibi 
delik, ne dökerseniz dökün, Amerika'ya el açmaya yine gideceksiniz. Bu anlayıştan kurtulmak 
lazım. 

Saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanır. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Etem Cankurtaran; buyurunuz efendim. 

(SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ETEM CANKURTARAN (İçel).— Sayın Başkan, sayın milletye-. 
killeri; Zonguldak Milletvekili Sayın Tevfik Ertüzün ve arkadaşlarının vermiş olduğu gensoru " 
önergesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüşlerini sunmak üzere huzurunuzdayım. 
Bu nedenle, sizleri saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Türkiye ekonomisi, on yıllık bir kemer sıkma döneminden sonra, yeniden bir istikrar prog
ramı uygulamakla karşı karşıya gelmiştir. Başka ülke örneklerinde de görüldüğü üzere, genel
de, muhalefet partileri kriz durumlarında, iktidar partilerinin krizi çözmeye yönelik bir istik
rar programını uygulamak zorunda olduklarını savunurlar ve iktidarı eleştirirler ve bunu ka
nıtlamaya çalışırlar. İlginçtir; cumhuriyet tarihinde ilk kez, tersi bir durum söz konusu ol-
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maktadır. Yeni bir istikrar programının gerekliliği, muhalefet partilerinin kanıtlama çabasına 
gerek kalmaksızın, iktidara bağlı olarak çalışan en süt düzey bürokratlar tarafından dile geti
rilmekte ve bu dile getirilen görüşler, Hükümet içerisinde görevli bazı bakanlar tarafından da 
onaylanmaktadır. Bunlardan birkaçına göz atmak istiyorum : 

Merkez Barkası Başkanı, 26 Nisanda, "1991 yılı, kamu finansmanı için zor bir yıl olacak
tır. Böyle bir ortamda Merkez Bankası bilançosundaki kalemlere ilişkin hedeflemeleri içeren 
bir parasal programın hazırlanarak kamuoyuna açıklanması ve uygulanabilmesi, gerçekleşti
rilmesi güç bir görev haline gelmiştir" diyor. "Buradaki güçlük, kısa vadede kamu finansmanı 
açığının Merkez Bankası üzerinde yarattığı bir sorun olarak görülmekle birlikte, orta ve uzun 
vadede ekonominin istikrarını etkilemektedir, tçinde bulunduğumuz konjonktürde, ekonomi
nin gerek kısa vadedeki gerekse uzun vadedeki istikrarı, kamu kesimi açıklarını ciddî boyutlar
da azaltan bir malî program hazırlamaktan geçmektedir" diyerek, yine aynı konuşmada, Sa
raçoğlu eleştirisini sürdürüyor. 

29.4.1991 Tarihinde, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı Sayın Eğüraez'in açıkla
masına bakalım : "Gün kurtarmaya çalışılıyor. Kısa süreli, günübirlik çözümler dönemi geçti. 
Türk halkı, asgarî iki üç yıllık yeni bir istikrar programına ikna edilmelidir. Ekonomik gerçek
ler halka anlatılmalıdır." Yine aynı demeçte şöyle deniyor : "Her devletin hazinesi birdir. Ba
tı'da da böyledir. Bir tek hazine olur, elli hazine olmaz" diyerek, fonların her birinin ayrı ayrı 
birer hazine olduğunu anlatmaya gayret ediyor. 

, Bürokratların bu tespitlerine, ekonomiden sorumlu iki bakandan birisi -cumhuriyet tari
hinde, böyle bir çelişki, ilk kez oluyor- Sayın Çelebi diyor ki, "ekonomiye yeni önlemler gerekir" 
diğeri, Sayın Taner'de "ciddî bir sorun yok" diyerek, gerçekten ciddî bir sorun olup olmadığı 
konusunda hem bürokratların hem de kabine içerisindeki sayın bakan arkadaşının değerlen
dirmesine katılmadığını söylüyor. Bu "ciddî" konusu üzerinde durmak suretiyle, ciddiyetsizli
ğin hangi kesimde olduğunu ortaya çıkarmak gerekiyor sanıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Ekonomi öyle bir noktaya gelmiştir ki, "ekonomiye yeni önlemler gerekir" tespitini ya
panların da yapacağı fazla bir şey kalmamıştır. "Ekonominin gereği ne ise o yapılır" diyenler, 
on yıldır bunu yapamamışlarsa ve bunu da kabullenjnişlerse, yapabilecekleri tek şey vardır; 
o da, bu iktidarı terk etmektir. Hükümetin, iktidarı bırakmaması halinde yapacağı fâzla bir 
şey, getirebileceği yeni bir yaklaşım söz konusu değildir. Yapacakları, gene, 1980'den bu yana 
denenmiş klasik istikrar programını devreye sokmak olacaktır. Bu tür uygulamaların sonucu, 
zaten yıllardır sanayileşme ve kalkınma anlayışı terk edilmiş. Türkiye'nin koşullarına, daha önem
lisi, ana tercihlerine ve hedeflerine ters olan bu yaklaşım, yüksek gelişme potansiyeli olan Türk
iye'yi ekonomik açıdan yerinde saydırmaktan başka bir sonuç vermemiştir. 

Hükümet içinden bu farklı yaklaşımların, ekonomiyi yönetmekle görevli olan bürokratla
rın farklı yaklaşımlarının dışında, iş çevrelerinin konuya dönük kaygıları günden güne artmakta 
ve çeşitli kurumlar bu konuyla ilgili değerlendirmelerini söylemektedirler. 

İstanbul Sanayi Odası, 1991 yılı için Hükümet tarafından öngörülen tahmin ve büyüklük
leri oldukça iyimser bulduğunu belirtiyor ve bunu da "1991 Beklentilerinin Yılı Başında Türki
ye Ekonomisi" başlıklı araştırmasında şu şekilde ifade ediyor : "Ekonomik büyüme yavaşla
yacak, hatta duraklayacak. Fiyat artışları, 1991 yılını, artarak sürdürecek. Yüzde 6,8 olarak 
öngörülen sabit sermaye yatırımları gerçekleşmeyecek. Dış ticaret ve cari işlemler açıkları, Hü
kümetin 1991 yılı programında öngörülenin üstüne çıkacaktır." 
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Konuşmamın daha sonlarında, bu konuya dönük rakamlarla değerlendirmeler yapmaya 
gayret edeceğim, 

Türkiye Odalar Birliğinin ve TÜSİAD'ın bu konuyla ilgili değerlendirmeleri hemen he
men birbiriyle paraleldir ve aynı değerlendirmeleri içermektedir. 

Bir de, on yıldan beri uygulanmakta olanlara, istikrar programlarını bize öneren yabana 
kuruluşların, şû andaki bakış açılarının ne olduğuna örnek olsun diye, bir konuyu söylemek 
istiyorum : OECD tarafından hazırlanan 1990 -1991 Türkiye Raporunda, "körfez krizi nede
niyle, büyüme hızında 3,5 puanlık bir gerileme beklenmektedir" denilmektedir. Enflasyonun 
bir türlü frenlenemediği bildirilen raporda, bu yıl tüketici fiyatlarındaki artışın yüzde 62, cari 
ödemeler dengesi açığının ise 2 milyar 790 milyon dolar olacağı ileri sürülmektedir. Ayrıca ra
porda, işsizliğin hızla yükseleceği ve ücret artışlarının enflasyonun gerisinde kalacağı da rapor 
edilmiştir. 

Bugünkü duruma nereden geldik? Acaba buna, geçtiğimiz günlerde yaşadığımız, bölge
mizdeki Körfez krizi ve körfez savaşı mı neden oldu? 2 Ağustostan 1990 sonuna kadar geçen 
dönemde, Körfez krizi, Türk ekonomisini ciddî olarak etkilememiştir. DPT'nin yapmış oldu
ğu bir araştırma, bu dönem içinde kayıpların 1,5 milyar dolar civarında olduğunu göstermek
tedir; ama, aynı dönemde Suudî Arabistan'dan 1 milyar doları aşkın hibe ve kredi sağlanmıştır 
ve dolayısıyla zarar bir ölçüde telafi edilmiştir. Krizin enflasyona etkisi, yapılan araştırmalar 
göstermektedir ki, ancak yüzde 1,5 civarındadır. 1990'da gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 
60,3'tür. Yüzde 60'lan aşan bir enflasyonda bir iki puanın önemi olmasa gerektir. Dolayısıyla, 
enflasyonun yükselmesine de Körfez krizi neden olmamıştır. 

Körfez krizinin ciddî bir etkisi olmamasına rağmen, Türkiye bugün büyük bir sıkıntı için
dedir. Yılbaşından bu yana, döviz rezervlerinde 3 milyar dolarlık bir azalma vardır. Konsolide 
bütçe açığı, 1991 yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84 büyümüştür. 
Konsolide bütçe açığı 2,8 trilyon lira düzeyindedir. Genel Bütçe ise 5 trilyon lira civarında açık 
verecektir. Anılan dönemde Hazine yardımı ise, geçen yılın eş dönemine göre yüzde 100'ün 
üstünde artırılmış gözükmektedir. Böylece, bütçe açığının daha yüksek bir düzeye ulaşması 
politik olarak engellenmiştir; ancak, yine de ulaşılan açık, normal bir düzeyin oldukça üze
rindedir. 

Bir yandan bütçe açıkları ve kamu açıkları artarken, diğer taraftan iç ve dış borçlar önle
nemez boyutlara ulaşmıştır. Başta otomotiv, inşaat ve konfeksiyon olmak üzere birçok sektör
de durgunluk görülmektedir. Ekonomiyi bu noktaya, Körfez krizi değil, ANAP İktidarının 
politikaları sürüklemiştir ve bugün durgunluk ve sıkıntı, bu politikaların sonucu olarak yaşan
maktadır. 

ANAP döneminde ekonomi büyümüştür; ancak, bu büyüme, köksüz olmuştur. 1980'lerdeki 
büyümenin arkasındaki etken, yeni kapasiteler yaratılmış olması değildir; üretim artışı, yeni 
yatırımlar yapılmaksızın mevcut kapasitelerin sonuna kadar kullanılması sonucu elde edilebil
miştir. Nitekim, son üç yıldan beri ihracatımız durma noktasındadır, bir kuruş bile anma
maktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ihracat tıkanınca döviz rezervleri erimeye başlamıştır. 
Bir yandan döviz baskısı, diğer yandan faiz baskısı nedeniyle, 1991'de enflasyonun önemli bo
yutlara ulaşacağı açık olarak gözükmektedir. Devlet tstatastik Enstütüsünün açıklamasına 
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göre, bu yılın ilk dört ayında toptan eşyada yüzde 21,6; tüketici fiyatlarında ise yüzde 22,9 ar
tış olmuştur. Geçen yılın ayrı döneminde, bu artışlar, sırasıyla, yüzde 17,7 ve yüzde 21,6 olarak 
gerçekleşmiş idi. Geçen yılın sonunda enflasyonun yüzde 60,4 olarak gerçekleştiği dikkate alı
nırsa, eğilimin böyle devam etmesi halinde, yıl sonunda enflasyon oranının yüzde 60'ın. üze
rinde bir değere ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dolayısıyla, 1991 yılı programında Hükümet 
tarafından öngörülen yüzde 45'lik enflasyon tahmini, hayal bile edilemeyecek, ulaşılamayacak 
bir tahmin olarak ortada durmaktadır. 1991 yılı, enflasyonun yüzde 60'ın üzerinde gerçekleşti
ği bir yıl olacaktır. * 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1988 yılında dış ödemeler dengesinin kurulduğunu, 
artık ülke ekonomisinin köşeyi döndüğünü ve dış ülkelere borç verebilecek duruma geldiğimizi 
böbürlenerek anlatan iktidara, bugün sormak gerekir; ne kadar yanıldıklarını sanıyorum, ken
dileri de kabul edeceklerdir. 1989 yılında dış ödemeler dengesi 4 milyar 167 milyon dolar açık 
verdi. 1990 yılında ikiye katlanarak, bu miktar 9 milyar 342 milyon dolara ulaştı, önümüzdeki 
yıl bu açığın daha da yükseleceği ve daha da büyüyeceği açıktır. Döviz rezervlerimiz hızla eri
meye başladı. Türk parası günden güne değerini kaybetmekte, 1991 yılında 1 doların ortalama 
olarak 3 868 Türk Lirası olacağı tahmin edilmekte idi; ama, 1991 yılının henüz ilk dört ayı 
geçmiş olmasına rağmen, dolar 4 bin lirayı aşarak büyük ölçüde değer kazandı ve Türk Lirası 
büyük ölçüde değer kaybetti. Dış borç giderek arttı ve giderek artmaya devam edecek. Bu ne
denlerden dolayı, enflasyon artışı yüksek olacak ve doğaldır ki, hayat daha pahalı olacak ve 
satın aldığımız mallarda daha büyük sıkıntı içerisine gireceğiz. 

Bugün, Türkiye, 50 milyar doları aşkın dış borcu ye 50 trilyonu aşkın iç borcu ile, büyük 
ölçüde dengesizlikler yaşayan bir ülke haline geldi. Yeni istikrar programlarının konuşulmaya 
çalışıldığı hu günlerde, dış borçla ilgili durumumuza birazcık bakmak istiyorum : 

Bugün, dış borç miktarımız 1990 yılı sonu itibariyle 53 milyar dolar civarında. Bu paraya, 
Türkiye'de yerleşik kişilerin, döviz tevdiat hesaplarındaki paraları da dahil. 

1991 yılında ödenmesi gereken borç taksidine gelince : 16 trilyon içeriye ödenecek, 8 tril
yon da dışarıya ödenecek borcumuz var. Bunların toplamı 24 trilyon ediyor. Bunun bir de faiz
leri hesaplanacak olursa, 12 trilyon içeriye, 6 trilyon da dışarıya faiz ödemek zorunda olduğu
muz hesaplanırsa, 18 trilyon civarında borç faizi ödemek zorundayız. Bugün, Türkiye, 24 tril
yon anapara, 18 trilyon faiziyle birlikte 42 trilyon lira bir ödeme yapmak ihtiyacı ile karşı kar
şıyadır. ödenmesi gereken bu borcun nasıl ödeneceği elbette merak konusudur. 42 trilyonluk 
borç faturası, yıl sonunda büyük ihtimalle, 50 trilyon lirayı bulacaktır. Bu 50 trilyon liranın, 
Türkiye için hangi anlama geldiğini, sanıyorum hepiniz biliyorsunuz. Türkiye'nin, 1990 yılın
da, toplam vergi geliri 45 trilyon lira olup, 1991 yılında 70 trilyon lira olacaktır. Neredeyse, 
70 trilyon liralık vergi gelirinin yüzde 70'i civarındaki bir para, içeriye ve dışarıya, borç karşılı
ğı ödenecek paradır. Bu borçları ödeyebilmek için, bir yandan istikrar tedbirleriyle, 10 yıldan 
beri, halk yığınlarının aşından ekmeğinden keserek gelirini azaltma politikası yanında, yeni
den borçlanmaktan başka çare kalmamıştır; çünkü, dışsatım tıkanmıştır, dışsatımdan elde edi
lecek bir şey yoktur, vergi gelirlerinin zaten yüzde 70'i civarında bir miktar borç ödemelerine 
gidecektir. Vergi gelirlerinden ve dışsatımdan elde edilecek paralarla finanse edilmesi mümkün 
olmayan kamu hizmetleri de durma noktasına gelecek ve yeniden borçlanmanın yolları arana
caktır. Borç alarak ekonomiyi yürütmekten başka bir çözümü kalmamıştır ANAP İktidarının. 

Sayın Başkan, değer|i arkadaşlarım; hatalı olan, belki, ekonomik faaliyetlerin gereği ola
rak borç almak değildir; ama, alınan borçların kullanma alanıdır. Alınan borçlar, kaynak ya
ratacak, fon doğuracak yatırımlara yöneltilememiştir. Borcu, daha fazla borç alarak karşılama 
yönteminin dışında herhangi bir yöntem benimsenmediği için, Türkiye ekonomisi, borçla ya
şayan, borcunun faizini yeni borç alarak ödeyen bir sisteme mahkûm edilmiştir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; on yıldan bu yana uygulanmakta olan bu politikanın 
Türkiye'yi nereye getirdiği ortadadır. Kârı, faizi, rantı serbest bırakarak, işçinin, memurun, çift
çinin, esnafın, emeklinin ve işsiz insanın sürekli gelirlerinden alarak sürdürmekte olduğunuz 
bu politika, bugün, büyük ölçüde iflas etmiştir. Her gün zam yaparak, her gün mal ve hizmet
lerin fiyatlarını artırarak satın alınamaz hale getirdiğiniz piyasada,, artık mal bolluğundan ge
çilmez hale gelmiştir. 

Bu dönemde, yeni değerlendirmeleri yapmak ihtiyacı ile karşı karşıyayız; ama, şu gerçek 
gözükmektedir : Bu yeni değerlendirmeleri yapacak olan, ANAP İktidarı olmayacaktır. Çün
kü, ANAP iktidarının yaptığı her yeni değerlendirme, eski uygulamanın dışında bir değerlen- / 
dirme olmamıştır; bu da, Türkiye'yi, çok daha borçlu, çok daha yoksul ülke haline getirmiştir. 

Bugün, uygulanmakta olan ekonomik politikanın sonuçlarının ağır bedellerini, geniş halk 
kitleleri yaşamaktadır. İşçiler, aldıkları ücretlerle geçinemez durumdadırlar; memurlar, 1991 
yılının başında verilmiş olan zamları, ilk yapılan zamlarla, daha 1991 yılının birinci ayında 
kaybetmişlerdir; emekliler, sefalet ücretine talim etmektedirler. İşsizlik her gün artmakta, çalı
şamayan veya istihdam alanı bulamadığımız insanlara, Hükümetin, -eğer refahımız artıyorsa-
yüzde 10 büyüdük iddiasıyla, artan refahtan pay verme gibi bir politikası kesinlikle söz konusu 
değildir. Sosyal güvenlik sistemi tam bir kaos içerisinde, çökme noktasına gelmiştir. 

Bunca sıkıntılarla karşı karşıya olan bir ülkede, bugün, Hükümetin, artık yapabileceği bir 
şey kalmamıştır. Bütün bu politikaların sonucu, Türkiye ekonomisi, büyük ölçüde, karşılıklı 
iletişime değil, dışa bağımlılığa terk edilmiştir. Bu dışa bağımlılığın yarattığı kaos, yarattığı 
sıkıntı, ülkemizin dış politikasında da, egemenliğinde de, önemli sorunları beraberinde getir
mekte ve beraberinde yaşatmaktadır, özellikle, uygulanmakta olan ekonomik politikaların so
nucu olarak, Türkiye, borçlu bulunduğu ülkelerin taleplerini ve isteklerini, siyasal anlamda da, 
yerine getirmek zorunda kalmıştır. Amerika Birleşik Devletlerine endeksli bir politika, bugün, 
Türkiye'de egemendir ve tek kişi eliyle yürütülmektedir. Bu zihniyetin, bu politikaların -iflas 
etmiş olmasına rağmen- hâlâ İktidar Partisi milletvekillerince tepki ile karşılanmıyor olmasını, 
biz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ibretle izlemekteyiz ve Türkiye halkı da ülke sathında, 
ibretle izlemektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; çalışan insanların gelirleri, çalışan insanların millî 
gelir içerisindeki payları, ANAP politikaları sonucu, yüzde 30'lardan, yüzde 15'lere düştü. 

1980-1990 arasında tarım ürünlerinin fiyatları 39 kat artmışken, bu ürün maliyetlerine et
ki eden girdilerin fiyatları 61 kat arttı; yani, Türkiye'de, emeği ile geçinen insanlar, yüzde 50 
oranında yoksullaştılar, fakirleştiler. Bu politikaların sonucunda, toplumsal muhalefet gelişti, 
büyüdü. 

Türkiye'de üç dört yıldan bu yana susturulmuş olan işçiler, haklarını talep etmek için, 
büyük ölçüde seslerini yükseltiyorlar. Toplusözleşme düzeni ve iş barışı, bunca ekonomik çe
lişkilerin yaşandığı bir ülkede, elbette kolay kurulamaz ve sürdürülemez. Nitekim, 700 bin ci
varındaki kamu kesimi işçisinin sürdürülmekte olan toplusözleşme görüşmelerinde henüz bir 
adımlık ilerleme sağlanamamıştır. 

Hepinizin bildiği gibi, Türk Hava Yollarındaki grev devam ediyor. Bu konudaki düşünce
miz, karşılıklı anlayış birliği içerisinde, serbest ve hür iradeleriyle, tarafların bir an önce anla
şarak sözleşmelerin imzalanması, işyerlerinde devam eden grevlerin sona erdirilmesi -amaç greve 
gitmek, grev yapmak ye yaptırmak da değil- diğer işkollarındaki sözleşmelerin bir an önce bi
tirilmesidir; ama, Hükümetin, bu konulara dönük politikalarında bir kıştırtıcılığm başından 
bu yana devam ettiğini hep birlikte görmekteyiz. Çeşitli zamanlarda Hükümet üyelerinin, on
ların yetişemedikleri yerlerde Cumhurbaşkanının, konuyla ilgili olarak her akşam televiz-
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yondan vermiş olduğu demeçler, işyerlerinde işçileri tahrik etmekte ve bu tahrikler çeşitli çeliş
kilere denen olmaktadır. O nedenle, bu iş barışının kurulabilmesi için, bir an önce, bu işyerle
rindeki toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçlanması gerekmektedir. 

Güzel söylüyor : Zengini herkes sever; ama, bizim geleneklerimiz, yoksulu da sevmeyi ge
rektirir. Sayın Cumhurbaşkanı, "ben zengini seviyorum" diyor, iyi yapıyorsun, sev, sana "yok
sulu sev" diyen yoktur; ama "yoksullara düşman ol" diyende yoktur; bari yoksullara düşman 
olma... (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cunkurtaran, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız. 
ETEM CANKURTARAN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin siyasal konu- . 

lara dönük egemenlik hakkı büyük ölçüde elinden alınmış durumda. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, kanun hükmünde kararnamelerle devre dışı bırakılmış durumda. Ayrıca, Hükümet, 
büyük ölçüde devre dışı bırakılmış durumda. Hükümetin görevlerinin büyük bir bölümü, Sa
yın Cumhurbaşkanı tarafından yürütülmektedir. 

İzninize sığınarak burada iki hususun altını -bir sorumluluk olduğu için- çizmek istiyo
rum : 

Bugün, Sayın Başbakan, kendi görevlerinin ve sorumluluklarının, Cumhurbaşkanı tara
fından kullanılmasına, Anayasa gereği ses çıkarması gerekmesine rağmen ses çıkarmıyor ola
bilir; ama, şunu çok iyi biliniz : Siyasal yaşamımızın ve demokrasimizin temel kurumlarıdır 
siyasî partiler. Anavatan Partisi de bir siyasî partidir. Siyasî partilerin, partileşme süreçlerini 
tamamlayabilmeleri için kendi içlerinden çıkardıkları yeni yöneticilerle ve önderlerle yönetil
meleri gerekmektedir. Bugün, Cumhurbaşkanının, İktidar Partisi üzerindeki vesayeti, Anava
tan Partisinin partileşmesini engellemektedir. 

İkinci temel sorun da şudur : Cumhurbaşkanı, fiilen Hükümetin yetkilerini kullanmakta
dır. Başbakan buna ses çıkarmıyor olabilir; ama, biliyorsunuz, bizim Anayasamız, güçler ayrı
lığı dengesine dayanmaktadır. Yarın bir genel seçim yapılır ve bu genel seçimden Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti iktidar olarak çıkarsa, Sayın İnönü'nün Başbakanlık yetkilerini elinden alıp kul
lanamayacağını bilmelidir. Cumhurbaşkanı; ama, yarın, bu yetkilerini kullanamayacağını gör
düğü zaman, devletin en başındaki ile hükümeti yürütmekle görevli olan başbakan arasındaki 
çelişkiler, çeşitli sıkıntılara ve sorunlara davetiye çıkarmak anlamı taşıyacaktır. Bunlar, asıl, 
İktidar Partisinin sorunlarıdır. 

Bugün, yıllardan beri kafamızda sakladığımız devlet adamı özellikleri değişmiştir. Bize 
göre, bilgisi, becerisi, deneyimi, yeteneği ve en önemlisi, dürüstlüğü ve doğruluğu kanıtlanmış 
insanların niteliği idi devlet adamlığı; ama, bugün, hukuk dişiliğin, köşe dönmeciliğin, yağma
cılığın, adam kayırmanın bu niteliklerin önüne geçtiğini, devlet adamı özellikleri olarak bu 
niteliklerin anlaşıldığını ve kabul edildiğini, lütfen, hepiniz kabul ediniz. Etrafınızdaki insan
ların, gerek ekonomik hayatta, gerek sosyal hayatta, gerek siyasal hayatta, kendi çıkarlarıyla 
ilgili, ailesinin çıkarlarıyla ilgili götürdükleri politikalar, siyasal yaşamımızı ve demokrasimizi 
tahrip etmeye dönük politikalardır. 

ANAP İktidarı miadını doldurmuştur. Ne kadar zorlasak da, sizin oylarınızla gerçekleşe
ceği için, size bir seçim kararı aldırmak mümkün değil. Ama, şunu biliniz; artık, siz, Türkiye'
ye yüksünüz. Siz, bu yükü mutlaka kendi vicdanınızda da hissediyorsunuz; ama, çekip gitmek 
istemiyorsunuz. İnanıyorum ve güveniyorum ki, ilkseçimde Türkiye halkı sizi tarihten ve def
terden silecektir. 

Bu gensorunun kabul edilmesi yolunda oy kullanacağımızı bildiriyor, saygılar sunuyorum. 
(SHP sıralırından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cankurtaran. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Tevfik Ertüzün; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
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DYP GRUBU ADINA TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Hükümetin, uyguladığı ekonomik politikalarla Türk ekonomisini kronik bir enf
lasyona mahkûm ettiği, sanayileşmeyi durdurduğu, ekonomimizin geleceğini ipotek altına al
dığı, bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarını derinleştirdiği, gelir ve vergi yükü dağılımında bü
yük adaletsizliklere yol açtığı, çalışma barışını engellediği ve ekonomik bekleyişlerde istikrar
sızlık, güvensizlik ve belirsizliğe egemen kıldığı iddialarıyla, Doğru Yol Partisi milletvekilleri 
tarafından Hükümet hakkında gensoru açılmasına ilişkin bu önerge üzerinde Doğru Yol Parti
si Meclis Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerimin başında, 
Yüce Heyeti saygı ile selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Türk halkı, 1980 yılından beri sürekli olarak kemer sıkmak
tadır. ANAP yöneticileri ve hükümetleri parlak sonuçlar vaat ederek, bir iki yıllık istikrar prog
ramları uygulamaya koymuşlar; bu paketlerle ekonominin düzlüğe çıkacağını, halkın refah dü
zeyinin yükseleceğini ve hatta Türkiye'nin kısa bir süre içinde dünyanın ilk 10 ülkesi arasına 
girebileceğini iddia etmişlerdir. Bu paketlerin içinde nelerin saklı olduğunu artık halkımız ga
yet iyi anlamıştır. Paketlerin içinde değişik tip ve güçte tahrip bombaları bulunmaktadır. Bun
lar, vatandaşın satın alma gücünü, vatandaşın refahını tahribe yönelik bombalardır. Bunlar 
ya zamdır ya fondur ya vergidir ya yüksek faizdir ya devalüasyondur ya da iç yahut dış borç
tur. Son zamanlarda buna, "özelleştirme" adı altında bir başka unsur daha ilave edilmiştir. 

Bu tahrip bombalarının altında on yıldan beri ayakta kalmak için direnen milyonlar, düz
lüğe çıkmayı beklerken, büyük refah kayıplarına uğramışlardır, özellikle 1987'den beri iktida
rı her fırsatta uyarmaya çalıştık, "Bu politikalarla yapısal sorunları çözmüyorsunuz, olsa olsa 
erteliyorsunuz; bir süre sonra bu sorunlar, daha büyümüş olarak, daha karmaşık hale gelmiş 
olarak karşınıza çıkacaktır. Sanayileşmeyi ihmal ediyorsunuz. Türk ekonomisinin yapısal so
runları hizmet sektörüyle aşılamaz" dedik; ama, bugüne kadar anlatmamız mümkün olmadı. 
Türk ekonomisini âdeta açık pazara çeviren bir ithalat politikasının yanlışlığını hep söyleyegel-
dik; ama, dinletemedik. 

Hükümet/Türkiye'den yapılan eleştirileri dikkate almazken, uluslararası kuruluşların tavsiye 
ve telkinlerine harfiyen uymayı tercih etti. "Yapısal Uyum Programı" adı altında yutturulan 
ve Türkiye gerçeklerine uymayan politikaları uygulayarak bugünkü çıkmaza'gelindi. 

Türkiye'nin bütün sorunları bugün çığ gibi büyümüştür. Enflasyon kronikleşmiştir, gelir 
dağılımı ciddî biçimde bozulmuştur. İşsizlik bir sosyal afet halini almıştır. Borçlar ve faiz yükü 

/ bütçenin belini bükmüştür, tç göç, bir sosyal drama dönüşmüştür. 1980'lerin Türkiyesi, 1970'lerin 
Brezilyası ile büyük benzerlik göstermektedir. 1970'Ierde dünya, bir Brezilya mucizesinden bah
setmekte idi, Brezilya'nın gördüğü rüya, 1981'de bitti. Türkiye, bu rüyayı görmeye hazırlanır
ken, rüyayı dahi göremedi. Eğer Brezilya'ya giden ölçüde Türkiye'ye yabancı sermaye gelseydi, 
belki, Türkiye de o rüyayı görmüş olacaktı; ama, sonuç değişmeyecekti. Zira, yapısal sorunlar 
çözülmeden, gerçek Ve kalıcı kalkınmayı başarmak mümkün değildir. 

Türkiye'de, 1990'lı dönemin başında, artık, paket programların da tıkandığı görüldü. Bu
gün gelinen noktanın temel niteliği, ekonomik ve siyasî istikrarsızlıktır. Bilindiği gibi, az geliş
miş ülkelerde, çoğu zaman ekonomik ve siyasî istikrarsızlık birlikte ortaya çıkar, birbirini etki
ler; ülkemizde de öyle olmaktadır. Bugün toplumdaki bütün kesimlerin, bütün sektörlerin ve 
bürokrasinin beklentisi kötümserdir. Eğer bir toplumda "yarın, bugünden daha kötü olacak'' 
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beklentisi yaygınlaşmışsa, artık, orada istikrardan söz edilemez. Bir de buna ekonominin yö
netiminden sorumlu olanların kendi aralarındaki uyumsuzlukları, düşünce ve politika farklı
lıklarım eklerseniz, olay, istikrarsızlık ve belirsizlikten de daha vahim bir hale gelmiş demektir. 
Bunun adı, olsa olsa, çaresizliktir, tşte, bunun en anlamlı kanıtlarından biri, kendi hükümetle
ri tarafından yapılan plan ve programlardaki bütün ilke ve politikaların bir kenara itilerek, KİT'
lerin kapatılmasını, destekleme alımlarının kaldırılmasını çare olarak ortaya koyacak kadar şaş
kınlık ve çaresizlik içine düşülmüş olmasıdır. 

Kısaca, bugün, Türk ekonomisi on yıllık bir kemersıkma döneminden sonra, yeniden bir 
on yıllık bir istikrar programı arayışı ile karşı karşıya gelmişse, Hükümetin başarısızlığı tescil 
edilmiş demektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu genel düşüncelerden sonra, önemli saydığım bazı 
makro ekonomik denge ve hedefler üzerinde durmak istiyorum, öncelikle millî gelirden başla
mak isterim. 

1990 yılı gayri safi millî hâsılasındaki büyüme, bilindiği gibi, yüzde 9,1 olarak açıklandı. 
Tabiî ki, 1989 yılının yüzde 1,8'lik büyümesinden sonra, yüzde 9'luk bir büyümenin nasıl ger
çekleştiği üzerinde ayrıca durmak lazımdır. Ancak, hemen işaret etmeliyim ki, böyle bir büyü
me karşısında halkın günlük sıkıntıları ve şikâyetleri azalmadı. Acaba, bu nasıl bir büyümey
di?.. Halka yansımayan, halkın refahına katkıda bulunmayan bir büyüme... Türkiye'de, geç
miş yıllarda yüzde 7'lik, 8'lik büyüme hızları yaşandığında, halk, bu büyümenin etkisini ce
binde, sofrasında, hayatında yaşayabiliyordu. 

1990 yılındaki büyüme, eski sosyalist ekonomilerdeki büyümelere benzetilebilir. O ülke
lerde. de yüksek büyüme hızı sağlanıyordu; ancak, bu büyüme, halkın refahına yansımıyordu. 
Büyümenin kaynağı, silahlanma, altyapı ve uzay yatırımlarıydı; 1990 yılındaki büyüme de bu
na benzer. Belirli kesimlerin satın alabildiği, ucuz dövizle ve dış kaynakla desteklenmiş ithal 
tüketim mallarının yanında, altyapı yatırımlarından, otoyollardan, silahlanmadan ve lüks ka
mu yatırımlarından kaynaklanan bir büyüme... 

tşte, büyümenin kaynağı bunlar olduğu için, bunlar vatandaşa bol ve ucuz mal ve hizmet 
sağlayan, onun refahını arttıran bir türde büyüme olmadı. Bu nedenle, yüzde 9'Iuk büyümeye 
rağmen, halkın sıkıntıları azalmamış, hatta artmıştır. 

Şimdi, bu yüzde 9,1'lik büyüme yetmemiş görünüyor ki, birkaç gün önce, Devlet istatis
tik Enstitüsü, 1990 yılındaki büyüme hızının yüzde 10,2 olduğunu açıkladı. Deniyor ki, "me
tot değiştirdik. Hesapları üç aylık bazda, yeni fiyatlarla yapınca, karşımıza yüzde 10,2 çıktı 
ve bir de baktık ki, biz, Türkiye'nin gayri safı millî hâsılasını geçen yıl 284 trilyon lira olarak 
biliyorduk; ama, bir yanlış yapmışız ve bu 284 trilyon lira değilmiş de, 382 trilyon liraymış." 

Sayın Başkan, değerli üyeler; aşağı yukarı, takriben bir ay önce sorduğum bazı sorulara 
Sayın Devlet Bakanı Güneş Taner'in verdiği cevapta, 1990 yılı millî gelirinin, gayri safı millî 
hâsılasının 284 trilyon lira olduğu ifade edilmiştir. . . 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Zam gelmiş zam; sonradan zam gelmiş. 
TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla) — Şimdi, bu ülkenin bütçesi, planı, programı, hepsi, bu 

284 trilyon liralık millî gelir rakamına göre dengelenmiştir. Eğer bu yanlış da, Türkiye'nin geli
ri böyle değil de, 382 trilyon lira ise, süratle -Sayın Bakan "evet" diyor- bu Meclise iş düşü
yor : Altıncı Beş Yıllık Planı derhal revize etmeliyiz; programı revize etmeliyiz, bütçeyi revize 
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etmeliyiz; hiçbirini kullanamayız. Yani, Devlet istatistik enstitüsü Başkanının yaptığı bu açık
lamadan sonra, Altıncı Beş Yıllık Planın, yıllık programın ve bütçenin hiçbir anlamı kalma
mıştır. Hepsi rafa, daha doğrusu hepsi -yani kusura bakmayın biraz amiyane tabirle- çöpe... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Başta Hükümeti çöpe atalım da, ondan sonra... 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Şimdi, bakınız, iş bu kadarla bitmiyor. Ne yapaca

ğız?.. Buna bağlı olarak, Türkiye'de kişi başına gelir 2 600 dolara yükselmiştir. Zannediyo
rum, bundan sonra, Sayın Başbakan, sayın bakanlar, Sayın Cumhurbaşkanı bunu kullanacak
lardır, "2 600, 2 595 dolar; biz bunu 1 300 dolardan aldık, katladık, 2 600 dolara getirdik" 
diyeceklerdir, 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — 2 500 dolar. 
TEVFÎK ERrÜZÜN (Devamla) — Şimdi, ne yazık ki, iktisat formasyonu almayanlar me

seleyi hu kadar basit görebiliyorlar. Yani, Türkiye'nin en hazin tarafı, gerçekten üzüntü verici 
tarafı, iktisat formasyonu almayan insanların Türk ekonomisini yönetme noktasında olmala
rıdır. Bu, Türkiye adına büyük şanssızlıktır. YBOÛ, kusura bakmayın.iki tane mastır dersi al
makla ekonomi olmaz. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (istanbul) — Doçent olunuyor mu? 
TEVFlK ERTÜZÜN (Devamla) — Evet, doçent olmaya da gerek yok; ama, hiç olmazsa 

bir iktisat formasyonu almak gerekir ve biraz da bu işlerin üzerinde çalışmak lazımdır. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (istanbul) — Biz bu işlerin altından kalkarız. 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Şimdi, bakınız, size anlatacağım... 
Değerli arkadaşlarım, iktidar, vaatlerini gerçekleştiremeyince, çareyi, metotları, usulleri 

değiştirmekte arıyor. Bugüne kadar fiyat endekslerinde metotlar değiştirildi; işsizlik hesapla
malarında değiştirildi, ödemeler bilançosunda değiştirildi, dış borçlarda değiştirildi... Evet, bu
gün, Türkiye, metotları değiştirerek, kendisini başarılı göstermeye çalışan bir iktidarın aczi kar-
şısındadır. Bugün, artık, Hükümetin politikalarına güven kalmadığı gibi, devletin rakamları
na da güven kalmamıştır. Bu devletin rakamlarını kullanıp, hiçbir irdeleme, hiçbir yorum ya
pamayız, hiç kimse de yapamaz. 

Şimdi, diyebilirsiniz ki, "hepsini aynı ölçüde büyütürüz." Yani, mesele büyütmek; biz, 
büyütme heveslisiyiz. Rakamların büyük olmasını çok seviyoruz; rakamlar büyük olsun da, 
ne olursa olsun; enflasyon istese yüzde 1 000 olsun... Büyük rakam... 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de tam olarak belirlediğiniz gerçek fiyatlarla ölçtüğünüz 
büyüklükler var. Ne gibi?.. Yatırımlar gibi, vergi gelirleri gibi, kamu finansman açığı gibi, dış 
ticaret rakamları gibi... Bunları gerçek fiyatlarla hesaplıyorsunuz. Bunları, büyütülmüş bir millî 
gelir .karşısında düşündüğünüz zaman, hepsinin payları küçülüyor. Yani, kamu finansman açı
ğının millî gelir içindeki payı küçülüyor, dış ticaret hacminin payı küçülüyor, yatırımların payı 
küçülüyor. Nasıl oluyor?.. Bakınız, size bir tanesini daha söyleyeyim. Devlet hizmetleri, büt
çeyle, belli, gerçek fiyatlarla hesaplanıyor, biliniyor. Devlet İstatistik Enstitüsü, bir kalemde,masa 
başında, devlet hizmetlerini 16 trilyondan, yüzde 100 fazlasıyla, 32 trilyona çıkarabiliyor. Ya* 
ni, değerli arkadaşlarım, şimdi, Türkiye'de trajikomik bir hadise karşısındayız. 

Başka bir şey daha söyleyeyim size. Eğer, 284 yerine 387'yi alırsanız, devletin ekonomi 
içindeki payı küçülüyor; yani, sizin ilave bir şey yapmanıza lüzum yok. Daha başka bir şey 
söyleyeyim; Mesela, o zaman, sermaye hâsıla katsayılarının yanlış olduğu çıkıyor. Demekki 
planlama teşkilatı sermaye hâsıla katsayılarını olduğundan çok büyük tespit etmiştir, bu ser-
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maye hâsıla katsayıları çok kârlıdır; yani, Türkiye'de olduğundan daha büyük bir kârlılık var. 
Her şey altüst... Olmaz böyle,şey; inanılır gibi değil. 

Geliyorum şu noktaya : Siz, "bu ülkede kişi başına 2 600 dolar gelir var" dediğiniz za
man, bununla Türkiye'yi kandıramazsınız, Batı'yi kandırabileceğuüzi mi zannediyorsunuz? Aca
ba Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel göstergeleri 2 600 dolarlık geliri doğrulamakta 
mıdır? Günde kişi başına 18 gram et tüketimiyle, 2 600 dolarlık gelir nasıl izah edilebilir? Ge
lin, çıkın bu işin içinden... 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca, bizim istatistik birikimimiz, yıllık bazda dahi çok doğru he
saplamalar yapmaya elverişli değilken, şimdi, Devlet İstatistik Enstitüsünün üç aylık bazda yaptığı 
bu hesapların doğru olduğu nasıl iddia edilebilir? Yani, üç aylık veriler, yıllık verilere göre çok 
daha sağlıksızdır. 

MUSTAFA HİKMET ÇELEBİ (Gaziantep).— Sen yanlış olduğunu nasıl söyleyebilirsin? 
Bilmiyorsun bu işleri. 

TEVFÎK ERZÜTÜN (Devamla) — Müsaade et de, artık, bu işleri bileyim; yirmibeş sener 

dir içindeyim. 
MUSTAFA HİKMET ÇELEBİ (Gaziantep) — Bildiğin bu ise, bilmediğin ne? 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Müsaade et; ben, bildiğim şeyleri söylerim, bilmedik

lerimi söylemem. 
Değerli arkardaşlarım, ayrıca, bir nokta daha geliyor; tabiî, bunun üzerinde çok ısrarla 

duruyorum. Bir de üretimden giderek yapılan hesaplamanın gelirlerle doğrulanması lazım. Türk
iye'de asgarî ücret 70 dolar, ortalama ücret 200 doların altında, Ücretlilerin yıllık gelirinin 2 000 
doların altında olduğu bir ülkede kişi başına gelirin 2 600 dolar olması namümkündür. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Hızlandırıyorum Sayın Başkan. 
Ha, "yaptım oldu" diyebilirsiniz, her zaman dediğiniz gibi; ama, kendinizden başka, ne 

içeride ne de dışanda hiç kimseyi buna inandıramazsınız. 
Gelelim fiyat artışlarına... Birkaç gün sonra bunun üzerinde bir gündem dışı konuşmayla 

daha detaylı olarak durmak istiyorum. Zaten, her ay bunu gündeme getiriyoruz; ama, ne ya
zık ki, geçen ay "gündem dolu" gerekçesiyle Sayın Başkanlık bize söz vermedi ve geçen ayın 
fiyatlarını konuşamadık. Umuyorum ki, önümüzdeki birkaç gün içinde ilk dört aylık fiyatları 
yeniden konuşuruz; ancak, şu kadarını söyleyeyim ki, 1990 enfalsyonu, bastırılmış bir enflas
yondur. Bir sayın bakanımızın koltuğunu korumak için, KİT ürünlerine zam, kasti olarak ya
pılmamıştır ve diğer yandan Körfez krizinin getirdiği durgunluk, fiyatları yapay bir şekilde aşağı 
çekmiş ve enflasyon ve bu sebeplerle ancak yüzde 60'lar düzeyinde tutulabilmiştir. 

MUHİTTİN KARAMAN (Gümüşhane) — Yok canım, yüzde 35'Iere kadar inmiştir. 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Şimdi, bakınız, 1991 programında bir dolar 3 680 lira 

alınmıştır; bugünden bu hedef aşılmıştır, Türk Lirasının dört aydaki değer kaybı yüzde 40'a ulaşmıştır. 
Bir de, 4 aylık enflasyon rakamlarını vermek istiyorum. İstanbul Ticaret Odası geçinme 

endeksi yüzde 25. Devlet İstatistik Enstitüsü tüketici fiyatları yüzde 23. Yıllık; Devlet İstatistik 
Enstitüsü yüzde 62, İstanbul Ticaret Odası yüzde 67. 

Gelinen nokta budur ve devletin yüzde 70'İ aşan faizle borçlandığı bir ortamda enflasyo
nun zaten kontrol altına alınması beklenemez. 
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Bu noktada, kamu finansman açıklarına değinmek istiyorum. Çünkü, bu enflasyonun en 
büyük sebebi, kamu kesiminin borçlanma gereği... 1989'da 12 trilyon olan borçlanma, 1990 
yılında 26 trilyona yükselmiştir. Enflasyon yüzde 60 civarında artarken, kamu kesimi borçlan
ma gereği yüzde 120 artmış ve kamu kesimi borçlanma gereğinin, kamu finansman açığının 
millî hâsıla içindeki payı 1989'da yüzde 7,4'ten 1990'da yüzde 9,4'e çıkmış, hatta bazı rapor
larda yüzde 10'a kadar çıktığı dahi ifade ediliyor. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — 10,1. 
TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla) — Son rakam 10,1 imiş. 
Evet, teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şimdi, bakınız, KİT'ler suçlu bulunuyor burada. KİT'ler, acaba gerçekten suçlu mudur? 

KİT'ler için Hükümet birtakım vaatlerde bulunmuş, demiş ki, "biz bunları arpalık olmaktan 
çıkaracağız; bunları etkin ve verimli hale getireceğiz." Ama, bu vaatlerini yerine getirmemiştir. 
Sormak istiyorum : Acaba hangi KÎT'e bü son on yıl boyunca ne kadar yenileme yatırımı ya
pılmıştır; ne kadar teknolojik yatırım yapılmıştır? 

Şimdi, bakınız, Hükümetin, 1990 ve 1991 programının aynı sayfalarında (38 inci sayfasın
da) KİT'ler hakkındaki tedbirleri var. 1990 ve 1991 programından aynen okuyorum : "KİT'le
rin yeni bir yapıya kavuşturulmaları konusunda, DPT'de, özelleştirme paralelinde çalışmalar 
sürdürülmekte ve bu kuruluşların, ekonominin kurallarına uygun kârlılık ve verimlilik esasları 
içinde çalışabilmeleri için alternatifler geliştirilmektedir. Program bunu emretmiş, koymuşlar. 
Hangi alternatifi geliştirdiniz, getirdiğiniz alternatif nedir? öyle anlıyoruz ki, geliştirdiğiniz 
alternatif, KİT'leri kapatmaktır. Gelinen nokta budur. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, lütfen bitirin, sürenizi çok aştınız. 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Bakınız, yine 1990 ve 1991 programının 101 ve 103 üncü sayfalarında şu ifadeler yer almış : 

"KİT'lerin sermayeleri Hazine imkânları ölçüsünde, faaliyet hacimlerine uygun hale getirilecek." 
Soruyorum şimdi buradan; KİT'lerin sermayeleri, onların faaliyet hacimlerine uygun ha- -

le getirilmiş midir? Sermaye eksiklerini tamamladınız mı? 
"İşletme ve yatırım faaliyetleri için işletme dışından kaynak sağlanmasında rasyonel fi

nansman ilkelerine uyulacak ve muhasebe ünitelerinin yıl içindeki gelişmeleri daha yakından 
izleyebilir hale getirilmesi çalışmalarına hız verilecektir" deniyor. Bunlar yapılmış mıdır? Bu 
tedbirler unutulmuş, sadece tek bir tedbir uygulanmış; o da, KİT'lerde ürünlere yapılan zam
lar otomatiğe bağlanmıştır. Ayrıca, KİT'lerde fevkalade yanlış ithalat politikası uygulanmıştır. 
İşte buğday ithali, işte şeker ithalinde içine düşülen perişanlık... Dünyada fiyatların en pahalı 
olduğu dönemde buğday ve şeker ithal edilmiş, ondan sonra da fiyatları süratle düşmüştür. 

Sayın Başkan, ödemeler bilançosu, cari işlemler açığı, özelleştirme, rezervler, iç ve dış borçlar 
üzerindeki görüşlerimi söylemeye maalesef zaman kalmadı. Bunlar, fevkalade önemli göster
geler tabiî.. 

BAŞKAN — Türk ekonomisini 20 dakikada konuşamayız Sayın Ertüzün. Süreyi çok aştı
nız, lütfen bitirin. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Evet, sadece Sayın Bakandan aldığım bir cevap; ken
disine teşekkür ediyorum. Merkez Bankası döviz rezervleri ile ilgili olarak verdiği cevapta, "bu 
rezervlerin Merkez Bankasında olmadığını gösteriyor. Rezervler, Merkez Bankasının değildir, 
bunlar KİT'lerindir yahut mevduatlardır yahut bankaların hesaplarından oluşuyor. Zaten, 
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eğer 10 milyar dolarlık rezerv Merkez Bankasının olsaydı, Merkez Bankası bu rezervi kullana
bilir durumda olsaydı, 1 milyar dolar aramaya çıkar mıydı? 

Bir de, tek bir cümleyle dış borcu söyleyeyim; fevkalade önemli. 
Dış borçlarda geçen yıl yüzde 20 civarında artış gerçekleşmiştir ve dış borçta resmî rakam 

49 milyar dolara gelmiştir. Bunun içinde iç borçların payı da fevkalade yükselmiştir ve kısa 
vadeli borçlann payı yüzde 20'ye yaklaşmıştır. 

Müsaade ederseniz, sonuç kısmına gelmek istiyorum : 
BAŞKAN — Yok. artık, Sayın Ertüzün, sürenizi 10 dakika aştınız. Müsaade edemeyece

ğim, kusura bakmayın, lütfen bitirin. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Peki, toparlayayım Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli üyeler, sonuç olarak şunu söylemek istiyorum : 
Türk ekonomisinin temel karakteristikleri, başta da ifade ettiğim gibi, istikrarsızlık, gü

vensizlik, belirsizlik haline gelmiştir. Ekonomideki belirsizlik, Merkez Bankasını, para progra
mı dahi yapamaz hale getirecek kadar derinleşmiştir. Sayısı devamlı artan fonlar, bütçe birliği
ni bozmuş ve kamu harcamalarında disiplin sağlanamaz hale gelmiştir. 

Türkiye'nin bütün bu ekonomik sıkıntıların içinden çıkmasının önündeki en büyük ve tek 
engel, halkımızın desteğini ve güvenini kaybetmiş olan iktidarın varlığıdır. Halk desteğinden 
yoksun bir hükümetin bugünkü sorunları çözmesi mümkün değildir. Böyle bir iktidarın, halk
tan yeniden kemer sıkmasını istemeye hakkı da yoktur. 

Aslında, eğer 26 Marttan sonra demokratik sisteme ve değerlere saygı gösterilip hızla se
çimlere gidilmiş olsaydı, en azından, halkımız son iki yılda yaşadığı sıkıntıları çekmeyecekti. 
Halkımızın iki yıl önce reddettiği ve azlettiği ve o günden bu yana her fırsatta, kararında ısrarlı 
olduğunu tekrarladığı Hükümete, bu gensoru belki bir şans olabilir; ama, bizim siyasî olgun
luğumuz buna izin vermiyorsa, halkımızın, demokrasinin faturası olarak bu Hükümete daha 
bir süre katlanmaktan başka çaresi yoktur. Bununla birlikte, halkımız bundan dersler çıkara
cak ve herhalde gerektiği zaman da hesabını soracaktır. 

Yüce Heyeti, saygı ile selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertüzün. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Alaattin Fırat; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Zonguldak Milletvekili Sayın Tevfik Ertüzün ve arkadaşlarınca, Hükümet hakkında, Ana
yasamızın 99 uncu, içtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca gensoru açılmasına ilişkin verilen 
önergeleri üzerinde ANAP Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle, Anavatan Partisi 
Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, sözkonusu önergede, Türk ekonomisinin, 1991 Yılında son on 
yılın ağır sosyoekonomik mirasının devralındığı; bu yılın ilk çeyreğine ait ekonomik gösterge-
ler.program ve bütçede belirlenen makro ekonomik dengelerden ve hedeflerden uzaklaşıldığı; 
Türk ekonomisinin istikrarsızlık, güvensizlik ve belirsizlik içine sürüklendiği; Hükümetin, pa
ra politikasını belirleyemez hale düştüğü; bütçe disiplininin bozulduğu, KİT'lerin kapatılmak 
istenildiği; destekleme alımlarını durdurmak aczine düşüldüğü; ekonominin, durgunluk ve enf
lasyon kıskacına girdiği; yasaları, kuralları ve kurumları oluşturulmayan bir keyfî ekonomi yö
netimi anlayışının geldiği, AT'ye katılma çabası içinde olan ülkemizin, bugünkü yapısal özel
likleriyle giderek bir Latin Amerika ülkesine benzediği; gelir ve vergi adaletinin bozulduğu ve 
çalışma barışının engellendiği iddia edilmektedir. 
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özetle söylenmek istenen; son on yılda Türkiye'nin çok kötü yönetildiği ve geldiğimiz nok
tada, "Türkiye'nin bittiği, ekonomik olarak tükendiği, her şeyin yok olduğu, ekonomi politi
kalarının iflas ettiği" şeklinde ifade edilmeye çalışılmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, muhalefetin bu iddialarına karşılık, müsaadenizle bir 
de son on yıllık Türkiye gerçeğine bakalım. Çünkü, iddia sahipleri, Türk ekonomisinin 1991 
yılına son on yılın ağır sosyoekonomik mirasını devralarak girdiğini iddia etmektedirler; tam 
tersi, ANAP iktidarları, 1980 öncesinin ağır sosyoekonomik mirasını devralarak Türkiye'yi bu
günkü seviyelere getirmiştir. 

Hepinizin çok yakinen bildiği gibi, 1980 öncesi takip edilen karma ekonomi modelinin 
bir sonucu olarak, ithal ikamesi esas tutularak Üretim yapılmış; kalite, alternatif maliyet, ve
rimlilik ve rekabet gibi piyasa ekonomisi göstergesi olan unsurlar dikkate alınmamış. Sonuç 
olarak; altyapıda, hizmette, üretimde aksaklıklar ve eksiklikler oluşmuş; Türk Lirasının değe
ri, merkezî kararla sunî olarak yüksek tutulmuş, yüksek maliyet, düşük ve kalitesiz üretim ger
çekleşmiş, ihracat düşmüş, ithalatta talep patlaması olmuş; dış ödemeler açığı büyük boyutla
ra ulaşarak, Türkiye, ödemeler darboğazı içine düşmüş, KÎT zararları ve yüzde lOO'ün üstüne 
çıkan enflasyonla, ekonomi, 1980 yılına girerken, "dama" diyerek, dönemin Sayın Başbakanı 
tarafınan çok güzel bir şekilde ifade edilmiş, 70 sente muhtaç hale getirilmiştir, tşte, asıl devra
lman ağır sosyal ve ekonomik yük budur sayın milletvekilleri. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisi iktidarları döneminde dışa açık büyüme politika
ları, daha önce izlenen ithal ikamesine dayanan stratejilerin yerini almış ve ödemeler dengesi 
problemi büyük ölçüde çözülmüştür. Uygulanan maliye ve bütçe politikalarının ve diğer eko
nomik politikaların dış ticaret ve para politikalarına uyumuna özel bir önem verilmiş ve bu
nun tabiî bir sonucu olarak da, Türkiye, başta dış ticaret olmak üzere, hizmetler, turizm, ulaş
tırma, haberleşme ve enerji gibi alanlarda büyük mesafeler kat etmiştir. Dolayısıyla, önergede 
iddia edildiği gibi, ANAP iktidarları döneminde sosyoekonomik problemler ağırlaştırılmamı?, 
bilakis, 1980 dönemlerinde devralınan ağır sosyoekonomik problemler büyük çapta çözüme 
kavuşturulmuştur. Nitekim, ekonomik göstergeler de bunu teyit etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, rakamlar bize şunu gösteriyor : Bir ülkenin gelişmesi, bir ülkenin 
seviyesini belirleyebilmemiz, yine bazı göstergelerin karşılıklı mukayeseli bir şekilde verilmesi 
ile anlaşılır. Bunlar nedir?.. Sizlere bunları sırayla okuyacağım : 

Birincisi, bir ülkenin gelişip gelişmediğini, gayri safi millî hâsılalarında izleyebilirsiniz. Tür
kiye'nin 1979 yılında gayri safi millî hâsılasındaki artış eksi 0,4'tür. ANAP iktidarlarının son. 
dönemi olan 1990 yılına bakıyoruz... 1984 yılından itibaren, yıllar itibariyle gelişme kaydede
rek artı yüzde 5,9 bir gelişme kaydetmiş, 1990 yılı sonunda -muhalefet partisine mensup mil
letvekilinin de biraz önce ifade ettiği gibi- gelişme hızı yüzde 9,1 seviyelerine yükselmiştir. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Aradaki yılları da söyleyin; yüzde l'Ieri... 
ALAATTİN FIRAT (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, muhalefet partisine mensup bir 

değerli sözcüsünün, Türkiye'de millî gelir.hesaplamaları ve gayri safi millî hâsıla hesaplamala
rı ile ilgili bazı tenkitleri oldu. Ben, özellikle bu tenkidi yapan arkadaşıma, ilmî kariyeri olan 
değerli bir milletvekili olması hasebiyle, bir iki kelime hatırlatmada bulunmak istiyorum. Ken
disinin de mensubu bulunduğu istanbul iktisat Fakültesinde yanında yetiştiği değerli ilim ada
mı Sayın Prof. Doktor Ahmet Kılıçbay'ın, üniversite kürsülerinde yıllardan beri, gerek Türk 
gayri safi millî hâsılasının ve gerekse millî gelir hesaplamalarının belli ölçüler içerisinde yanlış 
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olduğunu ifade ettiklerini kendileri çok iyi bilirler. Bunun için parametrelerin günün şartlarına 
göre dikkate alarak düzenlenmesinin gerekli olduğunu kendileri yine çok iyi bilirler. 

Şimdi size bir misal vereyim. Siz, kırk yıl önceki ihtiyaçlara göre bugün Türkiye'deki ge
lişmeyi hesaplayabilir misiniz? 'Yani, şöyle diyelim : Kırk elli yıl önce bir gaz lambası önemli 
bir ölçüydü, önemli bir ihtiyaçtı ve göstergelerde esas alınabilir; ama, siz, 1991 yılında gaz lam
basını ölçü olarak alıp, endeksleri ona göre düzeltirseniz, yanlış yapmış olursunuz, tşte, yapı
lan düzenleme budur. 

Yine, nakil vasıtalarını dikkate alın. At arabaları vardı, kağnı vardı, atla ve katırla nakil 
yapılırdı. Bugün bunların Türkiye genelinde esamesi yok; çünkü, Türkiye gelişmiştir; nakil va
sıtası ve araçları değişmiştir, tşte, parametreleri, millî gelir hesaplamalarını bu unsurları dikka
te alarak yeniden düzenlemenin gerekli olduğunu arkadaşım fevkalade iyi bilir. Tabiî bu kürsü
de politika yapacaklardır... 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin önemli göstergelerinden biri de fert başına millî gelir
dir. 1976 yılında Türkiye'de fert başına, 1980'lere gelinceye kadar, millî gelir 1 000 dolar sevi-
yelerindedir; 1 000 dolar olmuş, 1 012 dolar olmuş, 1 020 dolar olmuştur. 1990'lı yıllarda Türk
iye'de fert başına millî gdir 1 969 dolar, 2 000 dolar ve yeni hesaplamaların sonucu itibariyle 
-demin arkadaşlarımız yine ifade ettiler- bugün 2 000 doların üzerinde gerçekleşmiştir. Bu bile 
önemli bir gelişmeyi gözler önüne sermektedir. 

Türkiye'nin dış ticaretinde de benzer bir gelişme olmuş. 1980'li yıllarda 7 milyar dolarlık. 
ithalatına, 2,9 milyar dolarlık ihracatına mukabil, 1990 yılına girdiğimizde 22 milyar dolarlık 
ithalat ve 13 -14 milyar dolar seviyesinde de ihracat gerçekleştirmiştir. Bu, Türkiye'nin kapasi
tesini, Türkiye'nin potansiyel gücünü göstermektedir. 

1980 yılına kadar ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranları ancak yüzde 30'lar seviye
sinde seyrederken 1980'den sonraki yıllarda, yani ANAP iktidarları döneminde, bu oranlar 
giderek artmış ve bugün bu oran yüzde 75 - 80'ler mertebesine yükselmiştir. 

Yine devam ediyoruz; 1980'li yıllarda, sürekli, dış ticaret ve ödemeler dengesi açığı ekono
miyi tehdit ettiği halde, ANAP iktidarları döneminde bu tehdit tamamen ortadan kalkmıştır, 
1980'li yıllarda döviz darboğazı en büyük sorun iken, ithalatın yapılamaması sonucu kuyruk
ların, yoklukların varlığı çekilmez iken, ANAP iktidarları döneminde, yani 1990'a gelindiğin
de, bu sorun büyük çapta çözülüp, sorun olmaktan çıkmış, muhalefet partisi sayın hatibi ve 
üyesinin de bu kürsüden ifade ettiği gibi, bugün, ülkemiz, önemli döviz rezervine kavuşmuş
tur. tster bankalarda olsun, ister KİT'lerde olsun, bu milletin dövizidir; helal olsun. 

TEVFİK EKTÜZÜN (Zonguldak) — Onlar borç, yanlış anlamışsın; onlar başkalarının 
dövizi, milletin değil. 

ALAATTlN FIRAT (Devamla) — 1980'li yıllarda, Türkiye, dış borcunu ödeyememe so
rununu yaşarken, ANAP iktidarları döneminde yılda yaklaşık 7 milyar dolara varan dış borç 
anapara faiz ödemesi yapılmaktadır. 

Şimdi, diğer parametrelere; önce, Türkiye'nin eğitim durumuna bakalım. Sizlere hatırlat
mak bakımından bazı rakamlar vereceğim. 

Değerli milletvekilleri, 1980'li yılların başında Türkiye nüfusunun ancak yüzde 67'lik bir 
kesimi okuryazar idi. 1990 yılına bakıyoruz, Türkiye'de okuryazar oranı yüzde 91'e çıkmıştır. 
Bu, bir gelişmeyi ifade etmektedir. 
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Yine bakıyoruz: 1980 yılında yükseköğrenime devam eden gençlerimizin toplam gençlere 
oranı yüzde 6 seviyesinde iken, 1990 yılına baktığımızda bu oranın yüzde 15'e yükseldiğini gö
rüyoruz. 

Devam ediyoruz; sağlık konusuna girelim: 1980'li yıllarda, düşük nüfusa rağmen, bir dok
tora düşen hasta sayısı 1642 kişidir. 1990 yılına bakıyoruz.bir doktora düşen hasta sayısı 958'dir. 
Çocuk ölüm oranları yarı yarıya düşürülmüştür. Hasta yatak kapasitesi, o döneme göre iki 
katına yükseltilmiştir. 

Enerji konusuna bakıyoruz; arkadaşlarımız önergelerinde bu konuya temas etmişler. De
ğerli arkadaşlarım, 1983 yılına kadar yıllık, ancak 27 milyar kilovat/saat olan elektrik enerjisi 
toplam üretimi, 1990 yılında 62 milyar kilovat/saatin üzerine çıkmış ve geçmişin yaklaşık 3 
katı bir gelişme sağlanmıştır.Şimdi, Türkiye'de fert başına düşen elektrik tüketimine bakıyo
ruz; ANAP iktidarları döneminde, artan nüfusa rağmen, tam 2 katına çıkarılmıştır. Bakın, 
J980 yılında 470 kilovat olan fert başına düşen elektrik tüketimi, 1990 yılında 60 milyonluk 
nüfusa rağmen, 820 kilovata çıkarılmıştır. 

İnşaat konusuna bakıyoruz: 1983 yılında inşaat ruhsatı ve kullanma izni alan konut sayı
sı toplam 282 492 iken, 1990 yılına bakıyoruz; bu oran 1 milyon 22 Bin 400 küsura ulaşmış. 
Artış nispetine bakıyoruz; yüzde 200'lerin üzerindedir. 

Havaalanlarımızda seyahat eden insanlara bakıyoruz -inşalah yakında bu grev de bitecek-
1983 yılında, yılda ancak 1 milyon 396 bin 805 kişi uçaklarla seyahat etmişken, 1989 yılında 
bu rakam 4,2 milyona, 1990 yılında da 5 milyon seviyesine çıkmış. Bu kadar insanımız uçak
larla seyahat etmektedir. Bu da belli bir gelişmeyi ifade etmektedir. 

Yine buralarda dile getirildi; otomatik telefondaki durum şöyle : PTT'nin 1983 yılında 
ancak 1 milyon 673 bin abonesi mevcut iken, abonman sayısı 1989'da 5 milyon 861; 1990 yılın
da ise 7 milyon 250 bin olmuştur. Artış yüzde 250 küsurdur. Otomatik konuşmaya açık mer
kezlerde yüzde 1 229'luk bir gelişme kaydedilmiştir. 

1983 yılına kadar ancak 39 bin yatak kapasiteli 52 yurda mukabil, hugün, Türkiye Cum
huriyeti bu rakamı üçe katlamış; 150 bin dolayında yatak kapasitesi ve yine 200'e varan yurt 
sayısı ile büyük bir merhale kaydetmiştir. 

Demir - çelik üretimine bakıyoruz; 1980 öncesi yıllarda toplam 2 214; hatta 1983 öncesi 
1 000 ton hamdemir, 3 940 bin ton hamçelik üreten Türkiye, 1990 yıllarında, bakıyoruz.bunla-
rı katlamış; 5 milyon 200 bin tona yakın hamdemir döküm üretimi var. Hamçelik üretimi ise 
9 milyon 500 bin tona yükselmiş. Artış oranları yüzde 120'lerin üzerinde gerçekleşmiştir. 

Baraj inşaatlarına bakıyoruz : 1983 Yılına kadar Cumhuriyet Hükümetlerinin yaptığı yak
laşık 70 dolayında baraja mukabil, ANAP İktidarının son altı yedi yıllık döneminde 60 - 70 
dolayında baraj inşasına başlanmış ye bunların yüzde 60'a yakını da üretime açılmıştır. 

Otoyol konusuna bakıyoruz : Otoyol mevzuu ilk defa ANAP iktidarları döneminde ele 
alınmış. ANAP iktidarları dönemi öncesinde çalışmalar var; ama, bir türlü realize edileme
miş. Türkiye'de yılda 200 kilometreye yakın otoyol yapılmış ve 1991 yılı sonunda 900 kilomet-
re,asrın sonunda ise 3 bin kilometre otoyol yapılacak. Bu, bir gelişmenin işaretidir bir iktida
rın başarılı çalışmasının önemli ve güzel göstergelerinden birisidir. 

Sanayi konusuna bakıyoruz : -Sanayi Bakanımız da oturuyorlar burada-1980 yılında 111 
olan sanayi üretim endeksi, 1988 yılında 115,3'e," 1989 yılında 118,5'e, 1990 yılında ise 130,4'e 
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yükselmiş. Şubat 1990'da 118,6 olan sanayi üretim endeksi, Şubat 1991'de 122,6 olmuş, tddia 
edildiği gibi, sanayi üretimimiz gerilememiştir. Bakıyoruz, yükselme vardır, gelişme vardır. Bu 
durumda, iddia sahiplerinin söylediği havada kalıyor. 

Yine, 1983 yılma kadar ancak hayal edilen tank, zırhlı araç, füze, roketatar, güdümlü mer
mi, modern elektronik harp araç ve gereçleriyle, uçak imalatı, ANAP iktidarları döneminde 
gerçekleştirilmiştir, 

Bunları niye ifade ediyorum?.. Bunlar, bir ülkenin gelişmesinin önemli göstergeleridir; sosyal 
. refahın gelişmesinin önemli göstergeleri olduğu için, bunları mukayese etmek istiyorum değer

li arkadaşlarım. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Halk niye bağırıyor? 
ALAATTİN FIRAT (Devamla) — Beyaz eşyaya bakıyoruz: 1980 öncesine göre, beyaz eş

ya ve TV'nin, gerek üretimi, gerek tüketiminde 1990 yılına gelindiğinde büyük bir artış sağlan
mıştır. 1983 yılında ancak 450 bin TV mevcutken, 1990 sonunda 7 milyon 200 bin TV'ye çık
mıştır. ANAP'ın son yedi yıllık iktidarı döneminde gerçekleştirdiği bu hamleleri ve gelişmeleri 
saymaya elbette zamanımız yetmez. 

Şimdi, önergeyi veren iddia sahiplerine soruyorum : Son yedi yılda bu atılımı gerçekleşti
ren, Türkiye'ye bu ivmeyi kazandıran iktidarların dönemi mi ağır sosyoekonomik yük getir
miştir, yoksa 1980 öncesi döneminin yokluk ve kıthkları mı? Lütfen reddimiras etmeyin, insa
fa gelin. 

Şimdi, hal böyle iken, sadece 1990 yılının -o da Körfez krizinin tabiî bir sonucu olarak-
cari işlemler dengesinde meydana gelen 2,6 milyar dolar açığı misal gösterip, ekonominin kö
tüye gittiğini söylemenin, insafsızlık olduğu gibi, biraz ekonomi bilgisi olanın, şayet siyaset 
hırsı gözünü kapatmamışsa, ağzına dahi almaması icap eden bir durum olduğunu bilmesi ge
rekir. Çünkü, bilmesi gerekir ki, son aylarda ihracatımızda önemli gelişmeler kaydedilmeye baş
lanmıştır. 

1990 yılında ihracatta duraklama ve bunun sonucunda cari işlemler dengesinde 2,6 milyar 
dolar açık verildiği elbette doğrudur. Ancak, niçin bu açık verilmiştir? Bunun nedenini önerge 
Sahiplerinin de bildiğine eminim. Herkesin malumu olduğu üzere, geçtiğimiz ağustos ayında 
başlayan ve şubat ayında "soğumaya başladı" derken, sığınmacılar yüzünden etkileri halen 
devam eden Körfez krizini unutmamak gerekir. Bu kriz,sadece bizim hesaplarımızı bozmamış-
tır; bu kriz, bölgeye uzaklığı ne olursa olsun, tüm ülkeleri olumsuz olarak hâlâ etkilemektedir. 
Basında okuduğunuz gibi, bundan, Singapur bile etkilenmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız. 

ALAATTİN FIRAT (Devamla) —.Hemen bitiriyorum efendim. 

Bu etkilerin bir sonucu olarak, dünya dengeleri altüst olmuş, bu yılın ocak ayında 3 045 
lira olan dolar, nisan ayında 3 957 liraya.yükselmiş; ancak, diğer ülke paralarında da değer 
kaybı sözkonusu olmuştur. Dolar karşısında aynı dönemde Alman Markı yüzde 20, İsviçre Frangı 
yüzde 15 değer kaybetmiştir. Krizden en fazla etkilenen ülke olarak, liranın değer kaybı yüzde 
20'dir. Ancak, Türk Lirası değer kaybediyor diye, eskiden yapıldığı gibi, sonucu bile bile ya
pay kur uygulamalarına yönelecek değiliz, yönelmek de yanlış olur. Zira, bu politikaların acı 
sonuçlarını geçmişte hep beraber yaşadık; çok iyi hatırlarsınız. 

TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Geçen seneki yapay değil miydi? 
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ALAATTlN FIRAT (Devamla) — Yine, iddia sahiplerinin diğer bir iddiası da, borçlan
mayla ilgilidir. Borçlanmada hedefimiz, borç servisi kadar borç almak ve kısa vadeli borçlan
madan uzun vadeli borçlanmaya geçmektir, bunda da başarı gösterilmiştir. Bunun bir sonucu 
olarak, dış borç ödemelerinin vergi gelirlerine oranı son beş yıl içinde yüzde 25 civarında sabit 
kalmıştır; iddia sahiplerinin iddia ettiği gibi yüzde 70'ler seviyesinde değildir, tç borç ödemele
rinin vergi gelirlerine oranı ise yüzde 60'lardan yüzde 43'lere düşürülmüştür. Vergi gelirleri ise, 
1980 yılında 750 milyon lira iken, 1990 yılında 45 milyar liraya yükselmiş olup, 1991 yılındaki 
hedef ise 96 milyar liradır. 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Trilyon^ trilyon... 
ALAATTtN FIRAT (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gensoru önergesin

de imzası bulunan iddia sahiplerinin bir iddiası da, Türkiye'yi Latin Amerika ülkelerine ben
zetme, gayretleridir. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Doğru, doğru... 
ALAATTtN FIRAT (Devamla) — Hiç alakası yok. AT'ye katılma aşamasında olan Tür

kiye'yi, acaba girmesin diye jurnallemek mi istiyorlar gibi bir hisse kapılıyor insan âdeta. Hiç
bir milletvekilinin böyle bir düşüncede olacağına zaten inanmıyorum, inanmak istemiyorum. 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Ne var bunda? Siz de Kore'ye benzetiyorsunuz. 
ALAATTtN FIRAT (Devamla) — Şunu herkes katiyetle bilsin ve inansın ki, Türkiye Cum

huriyeti, geleceği olan, potansiyel gücü olan, istikbal vaat eden bir ülkedir. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Doğru, doğru... 
ALAATTtN FIRAT (Devamla) — Türkiye'nin, yeraltı ve yerüstü kaynakları, yetişmiş ka

lifiye insan unsuru, coğrafî ve stratejik konumuyla ve iş bilen, akıllı politikalar üreten, insanı
nın önünden her çeşit engeli kaldıran, hür düşünce ve vicdan hürriyetini veren ve hür teşebbü
sü teşvik eden Anavatan Partisi ve iktidarları sayesinde daha daha büyük atılımlar yapacağın
dan kimsenin kuşkusu olmasın Sayın Bayazıt. (ANAP sıralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Türkiye'nin geldiği bu nokta, elbette çağdaş bir noktadır. Çağdaş gelişmenin zirvesine çıkmak, 
ülkeyi çıkarmak, hem iktidann hem de muhalefetin görevi ve coşkusu olmalıdır. Ne mutlu bu 
coşkuyu yaşayanlara. 

Bu coşku içindeyken hemen belirtmeliyim ki gensorunun temel iddiaları asılsızdır yanlış
tır. Sadece muhalefet etmek için gensoru müessesesinin bu kadar uluorta, ucuz kullanılmama
sının gerekli olduğunu ifade etmek isterim. 

Bu vesileyle, gensoru önergesine ANAP Grubu olarak katılmadığımızı ifade eder, Yüce 
Heyetinizi şahsım ve Anavatan Partisi Grubu adına saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Hükümet adına, Sayın Güneş Taner; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Taner, dosyalarınız çok; ama, süreniz 20 dakikadır. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (istanbul) — Ama, ne yapayım Sayın Başkan... Gen

soru bu; ciddî bir müessese. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, Sayın Taner'i kutlarım; daha önceki gen

sorulara baktığımızda bu gensoruyu ciddiye aldığını görüyoruz. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Hükümetin, Türk ekonomisini kötü bir şekilde yönettiği iddiasıyla verilen gensoruya Hükü
met adına cevap vermek üzere huzurlarınızdayım; hepinize, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 
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Sayın Başkan, son günlerde bazı enteresan durumlarla karşı karşıya kaldığımızı ifade etmek 
istiyorum. Dikkat ederseniz, son bir ay içerisinde Hükümet için verilen dördüncü gensorudur. 
Acaba, enflasyondan şikâyet eden arkadaşlar, gensoru enflasyonu mu yaratmak istiyorlar? Eğer, 
bunu bu şekilde arzu ediyorlarsa, bu konuda başarılı olduklarını söylemek mümkündür. Son 
bir ay içerisinde, gensoru gibi fevkalade ciddî bir müesseseyi Yüce Mecliste kullanmak arzu edi
yorlar; en tabiî baklandır, kullanmakta serbesttirler. Yalnız, işin acı tarafı, bilhassa şu günlerde 
basını geniş çapta ilgilendiren, son üç haftadır çeşitli yankılara sebep olan Türk ekonomisinin 
kötüye gittiğine dair birtakım iddiaların araştırıldığı, düşünüldüğü, konuşulduğu bir ortamda, 
böyle bir gensoru verildiğinde, en azından, gensoru sahibi Sayın Tevfik Ertüzün ve 21 arkadaşı
nın 21'inin de şu muhalefet sıralarında olması gerekirdi. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, sadece onunla kalmak istemiyorum. Hatırlayacaksınız, bundan bir müddet evvel 
Sayın Demirel'in de bir gensorusu vardı. Kendisi bu gensorunun görüşülmesi sırasında, arka
daşlarının konuşması bittiğinde, bu kürsüye çıktığımda, arka sıralarından partisinin, taraftar
larının olmadığını ifade etmiştim; bugün de Sayın Demirel'i bu Mecliste göremiyorum. 50 kü
sur milletvekiline sahip Sayın Doğru Yol Grubu, acaba gensoruyu imzalamaktan imtina ede
rek, gerçekleri bildiği için mi imzalamıyorlar, yoksa, arkadaşlarımız imzalasın, biz bu genso
ruya tabiî ki katılıyoruz; tabiî ki durumun böyle olduğunu biliyoruz; amma velâkin biz bu Meclise 
gelip, bu gensorunun oylanmasında bu gensoru lehine el kaldırma arzusunda olmadıklarını 
ifade ettiklerinden veyahut Anavatan Partisi Grubunun, gerçekleri çok iyi bildiklerinden, "bu 
gensoruyu nasıl olsa reddederler, biz de burada vaktimizi boşa harcamayalım, siyasette birta
kım hatalar yapan insanların hatalarını yakalayıp da, meydan toplantılarında televizyona ko
nuşup, biz buradan puan alalım" çabası içindeler mi diye insan kendisine sormaktan alıkoya
mıyor ve yüksek müsaadenizle soruyorum... 

Kaldı ki, sayın basınımızı üç haftadır meşgul eden konulardan biri bu olmasına rağmen, 
. ne hazindir ki işte basın sıraları... Bir avuç arkadaşımız orada. Acaba, basının da bu konuya 

ilgisi neden bu kadar az?., 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Taner, şimdi basını bırak Allahaşkına. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Müsaade ederseniz bunu size arz ede

ceğim. Çünkü, ortada birtakım gerçekler var, bu gerçekleri herkes biliyor, herkes düşünüyor; 
ama, herkes, söylemediği gibi, kabul etmek de istemiyor. 

İşte, maalesef durum böyle iken, ben, lafta olmuş olsa bile, birtakım iddialar ortaya atıl
dığında, buraya hazırlanarak gelip, bu iddiaların böyle olmadığını teker teker Yüce Meclise 
arz etmek durumundayım, Müsaade ederseniz, bu arzı yapacağım ve tabiî ki bu arzın bitişin
de, Sayın Başkanın müsamahasına da sığınarak, benden evvelki konuşmacıların burada yap
mış oldukları tenkitlere de cevap vermek isteyeceğim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Siz niye istifa etmiştiniz Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

biliyorsunuz, bir şeyin, birisinden iyi veya kötü, güzel veya çirkin olduğunu iddia edebilmek 
için, bir referans noktası olması lazım. Uzun - kısa; neye göre uzun, neye göre kısa?., tyi - kö
tü; neye göre iyi, neye göre kötü?.. Maalesef, siyaset yaptığımız için ve sayın muhalefet men
suplarının, daha evvelki siyasî partilerin devamı oldukları için, elimizde olmayan nedenlerle 
1980 senesini burada bir cetvel olarak alma ihtiyacını hissediyoruz. Dolayısıyla, 1980 senesine 
göre bugünkü Türkiye ekonomisi iyi midir, kötü müdür, buna bakmamız lazım... 
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TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sen hâlâ orada mı kaldın? 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Ama, bununla da kalmayalım, hak

sızlık etmeyelim. Yanlış anlaşılmasın, 1989 ve 1990 senesinin elimizdeki rakamlarıyla, bugün, 
mayıs ayına geldiğimiz şu günde elimize gelen rakamlar arasında da acaba Türk ekonomisinin 
kötüye gittiği iddia edilebilir mi diye, bu rakamları da tartışmayı arzu ediyorum... 

TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Bu dinlenmez... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Elimdeki bu rakamlar çerçevesinde 

bunları da arz edeceğim. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Bakan, biz bugünü getirdik; gensoruyla bu

günü getirdik; bugünü konuş... (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, enflasyon; 1979 sene

sinde Anavatan Partisi... (ANAP sıralarından "O da gitti" sesleri) 
Efendim, Sayın Demirel'den örnek almışlardır, zorda kaldıkları zaman kaçarlar. 
tBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Terbiyeli ol, oraya yakış. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, enflasyonun kronik 

olduğu iddiasına cevap vermek istiyorum. 
Bu enflasyonu tenkit edenler, -ki enflasyonun kabul edilmesi, enflasyonun iyi olduğunun 

savunulması mümkün değildir- enflasyonun, en kısa zamanda ve en iyi şekilde aşağı indiril
mesinin gerektiğini, Anavatan Partisi İktidarı dün de söylemiştir, bugün de söylemektedir. Ge
ne dün ve bugün gereğini yapıp, bugünkü şartlar altında enflasyonu aşağıya indirmek için âlinden 
gelen azamî gayreti de göstermektedir. 

Bununla beraber, bize, bu sıralardan, bu kürsülerden bu lafları edenler, 1979 senesinde 
toptan eşya fiyatları olarak ölçtüğümüz enflasyonun yüzde 75,1 olduğunu acaba unuttular mı? 
1980 senesinde bu rakamın yüzde 90,3 olduğunu unuttular mı? 1989 senesinde ise enflasyon, 
1988 yılındaki en yüksek noktası olan yüzde 75'ten aşağıya programlanarak, indirilmiş ve sene 
sonunda yüzde 65 ile kapatılmıştır. 1990 senesi sonunda Körfez krizine rağmen enflasyon yüz
de 48,6 olmuştur. Bu kâfi midir? Hayır, aşağıya indirilmeye devam edilmesi lazımdır. 

Bununla beraber, ocak ayında başlayan kara harekâtı ile Irak savaşının bütün dünya ülke
lerine verdiği tahribatı gazete okuyan insanların, televizyon seyreden insanların bilmemesi müm
kün değildir. Bugün, Amerika'da resesyon vardır, Almanya'da problem vardır; Fransa, ttalya 
vesaire, hangisine bakarsanız bakınız Körfez savaşının etkilerini görürsünüz ve ekonomiler bu
nun etkisiyle çeşitli zorluklar altına girmiştir. 

Bununla beraber, nisan sonu itibariyle rakamlara baktığımızda, bu baskılar altında -ki, 
bu baskılardan bahsederken Körfez savaşının içerisine girilmemesine rağmen, sanki Türkiye'yi 
Anavatan Partisi ve Hükümeti Irak ile savaşa sokacakmış gibi iddialarda bulunmuş olduğunu 
gözden kaçırmamak gerekmektedir- Türkiye, savaşa girmemesine rağmen savaşa girmiş gibi 
ekonomik yönden etkilenmiş ve 7 milyar dolar civarında bir yükü göğüslemek zorunda kal
mıştır. Bu yükün yanında, ocak ayı içerisinde harbin başlamasıyla ilk beş iş günü içerisinde, 
Türk bankalarından 6 trilyon liranın ve 2 milyar markın da çekilmesine rağmen, Türkiye Cum
huriyetinin hiçbir köşesinde, hiçbir malın darlığı, hiçbir malın yokluğu çekilmemiş olup, hiç
bir karaborsanın olmadığı da hepinizce malumdur. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Hani 3 katım alacaktınız?.. 
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DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bütün bu şartlar altında 1990 Nisa
nında yüzde 62,7 olan enflasyon, 1991 Nisanında yüzde 55,1 seviyesinde seyretmektedir. Bu 
rakamın makul olduğunu söylemek doğru değildir. Bu rakam mutlaka aşağı çekilmelidir; ama, 
altında kalmış olduğumuz baskıları da kabul edip, Hükümet, bunun altındaki bir rakam için 
piyasayı zorlamadan, üretimi köşeye sıkıştırmadan, çiftçiyi mağdur etmeden enflasyonu indir
menin yollarını aramaktadır. Bu yüzden siz bu kadar arzu etseniz de, maalesef, biz, hiçbir şe
kil ve şart altında işçiyi, memuru ve orta direği zorlayarak bunu aşağı indirme niyetinde değiliz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Enflasyon yüzde 72, hiç indirme aşağıya; kendi rakamların 
ortada, yayımladığınız bütçe rakamları ortada. Bu ne gayri ciddilik? Lütfen doğru şeyler söy
leyin Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Bunu, kendi seyri içerisinde çözmek 
istiyoruz, yani ekonomiyi, geçmiş senelerde olduğu gibi taşa çarparak, duvara çarparak, 70 
sente muhtaç yaparak değil, kendi seyri içerisinde indireceğimizi arz etmek istiyorum. 

Efendim, bu arada büyümeden de bahsetmek lazım. 1980 senesinde gayri safı millî hâsıla 
-yanlış anlamayınız- rakamı <-l,l'dir, yani ülkemiz büyümemektedjr, ülkemiz küçülmektedir. Bu
gün, gensoru önergesi veren insanların, bu gensoruyu destekleyen ve Anavatan Partisine ikti
dar alternatifi olduğunu söyleyen Doğru Yol Partisinin hükümet olduğu dönemdeki ekonomik 
tabloda görülen büyüme -1,1'dir. 1983 yılında yani Anavatan Partisinin iktidarı 1984 yılında 
devir almasından, icraata başlamasından önce bu rakam 3,3; 1988 yılında 3,6; 1989 yılında 
Türkiye'nin kırk yılında görülmeyen bir kuraklıktan dolayı, maalesef, yüzde 1,9 olmuştur. Bu
nunla beraber, 1990 senesinde uygulanan ekonomik politikalar, gayri safi millî hâsıla büyüme
sini yüzde 10,2'ye getirmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, diyeceksiniz ki, "efendim, bu rakamlar Devlet İstatistik Enstitüsünün kendi ken
disine uydurduğu, yaptığı ve söylediği laflardır." Bunu biraz önce bir arkadaşım da dile getir
di, kendisini tenzih etmek isterim. Devlet İstatistik Enstitüsü, Devletin bir kuruluşudur, içeri
sinde bilim adamları çalışmaktadır. Şu andaki başkanını herhalde takdir ederler, geçmiş for
masyonu, uluslararası tecrübesi ile bu gibi laflara, bu gibi konulara muhatap kılınacak bir kişi 
değildir; kendisi adına bu konuda fevkalade üzüldüğümü söylemek isterim. 

Şimdi, o zaman bakmak lazım; sanayi, tarım ve hizmetler sektörlerinde acaba nasıl geliş
meler olmuştur? Burada, çıkıp, sanayi sanayi sanayi diyenlerin bilmedikleri veya öğrenmedik
leri veya unuttukları bir konu var: 1980 senesinde, sanayiin yüzde 3,1 gerilediğini biliyor muy
dunuz? Hizmetler sektörünün yüzde 1,3 gerilediğini biliyor muydunuz? Aradaki seneleri geçi
yorum, konuşmak istemiyorum, vakit darlığım olduğunu biliyorum Sayın Başkan. Sanayi, 1990 
senesinde yüzde 9,9 büyümüştür. 

KAMER GENÇ (Tunceli) —Hangi sanayi yatırımı yapıldı, söylesenize. Hangisini yaptı
nız, onu söyleyin. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — tarım yüzde 11,1 büyümüştür, hiz
metler yüzde 7,9 büyümüştür. Eğer siz, bu memlekette gelişme olmadığını iddia etmek istiyor
sanız, bu rakamların sıhhatli ve gerçek olmadığını söylersiniz; o zaman size de, bu ülkede yaşa
madığınızı başkaları söyfer. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Asıl siz yaşamıyorsunuz. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

ekonomik konulardan btr tanesi de ihracattır. İhracat ve ithalat, dış dengenin önemli konula-
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nndandır; bunlardan da bahsetmek lazımdır. 1980'de Türkiye'nin ihracatı 2,9 milyar dolardır. 
Aradaki seneleri geçiyorum; 1989 senesinebakıyorum, 11,6 milyar dolar, 1990 senesine bakı
yorum, 12,9 milyar dolar. Eğer, ihracatın 1989'dan 1990'a artmadığını söylüyorsanız, bunda 
haksızlık ediyorsunuz; rakamlar bunu göstermektedir. 

O zaman, henten diyebilirsiniz ki, bu ihracat böyle de, 1991 senesine geldik; vaziyet kötü, 
ekonomi kötüye gidiyor; acaba ihracat 1991 senesinde artıyor mu, azalıyor mu? Söz alan arka
daşlarım, durakladığından, hatta azaldığından bahsettiler. Onlara kötü bir havadisim var.üzül-
mesinler; ama, gerçeği söylemek durumundayım : 1990 senesinin ilk üç ayındaki ithalat 4,7 
milyar, 1991'in ilk üç ayındaki ithalat da 4,7 milyar dolardır. İhracata gelince, 1990 senesinin 
ilk üç ayında ihracat 2,9 milyar dolardır; şu anda, ilk üç ayda 3,3 milyar dolardır, ihracatımız, 
bu üç ayda, geçen seneye nazaran artmıştır. 

Peki, işçi gelirleri ne olmuştur? Acaba, bu kötüye giden ekonomide, dışarıdaki vatandaş
larımız memleketine paralarını göndermekten imtina mı etmişlerdir? Ona da bakalım : 1990 
senesinde 626 milyon dolar, 1991 senesinde 736 milyon dolar. O zaman, sormak lazım, "736 
mı böyük, yoksa 626 mı böyük?" 

Peki, turizmi soralım : Ocak - şubat rakamları var elimden Geçen senenin ocak - şubat 
ayı rakamlarında 164 milyon dolar girdi var, bu sene 170 milyon dolar girdi var. 

Peki, o zaman başka konulara, mesela, bu memleketin fert başına millî gelirine bakalım : 
Bu ülkenin ekonomisinin kötüye gittiğini iddia edenlere cevap vermek lazım : Nüfusu senede 
yüzde 2,3 büyüyen Türkiye'nin fert başına millî geliri dolar bazında ne olmuştur? 1980 sene
sinde, o günkü serbest olmayan kurlarla, 1 287 dolardır. Eğer, o kurları bugünkü piyasa kurla
rına irca ederseniz, bu rakamın 700 dolar olduğunu görürsünüz. 700 dolarlık fert başına millî 
gelirden, 1990 senesinde -biraz evvel Sayın Tevfik Ertüzün'ün istemeyerek beyan ettiği gibi- ve 
şu anda 2 600 dolar mertebesine gelinmiştir. Biz bununla ancak iftihar ederiz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Çıkalım, onu sokaktaki insanlara soralım. Vatandaşın geliri 
,ne kadar? 

BAŞKAN — Sayın. Genç, lütfen müdahale etmeyelim.. Sayın Genç... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Oraya da geleceğim beyefendi.merak 

etmeyin, oraya da geleceğim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Asgarî ücret kaç lira, onu söyle. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Geliniz burada konuşunuz, oradan 

bağırmayınız. Onu da Söyleyeceğim. 
BAŞKAN — Sayın Genç, Sayın Genç, lütfen müdahale etmeyiniz... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, hep yalan şeyler söylüyor. Yalan söylüyor da, 

milleti kandırmaya çalışıyor. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Yalan söylüyorum?!. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bir ülkenin gelişmesini, geliştiğini ispat etmek için ba

zı rakamlara bakmak kâfidir. Bakınız, yıllar itibariyle, buzdolabı, çamaşır makinesi ve renkli 
televizyon gibi, her hane ha.kında bulunması gereken ve refahın en basit simgesi olan şeyleri 
sizlere arz etmek istiyorum, çok da gerilere gitmek istemiyorum. Mutlaka ve mutlaka 1980 se
nesinden de bahsetmek istiyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bir de işsizlerin sayısını söylesene, işsizlerin... 
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DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Onu da söyleyeceğim, onu da söyle
yeceğim, hiç merak etmeyin. 

1980 senesinde, Türkiye'deki hane halkının yüzde 55'inin buzdolabı varmış. Evet, yüzde 
55'inin. 1990 senesine geldiğiniz zaman bu rakam yüzde 95,76'dır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O, uydurma rakamdır. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Uydurma rakam, öyle mi? Peki. O 

zaman çamaşır makinesi rakamlanna bakalım: 1980'de Türkiye'deki hane halkının ancak yüzde 
22'sinin evinde çamaşır makinesi varmış. 1990'a geldiğinizde, bu rakam yüzde 53,18'e gelmiş. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Bir de tıraş makinesine bak bakayım. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Televizyona bakalım : 1980 rakamı 

yok; çünkü o tarihlerde fazla televizyon olmadığı için yazamamışlar... Hayır, ondan değil. Ra
kam o kadar küçük ki, buraya sığmamış! 1982'de yüzde 4, 1990'da yüzde 54,92... Peki, bu 
çamaşır makinesini, bu buzdolabını, bu otomobili kimler alıyor? Hep aynı kişiler mi alıyor 
acaba? Bunu mu iddia ediyorsunuz? 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — Sesini kesti. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — İşsizlik... 1980 senesinde işsizlik ora

nı yüzde 11,6. Ha, bunu hesap ederken Öyle karışık marışık yol yok. Türkiye'deki işsiz sayısını 
çalışan insan sayısına oranlıyorsunuz, işsiz sayısını buluyorsunuz. 1990 senesinde 57 milyon 
kişide rakam yüzde 8,3. Demek ki, 1980'den bugüne kadar Türkiye'de işsiz sayısı azalmıştır. 
Rakamlar bunu kesin göstermektedir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — insan sayısını söyle, insan sayısını. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Bravo Sayın Bakan, bravo!.. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Diyeceksiniz ki: "Bu rakamlar azaldı 

da, biz bunun ispatını nereden gördük?" İspatı kolay. İspatını, gayri safı millî hâsılanın art
masından, fert başına millî gelirin yükselmesinden, tarım ürünleri dahil, her türlü üretimin 
artmasından, ekili sahanın genişlemesinden görürsünüz. 

Sayın Başkan, şimdi de rezervlerden bahsetmek istiyorum. Tevfik Bey arkadaşım kusura 
bakmasınlar, burada yoklar; ama, söylemeden geçemeyeceğim, çok büyük bir hata yaptılar. 
Kendileri doçentlik yapmışlar, bir daha böyle bir hata yapmasınlar, hele Mecliste yaparlarsa, 
çok ayıp olur. 

İHSAN NURİ Î O P K A Y A (Ordu) — Sınıfta kalabilir o zaman. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Merkez Bankasındaki rezervler, Mer

kez Bankasının rezervleridir. Rezervlere mevduat yapılmaz. Bu, dünyanın her yerinde böyledir. 
Muhasebe kaidesi de böyledir. Bunu alıp bakarsanız,böyle olduğunu bilirsiniz. Sakın ha, ben 
bunu bir daha söylememiş olayım; ama, rakamları arz edeyim. 

23.11.1990'da, Türkiye'nin rezervlerinin en yüksek olduğu nokta 12 milyar 534 milyon do
lar. Bunun içerisindeki Merkez Bankası rezervleri miktarı 4,8 milyar dolar. Diğer kısmı, özel 
bankalardaki döviz hesaplarıdır; ama, ülkenin rezervlerinden sayılır. 

Şimdi geliyoruz 12.4.1991 rakamına. Bu rakam 10 milyar 181 milyon dolar, yani takriben 
2,4 milyar dolarlık bir azalma olmuştur. Türkiye'nin 7 milyar dolarlık üzerine gelen baskıya 
ve de harbe girecek korku ve kuşkusuyla rezervlerinde 2,4 milyar dolarlık bir azalma olmuş
tur. Bununla beraber, Merkez Bankası rezervlerine baktığımız zaman rakam 4,8 milyar dolardan 
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4,2 milyar dolara düşmüştür, yani aradaki fark 600 milyon dolar civarındadır. Bununla bera
ber, yaz aylarının başlaması, turizm sezonunun gelişmesiyle birlikte ülkeye daha fazla döviz 
gireceğini, Körfez krizi nedeniyle Türkiye'ye yapılacak olan yardımların önümüzdeki aylarda 
gelecek kısmıyla bu rezervlerin en kısa zamanda süratle artacağını burada kesinlikle ifade et
mek isterim. 

Cari işlemler dengesine gelmek istiyorum : Cari işlemler dengesi konusunda bazı arka
daşlarımız korku ve kuşku içerisindeler. Türkiye'de cari işlemler dengesi açığı arttıkça, "ey
vah, Türkiye kötüye gidiyor!" gibi sinyaller nedeniyle korku ve kuşkuya kapılmaktadırlar. Bu
nun hiç lUzumu yoktur. Bunu anlamak için, arzu buyurursanız, biraz sonra size dünyadaki 

•sanayileşmiş diğer ülkelerin cari işlemler açığının neler olduğunu buradan okuyabilirim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Almanya'yı söylesene, Almanya'yı. Almanya'nın 642 milyar 

fazlası var. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — önemli olan, cari işlemler dengesi 

açığı vermek değil; onu rahatlıkla finanse edebilmek, onun için rahatlıkla borç alabilecek bir 
hükümetin, bir iktidarın ve bir ülkenin olmasıdır. Aksi takdirde, 1980 senesindeki gibi, Türki
ye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş 3,4 milyar dolarlık bir cari işlemler dengesi açığınız olur 
ve onu da finanse edemeyecek durumda olursunuz. Türkiye, 1980 senesindeki eksi 3,4 milyar 
dolardan 1988 senesinde 1,6 milyar dolar, 1989'da 960 milyon dolar, ama, 1990 senesinde, ma
alesef ve maalesef Körfez krizinin etkisiyle eksi 2,6 milyar dolar seviyesine gelmiş; ama, bunu 
hiçbir sıkıntı çekmeden finanse edebilmiştir. 

BAŞKAN -r- Sayın Bakan süreniz dolmuştur; lütfen toparlayın. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Karaborsadan döviz aldınız, onları hiç söylemiyorsunuz... 

O dövizler nerede kullanıldı? 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen müdahale etmeyiniz. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, dış borçlara da değin

mek istiyorum : 
1980 senesinde bu memlekette 15 milyar dolarlık dış borç vardır. 1990 senesindeki rakam 

49 milyar dolardır;ama, bu rakam, şu anda, mart ayı itibariyle veya mayıs ayı itibariyle soru
yorsanız, 49 milyar dolar değil, 45 milyar dolar civarındadır. Aradaki fark nereden geliyor di
yorsanız, onu da açıklıkla söyleyeyim : Türkiye'nin aldığı borçların bir kısmı dolardır, bir kıs
mı diğer paralardır. Bunların dolara karşı değer kaybı ve kazancına göre borç miktarımız de
ğişmektedir. Doların son değerlenmesinden dolayı, Türkiye'nin borçlarının, dolar bazında 45,5 
milyar dolara düştüğünü burada söyleyebilirim. 

Şimdi, 45 milyar doları bir an için bırakın, aradaki 34 milyar dolarlı farkı Anavatan Par
tisi iktidarı yedi sene içerisinde ne yapmıştır? Bu parayı nerede kullanmıştır? 

Sadece 7 milyar dolar civarında, otoyola harcanmıştır. Sadece 4,5 trilyon lira civarında, 
9 bin kilometre asfalt kaplanması yapılmıştır. Sadece 200 milyon metremikaplık 57 baraj biti
rilmiştir. 57 baraj da şu anda inşa halinde olup, 163 milyon metremikap da onların dolgu göv
desi vardır. 22 milyar kilovat/saatten aldığımız enerjiyi eğer bu Türkiye ve bu Hükümet 57 
milyar kilovat/saate çıkarıyorsa, 57 milyar kilovat/saat üretilen bu enerjinin bir yere saklanıp" 
depolanmayacağını da takdir buyurursanız, herhalde bunu Türkiye'de sanayi kullanmaktadır, 
sanayiin yanında hane halkları kullanmaktadır, tşte o zaman bu suallere cevap vermek lazım. 
"Neden elektrik fiyatlarını pahalı tutuyorsunuz?" diyorsunuz. 
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Ben size arz edeyim : Vakti zamanınızda-elektrik fiyatlarım ucuz tutup, amorti etmiş te
sisleri ucuz bulup, Türkiye'nin köylerine, mezralarına elektrik götürmeyip, orada, doğuda, Gü
neydoğu Anadolu'da, kendilerine medeniyet götürmediğiniz vatandaşlara veremediğiniz ceva
bı, Anavatan Partisi İktidarı vermiştir de onun için. (ANAP sıralanndan alkışlar) Anavatan 
Partisi İktidarı, elektrik fiyatını gerçek rakama getirmiş ve elektriği Türkiye'nin götürmediği 
köyü, götürmediği mezrası kalmamıştır. Aynı şey telefon için de söylenebilir. 

VEFA TANIR (Konya) — İktidara geldiğinizde 24 bin köyde elektrik vardı; niye onları 
söylemiyorsunuz? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Vefa Tanır burada bir ara, Bo
ğaz Köprüsünden bahsetti. Birdenbire irkildim, "aman" dedim, aynı Vefa Tanır mı bu? ken
disinin milletvekilliği zamanında, Boğaz Köprüsüne karşı çıkan zihniyet, bugün kalkıp Boğaz 
Köprüsünün üzerinden alınacak ücretlerin şöyle böyle olduğu konusunda fikir yürütmesi, her
halde, takdir edersiniz ki, pek de hoş olmamaktadır. 

VEFA TANIR (Konya) — İyi bakamamışsın, ben o devirde orada değildim. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Efendim, 42 yaşındayım, kitap oku

yorum, öğreniyorum; sizlerin tecrübelerinden de bir siyasetçi olarak bol bol faydalanıyorum. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sizlere, geçmiş olan zaman içerisinde, değişik rakamlar ve

rerek Anavatan Partisi İktidarının bu paralan nasıl harcadığını söylememe lüzum yok; bunu bü
tün Türkiye biliyor. Neden Türkiye biliyor? Çünkü, Mart 1989 seçiminden bugüne kadar, iddia 
etmiş olduğunuz, halkın desteğini çektiğini söylediğiniz Anavatan Partisi İktidarı, yüzde 35 oy al
dığı bütün mahallî seçimlerde, birinci parti olarak teker teker sandıktan çıkmaktadır da onun için. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Gelin, hadi seçim yapalım, erken seçime gidelim. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Eğer yanlışlarla, -buradan buyurdu

ğunuz gibi- yanlış rakamlarla buraya gitmek istiyorsanız, kolay. Bize "erken seçim, sandık" 
lafını söyleyenlere bir tek laf söylerim : Nerede sine-i millet? Hani sine-i millet? "Sine-i millet," 
deyip bas bas bağınp da sine-i milleti, kalkıp, komisyonlara havale edip, ondan sonra, bunlar
dan vazgeçtikten sonra, aklınıza estikçe, nasıl olsa çıkmaz, erkeklik bizde kalsın, biz buradan 
bir laf atalım deyip, bu işlese girmeyin. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu kadar zaman içerisinde, demin siz de isabetle bu
yurdunuz, Türk ekonomisini anlatmak mümkün değildir. Türk ekonomisinin bugünkü duru
munun nerede olduğunu açık ve seçik bu rakamlarla ve daha başka rakamlarla her yerde ve 
her zaman ifade etmeyi ve bu konuda kim, hangi suali sormak istiyorsa, kendilerine bu sualde 
yardıma olmayı bir borç bilmekle beraber... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Hemen soralım... Hemen soralım. Onun için mi hemen isti
fa ettin? Ekonomi düzeldi mi? Enflasyonu aşağıya indirebildiniz mi? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sürenizi çok aştınız, lütfen bitiriniz efendim. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Madem bu kadar ekonomi iyiye gidiyordu da, niye istifa 

ettiniz? 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen... 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

şimdi burada bir iki laf söylediler, Sayın Tanır kusura bakmasınlar, "900 lira civarında benzin 
parası vardı".-Sanırım ya seneleri ya da rakamları şaşırdılar; kendileri aceleden şaşırmışlar. Geçen 
sene 800 - 900 lira civarında bir benzin rakamı yoktu. Müsaade ederseniz Avrupa'daki rakam
ları bir an için okumak istiyorum ki, kimsenin gözünden kaçmasın. 
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8 Nisan tarihli kura göre süper benzinde AT ortalaması 2 983 Liradır. Bizim zam yaptık
tan sonraki rakamımız, şu andaki rakamımız 2 950 liradır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Benzini söyledin; Avrupa'daki asgarî ücret ne kadar, onu 
da söyle. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Petrolü dövizle dünyanın her yerin
den alıyorsunuz, asgarî ücretle bütün işçilerin çalışmadığını da biliyorsunuz. Gerek Avrupa'
da, gerek Türkiye'de bütün vatandaşların asgarî ücretle çalışmadığını bilip, burada fakirlik ede
biyatı yaparken, size bir şey göstererek, bu fakirlik^ edebiyatını müsaadenizle bitirmek istiyo
rum : 

Günaydın Gazetesinde çıkan bir haberi okuyarak huzurlarınızdan ayrılacağım. Aynen şöyle : 
"'Yalıda Basın Toplantısı" başlığı altında şöyle diyor : "Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yar
dımcısı Tansu Çiller, son basın toplantısını Yeniköy'deki tripleks dairesinde yaptı. Yerleri nadi
de ipek halıların süslediği, duvarlarında değerli-tabloların bulunduğu yalı dairesinde antika 
koltuklar yanında, sade eşyalar, rahatlatıcı dekorasyon bir başka özellik katıyor, özellikle tro
pikal süs çiçeklerinin de yerleştirildiği ev, Boğaz manzarasıyla konuklarını büyülüyor." tşte Doğru 
Yol Partisinin ekonomik programım hazırlayan Sayın Genel Başkan Yardımcısının yaşadığı hayat, 
işte kendilerinin gelip gensoru ile tenkit ettikleri Türkiye... (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) \ ' 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, gensoruya hayır oyu vereceğimizi bildirerek, hepinize 
saygılarımı arz ederim efendim. (ANAP sıralarından. "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, gensoru önergesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi .gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunu oylarınıza sunacağım: 

Gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul edenler,,. Kabul etmeyenler... Gensoru öner
gesinin gündeme alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 8 Mayıs 1991 Çar
şamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.23 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Aydm Milletvekili Hilmi Ziya Postacı 'run, zakkum olayı ile ilgili olarak bugüne kadar yapı

lan çaksmalara ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık Bakam Halil Ştvgm'tn yaztlt cevabı (7/1981) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak cevap

landırılması hususunu arz ederim. 
Saygılarımla. 

19.3.1991 
Hilmi Ziya Postacı 

Aydın 

1. Kamuoyunda zakkum olayı olarak bilinen NO-Extresi ile ilgili olarak bugüne kadar 
hangi çalışmalar yapılmıştır? 

2. Bu çalışmalara Hükümetinizce maddî katkıda bulunulmuş mudur? Bulunuldu ise ne 
kadardır? Hangi kaynaktan aktarma yapılmıştır? 

3. Devlet Bakanlığı öncülüğünde kurulan tş Vakfının yan kuruluşu olan TDA (Teşebbü
sü Destekleme Ajansı) nın bu olaydaki rolü nedir? 

4. TDA ile Dr. Ziya özel'in şirketi ve»Anadolu Üniversitesi arasında zakkumdan elde 
edilen NO Extresi ile ilgili olarak yapılan sözleşmelerin süresi ne kadardır? Süre devam ediyor 
mu? Araştırma neticesi nedir? Bu anlaşmalar çerçevesinde yabancı avukatlık ve patent firma
larına yapılan ödemeler ne kadardır? 

5. TDA tarafından başka kişi ve kuruluşlara destek sağlanmış mıdır? Varsa isimleri ne
dir? Bu kuruluşun başlangıç ve şimdiki statüsü nedir? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 3.5.1991 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : HM. 9239/603 

Konu : Soru önergesi cevabı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 19.3.1991 tarih ve 7/1981-7280/32192 sayılı yazıları. 
Aydın Milletvekili Sayın Hilmi Ziya Postacı tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen 

ve Sayın Başbakanımızca da kendileri adına Bakanlığımca cevaplandırılması uygun görülen 
NO Extresi hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

Halil Şıvgın 
Sağlık Bakanı 

Aydın Milletvekili Sayın Hilmi Ziya Postacı tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen 
ve Sayın Başbakanımızca da kendileri adına Bakanlığımca cevaplandırılması uygun görülen 
NO Extresi hakkındaki yazılı soru önergesine cevabımız : 
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Kamuoyunda "zakkum olayı" olarak da bilinen No Extresi hakkında Sağlık Bakanlığın
ca teşkil edilen bilimsel değerlendirme kurullarının bu maddeye ilişkin olarak sunulan dokü
manları değerlendirmesi sonucu, "mevcut çalışmaların bu maddenin tedavi değeri olduğunu 
kanıtlamadığı; dolayısıyla, bir ilaç gibi tedaviye sunulamayacağı, madde ile yapılacak klinik 
çalışmaların usulüne uygun olarak yürütülerek, bunlardan elde edilecek sonuçlara göre yeni
den değerlendirileceği" yolundaki kararı, zamanında bir basın duyurusuyla ilgili çevrelere ve 
kamuoyuna açıklanmıştır. 

önergede yer alan sair hususlar dava konusu edilerek mahkemeye intikal etmiştir. 

T.C. Anayasasının 138 inci maddesinde, hâkimlerin vicdanî kanaatlerine göre hüküm ve
receği, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin mahkeme ve hâkimlere tavsiye ve telkinde bu
lunamayacağı ve görülmekte olan dava hakkında Yasama Meclisinde soru sorulamayacağı, gö
rüşme yapılamayacağı veya herhangi bir beyanda bulunulamayacağı hususları hükme bağlan
mış olduğundan; zikredilen Anayasa hükmü uyarınca, halen dava konusu edilmekte olan sair 
hususlarda açıklama ve beyanda bulunmak mümkün değildir. 

2. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, meyve ve sebzelerin hasat sonrası korunmasında, 
insan sağlığına zararlı petrol türevlerinin kullanıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Sağlık 
Bakanı Holü Şıvgın'tn yazılı cevabı (7/1982) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygı ile arz 

ederim. 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Meyve ve sebzelerin hasat sonrası muhafazasında ve korunmasında karışımlarında insan 
sağlığına çok büyük zararı olan petrol türevlerinden shellak "vernik" polietilen, oxidal, sol-
vend bulunan sıvı waks ve ayrıca fungusidlere agro D. Amim kullanılmasına müsaade edildiği 
ileri sürülmektedir. 

1. Bu iddialardaki hakikat payı nedir, bakanlıklarınız bu gibi halk sağlığına zararlı mad
delerin kullanımını önlemek için ne gibi çalışmalar yapmaktadır? 

2. Ruhsat verirken bu gibi ilaç ve koruyucuların kalıntı (pektisit) analizleri yapılmakta 
mıdır? 

3. Bu ilaç ve koruyucuların ilgili bakanlıkların yetkili kuruluşlarında demonstrasyon 
"deneme" çalışmaları yapılmış mıdır? Bu çalışmaların sonuçlarına göre mi ruhsat verilmekte
dir? örneğin sağlık sertifikası veya ziraî karantina belgesi verilirken bunlara dikkat edilmekte 
midir? 

4. Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye olma çabaları devam ederken Ortak Pazar ülke
lerinin ve WHO-FAO Dünya Tüketici Birlikleri (IOCU), Milletlerarası Standardizasyon Teşki
latı (ISO), Avrupa Kalite Kontrol Teşkilatı (ECGC), gibi kuruluşlarla yaptığımız anlaşmalara 
uyulmakta mıdır? 

' 5. Ortak Pazar ülkelerinin halk sağlığına ve çevreye zararlı olduğunu belirleyerek yasak
ladığı maddelerin Türkiye'de kullanıldığı doğru mudur? 
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6. Bu maddelerin karışımları, terkipleri, ambalajlarında yer almakta mıdır? Bunun de
netimi yapılmakta mıdır? 

. 7. Gıdaların sağlık açısından denetlenmesine dair kanun tasarısının halen Meclis gün
demine gelmeyişinin mantıklı bir izahı var mıdır? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı - 3 5 1991 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : HM. 9239/602 

Konu : Soru önergesi cevabı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 29.3.1991 gün ve 7-1982-7281-32193 sayılı yazıları. 
Kırklareli Milletvekili Sayın Gürcan Ersin tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen 

ve Sayın Başbakanımızca da kendileri adına Bakanlığımca cevaplandırılması uygun görülen, 
meyve ve sebzelerin hasat sonrası muhafazası ve korunması esnasında kullanıldığı ileri sürülen 
ilaçlarla ilgili yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Halil Şıvgın 

Sağlık Bakanı 

Kırklareli Milletvekili Sayın Gürcan Ersin'in Sayın Başbakanımızca cevaplandırılmasını 
istediği ve Sayın Başbakanımızın da önergenin Bakanlığımızca cevaplandırılmasını uygun gör
düğü, meyve ve sebzelerin hasat sonrası muhafazası esnasında kullanılan ilaçlarla ilgili yazılı 
soru önergesine cevabımız : 

1. Meyve ve sebzelerin hasat sonrası depo zararlı ve hastalıklarına karşı muhafazası ama
cıyla, çeşitli terkiplerde ziraî ilaçlama yapılmaktadır. Bu maksatla kullanılan ilaçların grupları 
ve miktarları Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kuruluşlarınca belirlenmektedir. Bu 
ilaçların'üretilmesi, satılması ve kullanılmasına ilişkin işlemler adı geçen Bakanlık tarafından 
yürütülmekte ve ruhsatlandırılması hususu da bu Bakanlık tarafından yapılmakta olup; öner
gede meyve ve sebzelerin hasat sonrası muhafazasında kullanıldığı ileri sürülen petrol türevle
rinden shellak "vernik" Polietilen, oxidal, sıvı Waks gibi kimyasallara ruhsat verilmemiştir. 

Ayrıca, Funguslara kullanıldığı belirtilen Agro D-Amin isimli preparat, bir herbisit olup 
yalnızca hububatta yabancı ot ilacı olarak kullanılmaktadır. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca halk sağlığına zararlı olan hiçbir ilaca ruhsat ve-
rilmemekte^ararlt ilaçlar tespit edildiğinde derhal piyasadan toplatılarak ilgilileri hakkında Cum
huriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaktadır. 

2 - 3 . Ziraî mücadele ilaçları ruhsatlandırılırken kalıntı analiz raporları yanında ruhsatlı 
olduğu ülkelerdeki ruhsat belgeleri, uzun süreli toksikolojik çalışma raporları, spesifikasyon, 
etiket örneği, Türkiye'de yapılmış biyolojik denemeleri istenilmekte; uygun bulunduğu takdir
de, ruhsat verilmektedir. 

4. - Ülkemizde kullanılan bütün ziraî mücadele ilaçtan ruhsatlandırılırken FAO, WHO, 
ISO gibi uluslararası teşkilatların standartları esas alınmaktadır. 

5. Avrupa ve Amerika'da yasak olan hiçbir ilaç, ülkemizde ruhsatlı bulunmamaktadır. 
6. Bütün ziraî mücadele ilaçlarının terkipleri, kullanıldığı bitkiler, kullanma dozları, kul

lanırken dikkat edilmesi gereken hususlar etiketlerinde yer almaktadır. 
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7. Evvelce Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanan ' 'Gıda Kanunu Tasarısı", 
Sağlık Bakanlığınca tetkik edilmiş; konunun teknolojik açıdan taşıdığı önemin yanı sıra, top
lum sağlığı ve gelecek nesillerin güvenliği açısından da çok büyük önem arz etmesi sebebiyle, 
tasan yetersiz bulunmuştur. 

Bu yüzden, Avrupa Topluluğu mevzuatı da göz önüne alınarak, yetki ve sorumlulukların 
kesin hudutlannı belirleyecek ve uzun süre ülkemiz ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte bir 
Gıda Kanunu taslağının her iki bakanlık tarafından müştereken hazırlanıp kamuoyunda tartı
şılmaya açıldıktan sonra TBMM gündemine getirilmesi uygun görülmekte ve bu konudaki ça
lışmalar sürdürülmektedir. 

3. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'tn, Türkiye Demir Çelik işletmeleri Gemi Müdürlüğünce demir 
ürünlerine belli bir süre iskonto uygulanmasının nedenine ve bu sürede gerçekleştirilen demir-çelik satışları
na ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hüsamettin Orüç'ün yazılı cevabı (7/1992) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Devlet Bakanı Sayın Hüsamettin örüç tarafından ya

nıtlanmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Ali Uyar 
Hatay 

1. Türkiye Demir - Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğünün demirde % 6'lık bir iskonto 
yapmasının gerçek nedeni nedir? 

2. Bu iskontonun geçerli bir nedeni var ise, bir müddet uygulandıktan sonra neden bu 
iskonto % 2'ye düşürülmüştür? 

3. Bu % 6'lık iskonto uygulaması döneminde kaç ton demir -çelik satışı yapılmıştır. 
4. Bu satış kimlere yapılmıştır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 2.5.1991 

Sayı : 03-15.2.01/00634 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : TBMM Başkanlığının 29 Mart 1991 gün ye KAN. KAR. MD. 7/1992-7330/32378 
sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar'ın demir - çelik ürünlerine belli bir süre iskonto uygu
lanmasının sebebi ve bu süre içinde gerçekleştirilen iskontolu satışlar ile ilgili olarak tarafıma 
yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız aşağıda açıklanmıştır. 

1. Türkiye Demir - Çelik işletmelerine bağlı birimler olarak faaliyette bulunan "Satış 
Depoları", Türkiye'de henüz özel sektör üretiminin bulunmadığı ve ithalatın güç yapılabildiği 
yıllarda, entegre tesisler üretiminin vatandaşlarımıza kolay ulaşımını sağlamak ve karaborsaya 
meydan vermemek amacı ile ihdas edilmişlerdir. 

Satış depoları 21 ilimizde ve 23 adet olarak tesis edilmiştir. 1988-89-90 yıllarında, giderek 
artan şekilde üretimlerini artıran özel sektör tesisleri, bugün toplam üretim içinde % 58 - 60 
paya sahip olmuş bulunmaktadır. Piyasalarımızda ithal malı demir - çelik ürünleri her zaman 
bulunabilmektedir. Bu nedenle sözkonusu depplar misyonunu tamamlamış durumdadırlar. Diğer 
taraftan satış depolarında her çeşit mal ve ebatta mal bulundurulmaması, Demir - Çeliğin ilan 
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ettiği fiyatlara bağlı kalması demir tüccarları gibi fiyat ve satış koşullarında esneklik göstere
memesi satış depolarım zamanla çok kısıtlı imkânlar içinde ticaret yapan satış üniteleri haline 
getirmiştir, ayrıca, satışlarımızın artırılması, stok maliyetinin aşağıya çekilmesi, depolarda gö
revli personel giderlerinden, nakliye, tahmil, tahliye ve diğer idarî harcamalardan tasarruf sağ
lanılması amacıyla bayilik sistemine geçilmiştir. 

Bayilik ihdasında, yukarıda belirtilen koşullarda İstanbul ve Ankara illerinden başlana
rak tespitlere geçilmiş ve normal ticarî teamüller çerçevesinde bayilik indirimi % S olarak ka
bul edilmiştir. 

Ancak bütün illerde bayilik müessesesinin kuruluşuna kadar geçecek sürede ilk ihdas olu
nan bayilerin diğer illere satışlarının mümkün olabileceği ve bu nedenle fazla miktarda mal 
talebinde bulunmaları mümkün görüldüğünden ve mevcut stok sebebiyle derhal teslimatın im
kân dahiline olduğu göz önüne alınarak, ileride şartlar gerektirdiğinde yeniden gözden geçiril
mek kaydı ile, 6 Şubat 1991 tarihinde başlatılan % 5 satış primleri 25 Şubat 1991 tarihinden 
itibaren % 2 haddine indirilmiştir. 

2. Iskonto uygulaması belirli müeyyidelere bağlanan satış sözleşmesi gereğidir. Bayilere 
sözleşme ile yüklenen vecibelerin karşılığıdır. Satış indirimi ve sağlanan diğer imkânlar, piyasa 
ve satış politikaları gereğince, TDÇt Yönetim Kurulunca değiştirilebilir. 

3 - 4. % 5 indirimli satıştan % 2 indirimli satışlara geçiş tarihleri arasında yapılan tesli
matlar ve ilgili kuruluşların isimleri aşağıda listelenmiştir. 

Firma adı Teslimat 
(Ton) 

Doruk Metal San. Tic. Ltd. 
Yaşarlar Koli. Şti. 
Uyarlar D. Ç. San. Tic. A.Ş. 
Süllü Dem. Tiç. San. A.Ş. 
Demay D. Ç. Mam. San. A.Ş. 
Doğu Koli. Şti. 
Hisar Müessesesi 
Şerbetçi tnş. Malz. Tic. A.Ş. 
Dafer Yapı Malz. Tic A.Ş. 
Yıldırımer tnş. Malz. San. A.Ş. 
Türkoğlu Dem. San. Ltd. Şti. 
Emniyet Boru San. Tic. A.Ş. 
Geceli D. Ç. Tic A.Ş. 
Anadolu 
Hisar Ticaret 
Boğaç 
Ferro Çelik 
Ekenler 

190 
416 
295 

2 846 
853 

1 959 
3 J872 
1 159 
1896 
1 499 

246 
203 
127 
90 
52 

211 
149 
201 

TOPLAM 16 264 

Yukarıda listelenen firmalar arasında, sadece İstanbul ve Ankara illerine bayilik verildiği 
ve *?o 5 iskonto oranı ile satış yapıldığı; sırada İstanbul ve Ankara illerinde bayilik alan bazı 
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bayilerin almış oldukları demirleri, satış bölgesi ve satış depolarına götürmeden kamyon üze
rinde devrettikleri şeklinde şikâyetler vaki olmuştur. Bu şikâyetler bir başmüfettişin de katıl
mış olduğu bir heyet marifetiyle şikâyet edilen firmalar nezdinde, satışlarına ilişkin fatura ve 
sevk irsaliyeleri ile stok miktarları üzerinden incelenmiştir. Bu incelemeler neticesinde, sözko-
nusu bayilerin satış işlemlerinin normal olduğu, müesseselerimizden teslim almış oldukları de
mirler ile fatura karşılığı satışları ve mevcut stokları atasında denge bulunduğu tespit edilmiş 
olduğundan iddialar varit görülmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Hüsamettin örüç 
Devlet Bakanı 

4. — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, milletvekillerine nezarethane ve cezaevlerinde inceleme 
yapttrûmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakam Abdülkadir Aksu'nun yazılı ceva
bı (7/2004) 

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

sını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mahmut Alınak 
Kars 

Emniyet müdürlürleri ile bu müdürlüklere bağlı olarak görev yapan siyasî şube müdür 
ve yardımcıları Hükümetinize bağlı olarak mı görev yapmaktadırlar? Yoksa kendi başlarına 
buyruk gizli başka birimlere mi bağlıdırlar? 

Milletvekilleri, bugüne kadar gözaltı olayları ile ilgili olarak birçok defa Ankara Siyasî 
Şube Müdür ve yardımcıları ile görüşmek istedikleri halde, her nedense müdürler telefonları
mıza çıkmadıkları gibi bıraktığımız notlara bile cevap vermek gereği duymamışlardır. 

Bunun sebebi nedir? Hükümetiniz, görevlilerin böyle bir politika uygulaması için kendi
lerine direktif mi vermiştir? 

Milletvekilleri, gözaltına alman bir insanın durumu hakkında bilgi alamazken, bu insan
ların aileleri ne yapsınlar? ' 

Eğer böyle bir uygulamadan hükümetinizin haberi yok ise siyasî şube müdür ve yardımcıları 
hangi bir güç ve cesaretle bu şekilde hareket edebilmektedirleir? Bir milletvekili, gözaltına alınan 
bir kişinin durumu hakkında bilgi alamadıktan sonra onun milletin vekili olmasından söz edilebi
lir mi? Milletvekillerine nezarethane ve cezaevlerinde inceleme yaptırılmamasının nedeni nedir? 

Milletvekillerinin yetkilerinin bu kadar az olduğu veya olan yetkilerinin hemen hemen hiç 
kullanılmadığı başka bir ülke var mıdır? 

T.C. 
t . . . . . 2.5.1991 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 
Sayı : Top. Ol. (E) 105893 ' 

Konu : Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'ın yazılı soru önergesi 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 3.4.1991 gün ve 7/2004-7370/32461 

sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 10.4.1991 gün ve K. K. Gn. Md. 07/106-1129/03543 sayılı yazısı. 
Kars Milletvekili Mahmut Almak tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Başbaka

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

Emniyet Müdürlüğü, 1 inci Şube Müdür ve yardımcıları görevlerinin yoğunluğu nedeniy
le sürekli müdüriyette bulunmamaktadırlar. 

Ancak, sayın milletvekillerinin herhangi bir konu Ue ilgili bilgi istemeleri halinde şube mü
dürü şubede bulunuyorsa bizzat yoksa, orada bulunan yardımcıları tarafından yetkili oldukla
rı konularda kendilerine bilgi verilmektedir. 

Arz ederim. 
Abdülkadir Aksu 

içişleri Bakanı 

5. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz 'm, Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan simi persone
lin sorunlarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakam Mehmet Yazar'tn yazdı cevabı (7/2006) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Millî Savunma Bakanı Sayın Mehmet Yazar tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

1. 926 Sayılı Türk Silahh Kuvvetleri Personel Kanununun 1 inci maddesinde; "Türk Si
lahlı Kuvvetlerinde görevli diğer asker ve sivil kişiler kendi özel kanunlarına tabidirler." denil
mektedir. Buna göre; Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil kişiler 657 sayılı Kanuna tabi tu
tulmaktadır. 

a) Türk Silahlı Kuvvetlerinde şu anda çalışan tüm sivil personel sayısı ne kadardır? 
b) Çalışan sivil personele; görev, sorumluluk, davranış ve ceza gibi konularda askerî ka

nunlar uygulanırken, tazminat, izin, maaş, yıpranma, giyim ve kuşam gibi malî konularda 657'ye 
tabi olmaları bir haksızlık değil midir? 

2. Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışarak bir ömür veren sivil personelin emekli olduktan 
sonra da, kendisi ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin de askerî hastanelerden ya
rarlanmaları sağlanamaz mı? 

3. T.S.K.'nde çalışan sivil personelin de hastalık, görev ve gezi gibi nedenlerle gittikleri 
illerde yatak ve yemek konusunda orduevlerinden yararlanmaları sağlanamaz mı? 

4. T.S.K.'nde çalışmakta olan sivil personelin de tahsil farkı gözetmeksizin tazminat al
maları, askerî dinlenme kamplarından yararlanmaları, şu anda % SMik bir oranda lojmanda 
oturma hakkı bulunan sivil personelden daha fazlasının ve ihtiyaç sahiplerinin lojmanlarda 
oturabilmeleri için, bu oranın arttırılması, her türlü hava şartlarında çalışan sivil personele de 
giyecek yardımının yapılabilmesi sağlanamaz mı? 
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5. T.S.K.'nde çalışan sivil personelin yıllık izinleri, tahsil durumlarına göre derece, kı
dem ve yıpranmayla ilgili malî konulardaki özlük haklarının yeniden ele alınarak, bu insanla
rımızın mağduriyetleri giderilemez mi? 

6. T.S.K.'nde çalışan binlerce sivil personelin durumunun iyileştirilmesi ve mağduriyet
lerinin giderilmesi konusunda Bakanlığınızın ne gibi bir çalışması vardır? Bu hususta, Bakan
lığınızın veya Hükümetin bir kanun tasarısı hazırlama düşüncesi var mıdır? 

7. Ordunun sivilleştirilmesi tartışmalarının yapıldığı bugünlerde; Ordunun üvey evlatla
rı durumunda olan binlerce sivil personelin haklarının dağılımı hususunda gerekli ölçü ve hak
kaniyetin sağlanabileceği konusunda, bu insanlarımıza Bakanlığınızın sevindirici bir mesajı ola
cak mıdır? 

TC *" 2.5.1991 
Millî Savunma Bakanlığı 

KANUN : 1991/398-MTO 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : TBMM Bşk. lığının 5 Nisan 1991 tarihli ve KAN. KAR. MD. 7/2006-7380/32579 
sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil perso
nelin idarî, sosyal ve malî haklarına ilişkin olarak Millî Savunma Bakanına yönelttiği yazılı 
soru önergesinin cevabı ektedir. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 
# 

Mehmet Yazar 
Millî Savunma Bakanı 

Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın Yazılı Soru önergesi Cevabı 
1. Türk Silahlı Kuvvetlerinde halen 18 607 sivil personel görev yapmaktadır. 
2. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personel, "Devlet memuru" olmaları nedeniyle maK, 

idarî ve sosyal hakları yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi bulun
maktadırlar. Ancak, bu personel, örneğin tayın bedeli ödenmesi gibi, Türk Silahlı Kuvvetleri 
persondine özgü bazı haklardan da yararlanmaktadırlar. Bu nedenle uygulama yönünden bir 
•haksızlık sözkonusu değildir. 

3. Sivil personel ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri, görev sırasında askerî has
tanelerden yararlanmakta ve ilaç bedellerinin % 20'si kendileri diğer bölümü ise Millî Savun
ma Bakankğı bütçesinden karşılanmaktadır. Bunların emeklileri ise, sivil resmî sağlık kurum 
ve kuruluşlarında muayene ve tedavi olmaktadırlar. Son yıllarda üniversite hastanelerinin yay
gınlaşması ve sivil resmî sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânlarının artması göz önüne alın
dığında, yeterli sağlık güvencesine sahip olan sivil personel emeklilerinin askerî hastanderin 
şu anki kapasiteleri nedeniyle bu hastanelerden yararlandırılmaları mümkün olamamaktadır. 

4. Mevcut mevzuata göre orduevlerinden, askerî gazinolardan, özel eğitim merkezi ve 
dinlenme kamplarından subay ve astsubaylar ile bunların ailderi istifade edebilmektedir. Bu 
tesislerin kapasiteleri sınırlı olduğundan Silahlı Kuvvetlerde görevli sivil personelin tümünün 
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buralardan yararlandırılmaları mümkün görülmemektedir. Ancak, 22.11.1990 tarihli ve 3683 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanunun 9 uncu maddesiyle 211 sayılı Kanunun 116 na maddesine bir bent eklenmek suretiy
le, Silahlı Kuvvetler kadrolarında veya kadro açıklamaları bölümünde özel nitelikli olarak gös
terilen görev yerlerine atanan sivil memurların Türk Silahlı Kuvvetleri sosyal tesislerinden gö
revlendirildikleri kadro derecesindeki subaylar gibi istifade etmeleri imkânı getirilmiş bulunul
maktadır. 

5. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konutlardan faydalanma oranları, hizmette sorumluluk 
ve etkinlik esasları ile personelin mevcutları dikkate alınarak belirlenmiştir. Konut miktarı ye
terli olmadığından bir çok subay ve astsubaya konut tahsis edilemezken sivil personelin yarar
lanma oranlarının artırılması bu aşamada düşünülmemektedir. Ancak, 3683 sayılı Kanun uya
rınca özel nitelikli olarak gösterilen görev yerlerine atanan sivil personel eşiti kadro derecesin
deki subaylar gibi konutlardan yararlanabilmektedirler. 

6. 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 116 na maddesinin ( 0 ben
dinde "Sivil personelin vazifedeki kıyafetleri, Kıyafet Yönetmeliğinde gösterildiği gibidir" hükmü 
yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca sivil personelin görev yerlerine göre, gerekli giyecek istih
kakı bulunmaktadır. Buna rağmen, giyecek istihkakının daha da iyileştirilmesi için çalışmalar 
yapılmaktadır. 

7. Sivil personelin ekonomik durumlarını iyileştirmek, günün koşullarına uydurmak ve 
difter personel ile paralellik sağlanmak amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev 
yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi sivil memurlara °7o 25 oranında tazminat 
verilmesini öngören kanun hükmünde kararname çalışmalarına Millî Savunma Bakanlığında 
başlanılmış olup devam edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Yazar 
Millî Savunma Bakanı 

6. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'tn, genel sağlık sigortası uygulamastmn geciktirildiği iddiasma 
üiskûı sorusu ve Sağlık Baham Halil Ştvgtn'tn yaztlt cevabı (7/2008) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın tarafından yazılı olarak yanıtlan

masını saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Ali Uyar 
Hatay 

1. Ağustos 1990 yılında uygulamaya konulacak denilen Genel Sağlık Sigortasının uygu
laması neden geciktiriliyor? 

2. Sağlık politikasındaki açmazın bir çaresi olarak gösterilen bir sistem geciktirilir mi? 
3. GSS için öngörülen finansman kaynakları nelerdir? 
4. Bu kaynaklardan yılda ne kadar gelir bekleniyor? 
5. Büyük gürültülerle gündeme getirip sonra suskun durmanın anlamı nedir? 
6. Yoksa GSS 1990 gündemini değiştirmek için mi ileri sürüldü? 
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7. tnsan sağlığı gibi son derece önemli ve hassas bir konu gündem malzemesi olarak kul
lanılır mı? 

8. GSS'nin uygulanabilmesi için yılda ne kadar para gerekmektedir? 

TC *" . 3.5.1991 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : HM. 9239/604 

Konu : Soru önergesi cevabı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 8.4.1991 tarih ve KAN. KAR. MD. 7/2008-7402-32635 sayılı yazılan. 
Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar'ın Genel Sağlık Sigortası uygulamasanın geciktirildiği 

iddiasına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerine arz ederim. 

Halil Şıvgın 
Sağlık Bakanı 

Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar'ın genel sağlık sigortası uygulamasının geciktirildiği id
diasına dair yazılı soru önergesine cevabımız : 

Anayasamızın 56 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına göre, "herkesin hayatını, beden ve ruh 
sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak iş
birliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini dü
zenlemek," Devletin görevlerindendir. > 

Anayasanın aynı maddesinin 3 üncü fıkrası, "Devlet, bu görevini, kamu ve özel kesimler
deki sağlık ve sosyal yardım kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir" 
hükmüne yer verildikten sonra; 4 üncü fıkrasında ise, "Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde 
yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabileceği" hükme bağlanmıştır. 

Anayasanın "Sosyal ve ekonomik hakların sınırı" başlıklı 65 inci maddesi ise, Devlete 
Anayasa ile yüklenen görevlerin yerine getirilmesinde bazı kriterlere yer vererek; "Devlet, sos
yal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, ekonomik istikrarın korunması
nı gözeterek, malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir" hükmünü vazetmiştir. 

Anayasamızın zikredilen hükümleri ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile de 
öngörülen Genel Sağlık Sigortasının gerçekleştirilmesi için, Bakanlığımca bir dizi çalışmalar 
yapılmış; bu meyanda, hazırlanan bir "ön Kanun Taslağı" kamuoyunda tartışmaya açılmış, 
ilgili bakanlık, kurum, kuruluş ve şahısların görüşleri alınmış ve Anayasanın 56 ncı ve 65 inci 
maddelerindeki kriterler çerçevesinde Bakanlığımca bir "Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı" 
hazırlanarak Bakanlar Kuruluna sevk edilmiştir. 

Bilindiği üzere, Genel Sağhk Sigortası uygulamasına geçilmesi, memleketimizdeki sağlık 
hizmetleri bakımından "reform" mahiyetinde kanunî bir düzenleme olacaktır. Bu arada, ha-
len hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında olmayan kimselerin sağlık sigortası 
teminatı altına alınması sağlanırken sağlık sigortası primlerini tahsilinde birlik, sağlık sigorta
sı hizmetlerinde kalite ve standardizasyon ve kurumlararası işbirliği yoluyla kaynaklarda tasar
ruf gerçekleştirilecek; genel sağlık sigortası hizmetlerini yerine getirmekle görevli Sağlık Sigor
tası Kurumu Genel Müdürlüğü (Sağ - Kur) adıyla yeni bir kurum ve sağlık hizmetinin sigorta-
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Ulara ulaştırılmasında birinci elden rol oynayacak olan "Aile Hekimliği" müessesesi ihdas edi
lecektir. Sağlık personelinin hizmet kusuru sebebiyle maruz kalacakları -riske karşı sigortalan
ması da, sistemimize getirilecek önemli bir yeniliktir. 

Mevcut sistemdeki müesseselere ve hizmet işleyişine nazaran pek çok yenilikleri berabe
rinde getirecek olan genel sağlık sigortasının uygulanması, çok ciddî ve hassas bir konudur. 
Bu husustaki çalışmaların da aynı ciddiyet, hassasiyet ve uzak görüşlülükle ele ajınmasımn ve 
bunun için de, büyük bir mesai ve zaman sarfedilmesinin zaruriliği pek açıktır. Hassas bir ça
lışmanın, zikredilen kanun tasarısı ile getirilmesi hedeflenen yeni sistemde aksaklıklar doğma
ması bakımından taşıdığı önem de aşikardın 

Belirtilen hususlar da nazara alınır ise, "Genel Sağlık Sigortasının uygulanmasının gecik
tirilmesi ve 1990 yılının gündemini değiştirmek için ileri sürülmüş olması" gibi bir husus, asla 
sözkonusu değildir. Konunun ehemmiyeti de hazara alınarak, gerekli hassasiyetteki çalışmalar 
Hükümetimizce sürdürülmüş ve halen de sürdürülmektedir. 

Genel Sağlık Sigortası uygulaması için gerekli olan malî kaynakları, sağlık sigortası ya
pan veya mensuplarının sağlık hizmeti giderlerini üstlenen kamu kuruluşlarının bütçelerindeki 
ödenekler ile sağlık sigortası primi ödeme gücü bulunmayanların sağlık hizmeti giderlerini kar
şılamak üzere Devletçe genel bütçeye konulacak yeterli ödenekler teşkil edecektir. 

7. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, yardana hemşirelerin bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakam Halil Şıvgtn'tn yazût cevabı (7/2012) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın tarafından yazılı olarak yanıtlan

masına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Ali Uyar 
Hatay 

1. "Vardımcı hemşire yetiştiren sağlık okullarının kapatılma gerekçesi nedir? 
2. Bu okullardan mezun olan ve sayıları 15 000 civarında olan yardıma hemşirelerin, sağlık 

meslek liseleri mezunları ile aynı statüye getirmek için tamamlayıcı bir program düşünüyor musunuz? 
3. Bu insanların özel hizmet tazminatları 14 puanla dondurulmuştur. Diğer okul mezunla

rı ise 36 puana kadar yükselebiliyor. Bu durum bunların mağduriyetine neden olmaktadır. Bu
nu telafi etmek için ne gibi düzenlemeler düşünmektesiniz? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 6.5.1991 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : HM. 9239/608 

Konu : Soru önergesi cevabı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 8.4.1991 gün ve Kan. ve Kar. Dai. Baş. 7-2012-7424-32685 sayılı yazılan. 
Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar tarafından, Bakanlığımızca cevaplandırılması istenilen, 

yardıma hemşirelerin bazı sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Halil Şıvgın 
Sağlık Bakanı 
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Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar'ın yardıma hemşirelerin bazı sorunlarına ilişkin yazılı 
soru önergesine cevabımız : 

1. 1961 - 1962 öğretim yılında eğitim - öğretime açılan sağlık okulları; ilkokula dayalı, 
3 yıl süreli eğitim verilen, koruyucu sağlık hizmetlerinde çatışacak yardıma sağlık personeli 
yetiştiren okullardı. Bu okullardan köy ebesi ve yardımcı hemşireler yetiştirilmekteydi. 

1976 • 1977 öğretim yılında, sağlık okullarının hemşire yardımcısı yetiştiren medikal bö
lümleri kapatılmıştır. Köy ebesi yetiştiren Ana ve Çocuk Sağlığı Bölümünün ise öğretim süresi 
S yıla çıkarılmıştır. Aynı yıl, sağlık okullarının bir kısmı ortaokula dayalı, 4 yıl süreyle eğitim 
verilen sağlık kolejlerine dönüştürülmüştür. 

1979 -1980 öğretim yılından itibaren, sağlık okullarının Ebe - Hemşire Bölümünün sağlık 
kolejlerine dönüştürülmesi planlanmıştır. Bu doğrultuda, sağlık okullarının ilkokula dayalı 
3 yıllık programları, meslekî temel eğitim sayılarak, 3 üncü sınıfı bitirenlerin sınavsız olarak 
sağlık kolejlerinin Ebe - Hemşire Bölümlerine devam etmeleri sağlanmıştır. 

Sağlık kolejlerine ö yıllarda girmek isteyen öğrenci sayıları artmış, sağlık okullarına baş
vurular ise azalmıştır. (Sağlık kolejlerine giriş için yapılan yaklaşık 30 000 müracaata karşılık, 
sağlık okullarına 5 000 müracaat olmuştur.) Sağlık okullarına olan talebin ve müracaatların 
azalması, değişik eğitim düzeylerinde yetişmiş .köy ebeleri ve yardıma hemşirelerin eğitimleri
nin geliştirilmesi, bunların sağlık ekibi içinde etkin hizmet görmelerini sağlamak gerekçeleriy
le, bu eğitim şekline son verilmiştir. 

2. Sağlık okullarından mezun olup, halen Bakanlığımıza bağlı kurumlarda görev yap
makta olan 4348 yardımcı hemşire bulunmaktadır. 1979 - 1980 öğretim yılından itibaren öğ
renci alınmayarak, tedricen yardımcı hemşire eğitimine kapatılan sağlık okullarının 3 üncü sı
nıfını bitirenlerin aynı öğretim yılından itibaren sınavsız olarak sağlık meslek liselerine kaydol
maları sağlanmıştır. _ . - . , . 

Sağlık okulu mezunlarından bir kısmı o yıllarda Millî Eğitim Bakanlığının bağlı liseleri 
dışarıdan bitirmişlerdir. Daha sonraki yıllarda, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığınca, sağlık okulları, "ortaokul dengi" sayılmayarak, mezunlar ortaokul dengi sevi
yesinde dahi kabul edilmemiştir. 

Daha önce liseyi dışarıdan bitirenlerin Bakanlığımız ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 
Fakültesi İşbirliğinde yapılan "Hemşirelik önlisans Eğitim Programı"na alınmaları sağlanmıştır. 

Ancak; Sağlık Meslek Liseleri Genel Yönetmeliğinin 168 inci maddesine göre, sağlık mes
lek liselerini dışarıdan bitirmek sözkonusu olmadığından; sağlık okulu mezunlarını, sağlık meslek 
liseleri mezunları ile aynı statüye getirmek için tamamlayıcı bİF program düşünülememektedir. 

3; Devlet memurlarının "özel hizmet tazminatı", 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 375 sayılı KHK ile değişik "Zam ve Tazminatlar" başlıklı ek maddesi hükümleri çerçeve
sinde ödenmektedir. Anılan maddede görüleceği gibi, % 14 oranından daha düşük oranlı taz
minatlar da bulunmaktadır. Bakanlığımızca, tüm sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında 
görev yapan personel ile pardımcı hemşirelerin özel hizmet tazminatlarının artırılması için Maliye 
ve Gümrük Bakanlığına teklifte bulunulmuştur. 

8. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'urt, Nevşehir Tabip Odası yöneticilerinden üçünün telgraf 
emriyle sürgün edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Sağltk Bakanı Halil Şıvgtn'tn yazılı cevabı (7/2014) 
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Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla 

arz ederim. 

Mustafa Kul 
Erzincan 

15.3.1991 günü Nevşehir Tabip Odasının S yöneticisinden 3'ü Dr. Erdal Yılmaz (Başkan), 
Dr. Nihat Kadıoglu (Muhasip), Dr, Osman Dereli (Veznedar) telgraf emriyle Yerköy, Bingöl 
ve Siirt'e sürgün edilmişlerdir. 

1. Böyle bir sürgün olayının gerçekleşmesiyle, Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. 
Nihat özen hakkında Tabip Odasınca soruşturma açılması arasında herhangi bir ilişki var mıdır? 

2. Bu doktorların sürgün edilmesi ile, Nevşehir'de yapılacak belediye seçimleri arasında 
herhangi bir bağlantı var mıdır? 

3. Seçimle göreve gelmiş tabip odası yönetimini bu yöntemle feshedip ve yönetim kurulu 
üyelerini sürgün etme yetkisini; kim, nasıl, hangi yasaya dayanarak kullanmıştır? 

4. Anayasal güvencesi olan ve 6023 sayılı \asayla kurulan Tabip Odasının, bu şekilde 
dağıtma girişimini yasa dışı bir davranış olarak kabul ediyor musunuz? 

5. Eğer bu olayı yasa dışı olarak kabul ediyorsanız, bu olayı yaratan ve bu yetkiyi kulla
nan Bakanlık yetkilileri hakkında ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 6.5.1991 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : HM. 9239/607 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 12.4.1991 gün ve Kan. ve Kar. Da i. Baş. 7-2014-7448-32766 sayılı yazıları. 
Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul'un Bakanlığımızca cevaplandırılmasını istediği, 

Nevşehir Tabip Odası yöneticilerinden üçünün telgraf emriyle sürgün edildiği iddiasına ilişkin 
yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Halil Şıvgın 

Sağlık Bakanı 

Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un Nevşehir Tabip Odası yöneticilerinden üçünün telg
raf emriyle sürgün edildiği iddiasına ilişkin yazılı soru önergesine cevabımız : 

Bakanlığımız, Anayasamızın 56 ncı maddesinde belirtilen "...herkesin hayatını, beden ve 
ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak..." görevi ile yükümlüdür. Gerek bu görevin gerçek
leştirilmesi ve gerekse Irak'tan ülkemize sığınanların sağlık problemlerinin çözülmesi amacıy
la; standart kadro kıstaslarına göre boş olan kadroların doldurulması ve sağlık hizmetinin bü
tün yurt sathında aksamadan dengeli bir şekilde yürütülmesi hususları da göz önünde bulun
durulmak suretiyle, bazı sağlık personeli, geçici olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sinde görevlendirilmiştir, Bu görevlendirmeler periyodik aralıklarla ve 6245 sayılı Harcırah Ka
nununun 42 nci maddesine göre yapılmaktadır, tik etapta 313 kişi, daha sonra da sırasıyla 55, 
14, 15 personelimiz geçici olarak görevlendirilmiştir. 
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Nevşehir teşkilatımızda görevli olan 3 hekim de, aynı bölgede 2 ay müddetle, geçici olarak 
görevlendirilen personel arasında yer almıştır. 

Konunun Tabip Odaları ve Nevşehir'de yapılacağı belirtilen belediye seçimleri ile bir ilgisi 
olmadığı gibi, Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Nihat özen'le ilgili olarak Bakanlığımız
ca yürütülen veya Bakanlığımıza intikal eden bir tahkikat da bulunmamaktadır. 

9. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 3.1.1991 tarihindeyapdan genel grev eyleminden ve 
Körfez krizinden buyana işten çıkardan işçilerin sayısına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı imren Aykut'un yazdı cevabı (7/2033) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın tmren Aykut tarafından 

yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

11.4.1991 
Mehmet Dönen 

Hatay 

tşçiler ve sendikalar üzerindeki ekonomik, siyasî ve sosyal baskılar artarak sürüyor. Sü
rekli itilip kakılan, kullanılıp atılan ve horlanıp aşağılanan isçinin sorunları birikiyor, büyü
yor. Türkiye dışında hiçbir ülkede işçi sorunlarına bakış bu ölçüde tutarsız değildir. 

Hasta ve bozuk ekonominin en ağır faturasını işçiler ödüyor. 

ANAP yönetimi bir derdi unutturmak için bir başka dert açma politikası ile işçi kıyımla
rını göz ardı etmekte başarılı. Son günlerde kimse işçi çıkarmalarına aldırmıyor. Görülüyor 
ki, işçi sorunları ile ilgili kafasını ve dilini yorduğu yok. işverenler de meydanı boş bulmuş, 
son günlerde yoğunlaşan eylemleri ile dünya standartlarına ayak uydurmaya çalışan işçi örgüt
lerini ve işçileri saf dışı bırakma çabasındadırlar. Güçlerinin kaynağı ise ANAP iktidarı. 

1. Son günlerde (özellikle 3 Ocak genel grev eylemi ve Körfez krizinden bu yana) işten 
çıkarılan işçi sayısı kaç kişidir? 

2. Goodyear Lastik Fabrikası, dörtlü vardiya uygulamasını üçlü vardiyaya dönüştürüp 
168 işçiyi işinden etmiş midir? 

3. Toprak Gıda marketlerinde çalışan işçilerden 70 kişinin işine son verilmiş midir? 
4. USAŞ'ta (yasal hakedişleri de ödenmeyen) 450 işçi işten çıkarılmış mıdır? 
5. RABAK İşletmelerinin İstanbul işyerlerinde 112 ve tzmit işyerinde 240 işçinin atıldığı 

doğru mudur? -
6. Kütahya'da, Kütahya Porselen Fabrikasından 760 işçinin grevden sonra (Bakanlar Ku

rulu Kararı uygulanmadı) fırınları çalıştırmayıp işçilere işbaşı yaptırılmadığı doğru mudur? 
7. Gebze'de Kale Oto Radyatörden 40, METON'dan 35, ÎCF'den 50, OTOSAN'dan 80 

işçi işten çıkarılmış mıdır? 
8. Ankara Bölgesinde Ayger San'dan 20, Oyak Renault'dan 250, Coşkun Göz'den 60 

işçi atıldı mı? • • - . 
9. îzmir Bölgesinde BMC'den 182, DEMAŞ'tan 120, ORSAN'dan 18, BASTER'den 6, 

Ara Alüminyum'dan 70, Valfsan'dan 40, Efe Tarım'dan 19, Cevher Makine'den 18, Klimasan'dan 
30 işçinin işine son verildi mi? 

10. Türk Telecan'dan 100 işçi çıkarıldı mı? 
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11. Kilim grubundan toplam 300 kişi atıldı mı? 
12. Çizmeci Kauçuktan 122 kişi çıkarıldığı doğru mudur? 
13. Edirne E.C.A. Holdinge bağlı ELTOR'da işçi azaltma kararı ile 70 kişi işten ayrıl

mak zorunda bırakıldı mı? 
14. İstanbul bölgesinde USO'dan 19 , PE-DE-SA'dan 17, Toz Metal'den 14, Eti Elek-

trik'ten 12, ÜNÎK'ten 30, Nursan'dan 30, Otokar'dan 70, Kavi'den 3, Kale Balatamdan 10, Tel-
ra'dan 6, Beko'dan 10, tska-Rabak'tan 7, To-Kar'dan 17, Profîlo'dan 600, Türk Elektrik'ten 
250 işçinin atıldığı doğru mudur? 

15. Baby Eldiven Fabrikasında 250 işçi zorunlu izine çıkarılmış mıdır? 
16. Bursa'da özdilek Havlu Fabrikasından (Toplu sözleşmeden hemen sonra) 600 işçi

nin işine son verilmiş midir? 
17. Turizm sektöründe ise Hilton'dan 180, The Marmara'dan 135, Maçka Otelden 50, 

Tarabya Otelinden 50, Divan Otelinden 10, Çınar Otelinden 10 işçinin atıldığı doğru mudur? 
18. iskenderun'da (toplu sözleşmelerden sonra) Ekinciler'e bağlı Demir - Çelik Fabrika

sından ve Ek-Telden toplam 169 işçi işten atılmış mıdır? Sarıseki Gübre Fabrikalarında kaç ki
şinin işine son verilmiştir? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3 J.1991 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : 290-10-04-10-637 7129 014588 , 

Konu : Soru önergesi . 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ftgi : TBMM Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 30.4.1991 tarih ve 
7/2033-7518/32480 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in tarafımdan cevaplandırılmasını istediği "1.3.1991 ta
rihinde yapılan genel grev eyleminden ve Körfez krizinden hu yana işten çıkarılan işçilerin sayısı" 
hakkındaki ilgi yazı ekinde alınan 11.4.1991 tarihli yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bilindiği üzere ülkemizde çalışan ve çalıştıranlar arasındaki hukukî münasebetler 1475 saydı 
İŞ Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük ve yönetmelikler*çerçevesinde yürütülmektedir. 

Sözkonusu Kanun kapsamına giren bütün işyerlerinde işçi - işveren münasebetleri ve do
layısıyla çalışanların hak ve yükümlülükleri bu Kanun hükümleri doğrultusunda Bakanlığı
mızca takip edilmekte ve yasaya aykırılıkların görülmesi halinde de gerekli idarî işlemler sürat
le yerine getirilmektedir. 

Bir ülkenin gelişmesinde en öriemli kaynak hiç kuşkusuz insan unsurudur. Bu gücün iyi 
organize edilmesi yanında uygun bir çalışma ortamına olan ihtiyaç da göz önüne alındığında 
sosyal ilişkilerin güçlenmesi, toplumsal huzurun sağlanması ve en önemlisi verimliliğin artma
sı da sağlanmış olacaktır. Ülkemizdeki politikalarda bu çerçevede ele alınmakta ve çalışanların 
böyle bir ortama kavuşturulmasına gayret edilmektedir. 

Bugün, mevcut çalışma yasalarımızda işçiyi işvereni karşısına koruyucu bir çok hükümle
re yer verilmiş ve hatta kanunda belirtilen şartların oluşması halinde işçiye iş akdini tazminattı 
fesih yetkisi bile tanınmıştır. Bakanlığımızın görevi de sendikalı - toplu sözleşmeli bir ortamda 
işçiye yasalarla tanınmış haklarını en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak, çalışma yasalarının 
ihlalinden doğacak her türlü olumsuzlukları da müsamahasız işçi lehine sonuçlandırmaktır. 
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Ancak, dünyanın birçok gelişmekte olan ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de belirli bir 
işi olan işçiyi her ne şekilde olursa olsun yaşlılık aylığına hak kazanacak tarihe kadar aynı işye
rinde kalmaya mecbur tutacak düzenlemelere gidilmesi ülkemiz ekonomisine yön veren işve
renler ve dolayısıyla işyerlerinin üretim - maliyet ilişkisi içerisindeki dengeleri bozarak sanayi
leşme hareketini engelleyebilecek sonuçlan da beraberinde getirebilecektir. 

Başka bir anlatımla işyerlerinin rantabl çalışarak ülke ekonomisine katkıda bulunabilme
si ve gerektiğinde istihdam artırıcı yatırımlara gidebilmesi her şeyden önce üretim ve maliyet 
dengesini sağlaması ile mümkün olabilecektir. 

Bunun için de ihtiyaç duyduğu kadar işçiyi çalıştırması işyerinin ayakta kalabilmesi bakı
mından önem taşımaktadır. Ancak, belirli dönemlerde ortaya* çıkan geçici bazı ekonomik ve 
sosyal krizlerin sonunda birtakım işçi çıkarımlarının gündeme gelmesi de doğal sayılmalıdır. 

Çalışma yasaları bütün yönleriyle işçi haklarını koruma ve kollamaya yönelik olmasına 
rağmen işverenin işçi çıkarmasına mani olacak bir düzenlemeye yer vermemesini yukarıda be
lirtilen hususlar çerçevesinde ele alarak, değerlendirmelerinde buna göre yapılmasında yarar 
görülmektedir. Esasında işçi çıkarımlarının engellenmesi yerine gelişmiş toplumlarda olduğu 
gibi "işsizlik sigortası" yardımıyla konuya çözüm aranması çalışan ve çalıştıranlar arasındaki 
ilişkiyi daha sağlam temellere oturtabilecektir. Bu hususta kanunumuzda hüküm bulunması 
gelecekte bu geçişi sağlayabilecektir. 

Gerek işverenler ve gerekse işveren vekilleri postalar halinde çalıştırdıkları işçilerin işe giriş ve 
çıkış saatlerini, ara dinlenmelerini ve hafta tatillerini düzenleyerek işyerlerinde işçilerin kolayca gö
rüp okuyabilecekleri levhalarda göstermek ve posta sayuı ile her postanın işe başlama ve bitme 
saatlerini yazılı olarak Bakanlığımın ilgili bölge müdürlüğüne bildirmekle yükümlü bulunmaktadırlar. 

Ancak, postalar halindeki işçilerin işe başlama ve bitirme saatlerinde yapılacak değişik
likler bölge müdürlüklerinin iznine bağlı olup, bu konuda toplu iş sözleşmeleriyle değişiklik 
yapıldığı takdirde de bu iznin alınmasına gerek duyulmamaktadır. 

Diğer yandan, nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına pos
talar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, posta sayısının 24 saatlik süre içerisinde en 
az üç işçi postası çalıştırılacak şekilde düzenlenmesi tüzük hükümleri gereği olup, postaların 
azaltılması veya çoğaltılması tamamen işin durumuna göre işverenin takdirine bırakılmıştır. 
Bu nedenle önergede sözü edilen Goodyear Lastikleri Fabrikasındaki posta değişiminin bu çer
çevede ele alınması gerekmektedir. 

Ayrıca, 3.1.1991 tarihinde Türk-tş ve Hak-tş konfederasyonları tarafından başlatılan eylem so
nunda kamu işyerlerinde önemli sayılabilecek bir işçi çıkarımına rastlanmadığı Bakanlığıma inti
kal eden bilgilerden anlaşılmış, özel sektör işyerleri ise bağlı bulundukları konfederasyonun (TİSK) 
talimatı ile yevmiye kesimi cezası vermek suretiyle olayı işçiler yararına çözümlemişlerdir. 

Hatay-Milletvekili Mehmet Dönen'in benzer konuda 14.2.1991 tarihli yazılı soru önergesi
ne tarafımdan verilen cevabın bu yazımda belirtilen hususlarla birlikte değerlendirmesi tered
düt edilen konuların bilinmesine yardımcı olabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. imren Aykut 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

113 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

7 . 5 . 1991 Sah 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
1. — Gensoru önergeleri (U/22; 11/23) 

2. — Açık bulunan Sayıştay Birinci Başkanlığına, 832 Sayılı Sayıştay Kanununun 
1.11.1990 Tarih ve 3677 Sayılı Kanunla Değişik 5 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak 
Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(3/165) (S. Sayısı : ...) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 19 arkadaşının, ülkemiz sporuyla 
ilgili sorumsuz davranışları tespit etmek ve bu tür davranışlara son vermek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

2. — Malatya Milletvekili Galip Demirel ve 65 arkadaşının, basın - yayın or
ganlarında yer alan, bazı milletvekillerinin yasama görevlerine ilişkin konularda görev 
ve yetkilerini meşru olmayan işlere alet ettiklerine dair iddiaların gerçeklik derecesini 
tespit etmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetiyle ve milletvekille
riyle ilgili olarak kamuoyunda menfi imaj yaratılmasını önlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına İlişkin önergesi (10/102) 

3. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 15 arkadaşının, Hükümetin fiyat 
artışları ve hayat pahalılığı konusundaki görüş ve taahhütlerinin hangi ölçüde ger
çekleştiğini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve 14 arkadaşının, yerel yöne
timlere tanınmış olan hak ve yetkiler kısılarak veya tamamen kaldırarak belediyele
rin hizmet yapamaz hale getirildiği iddialarını açıkhğa kavuşturmak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 
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5. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 14 arkadaşının, Mardin îli Midyat 
İlçesi Budaklı Köyünde 21.5.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/106) 

6. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 10 arkadaşının, Hac sırasında 
meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan olayların nedenlerini 
ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

7. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 9 arkadaşının, mevcut hayat pa
halılığı karşısında memurların içine düştüğü durumu tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/108) 

8. — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanı ve İzmir Millet
vekili Erdal İnönü ile Grup başkanvekiUeri Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı 
ve İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş'in, olağanüstü hal bölgesindeki olumsuz 
gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/31) 

9. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 13 arkadaşının, uluslararası taşımacı
lığımızın içinde bulunduğu darboğazdan kurtarılması için alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

10. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, yetersiz ve dengesiz 
beslenmenin vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkilerini ve bu konuda alınması ge
rekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110). 

11. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 11 arkadaşının, fındık ürünü ve üre-
ticileıiyle ilgili sorunları ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

12. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 10 arkadaşının, İstanbul'da 
1990 yılında meydaria gelen olayların gerçek nedenleri ile sorumlularını ve bu H'de asa
yiş ve huzurun sağlanması için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

13. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 28 arkadaşının, millî eğitimimizin 
içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda izlenecek yeni politikaları tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 
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14. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 9 arkadaşının, Dicle Kurudere Köyü 
Cemalağa Mezrasında 5.9.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açıklığa 
kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/114) 

15. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 17 arkadaşının; ülkemizdeki petrol 
rezervleri ile üretim ve ithalatının seviyesini, körfez krizi nedeniyle petrol ürünlerine 
yapılan zamların ve yabancı petrol şirketlerinin ekonomimize etkilerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

16. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, ÇİTOSAN 
bünyesinde yer alan Amasra Şiferton Ocağının, işverenin ihmal ve sorumsuzluğu ne
deniyle kapatılarak burada çalışan işçilerin işsiz kalmasına neden olunduğu iddiasını 
ve ülkemizdeki işyeri kapatma ve işten çıkarma uygulamalarına son vermek için alına
cak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

17. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 12 arkadaşının, belediyelerin için
de bulunduğu idarî ve kanunî zorlukları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/117) 

18. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 13 arkadaşının, Hükümetçe izlenen 
tütün politikasının tütün üreticileri üzerindeki olumsuz etkilerini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 

19. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 15 arkadaşının, ülkemizde 
yaygınlaştığı iddia edilen işyerlerinin kapatılması ve işçilerin işlerinden çıkarılması ile 
ilgili uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/32) 

20. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 10 arkadaşının, millî eğitimimizin içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çağdaş çözümler getirmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

21. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 9 arkadaşının, 424 ve 425 
Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerin yürürlüğe girmesinden sonra Doğu Anadolu' 
da kitlesel göçü gerçekleştirmek üzere yapıldığı iddia edilen uygulamaları ye bölgede 
meydana gelen maddî zararı "tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/120) 

22. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 27 arkadaşının, üzüm üreticilerinin ve 
TARİŞ'in içinde bulundukları ekonomik sıkıntıları tespit etmek amacıyla Anayasanın 
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98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/121) 

23. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 15 arkadaşının, körfez krizinin ülkemize 
ve halkımıza verdiği ekonomik zararların boyutlarını ve telafi yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

24. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve 11 arkadaşının, Türk turiz
minin körfez krizi nedeniyle uğratıldığı ve uğrayacağı zararları asgariye indirebilmek 
için alınması gereken önlemleri ve turizm sektöründeki sorunların çözüm yollarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

25. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün ve 9 Arkadaşının, ülkemizin A.E.T. konu
sundaki görüşlerinin uydu aracılığıyla Fransa'nın Antenne 2 Televizyon kanalından 
naklen yayınlandığını kamuoyuna duyuran ve naklen yayın gerçekleşmediği halde söz 
konusu programın özetini televizyonda yayınlayan T.R.T. ile ilgili iddiaları tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

26. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 10 arkadaşının, ülkemizde faaliyette 
bulunduğu iddia edilen Kontrgerilla örgütüyle ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak 
amaciyla Anayasanın 98.inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 

27. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 arkadaşının, «Kontrgerilla» hakkında
ki iddiaların ne zaman ve kimlerin sorumluluğunda gerçekleştiği konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33) 

28. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, Doğu ve Gü
neydoğu illerindeki «iç göç» olayının nedenlerini tespit etmek ve soruna köklü, bir çö
züm getirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

29. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Devletin denetimi dışın
da, C1A ile işbirliği halinde olan ve Kontrgerilla olarak bilinen gizli NATO örgütü
nün var olup olmadığını, varsa kuruluşundan beri faaliyetleri hakkındaki iddiaları 
açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

30. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 29 arkadaşının, «Özel Harp Dairesi» 
nin geçmiş faaliyetlerini incelemek ve Kontrgerilla Örgütüne ilişkin iddialara açıklık 
getirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

31. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar ve 27 arkadaşının, Türkiye Taşkö
mürü Müessesesinin içinde bulunduğu zor duruma ve maden işçilerinin sorunlarına 
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köklü bir çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

32. — Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin ve 23 arkadaşının, Körfez kriziyle 
ilgili yeni gelişmeler ve bu konuda izlenen politika konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/34) 

33. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici ve 23 arkadaşının, Bingöl İli Yayladere 
İlçesi Yavuztaş Köyünde 7.12.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaların 
gerçeklik derecesini tespit etmek ve Cumhuriyetimize, Devletimize ve halkımıza yöne^ 
lik saldırıların kaynağındaki olayları ortaya çıkarmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/130) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer ve 9 arkadaşının, Diyarbakır İli Lice 
İlçesinde meydana geldiği iddia edilen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

35. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 9 arkadaşının, 3083 numa
ralı Kanuna göre gerçekleştirilen toprak dağıtımı konusunda Ceylanpınar köylülerinin 
karşı karşıya bulundukları sorunları ve bu sorunların çözüm yollarını tespit etmek' 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

36. — Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı ve 56 arkadaşının, Hükümetin 
körfez krizine ilişkin politikası ve yaklaşımları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/35) 

37. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 13 arkadaşının, kamuoyunda 
CAS A olayı olarak bilinen askerî bir ihale ile ilgili iddiaları bütün yönleriyle açıklığa 
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üneü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

38. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 19 arkadaşının, Diyarbakır İli L,ice 
İlçesinde meydana geldiği iddia edilen olayların boyutlarını ve sorumlularını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

39. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 18 arkadaşının, sağlık meslek liselerinin 
araç - gereç ve kadro yönünden yetersiz oldukları iddiasını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

40. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, sağlık politikası konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi (8/36) 
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41. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, ülkemizdeki iş kazaları ile 
meslek hastalıklarının nedenlerini araştırmak, işgücü kaybını önlemek ve iş güvenli
ğini sağlamak için alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/136) 

42. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan ve 24 arkadaşının, 11.4.1990 
tarihinde yürürlüğe giren ithalat rejimi kararından sonra gerçekleştirilen tekstil maki
neleri ithalatıyla ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/137) 

43. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç ve 20 arkadaşının, ülkemizin içinde 
bulunduğu şartlar karşısında savunma gücümüzün yükseltilmesi, her türlü strateji ve 
silahların gelişme ve değişmesine uyum sağlaması ve ülke ihtiyaçlarını karşılayacak 
bir savunma sanayiinin hızla kurulması için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec-
Ug araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

44. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu ve 10 arkadaşının, körfez krizi ve 
savaşı nedeniyle • muhtemel tehlikelere karşı gerekli sivil savunma önlemlerinin alın
madığı ye Sivil Savunma Fonunda toplanan paraların amacı dışında kullanıldığı id
dialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

. 45. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün ve 42 arkadaşının, Türkiye Radyo ve Tele
vizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/37) 

46. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 14 arkadaşının, körfez krizinin 
ekonomimizde ve toplum hayatımızda yol açtığı olumsuz etkiler ve bu krizden kay
naklanan kayıpları telâfi edecek tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/38) 

47. — Erzincan Milletvekili Mustafâ Kul ve 18 arkadaşının, Cumhurbaşkanının 
beyan ve davranışlarıyla Anayasada kendisine verilen görev ve yetkileri aşıp aşmadığı 
ve tarafsızlığını yitirip yitirmediği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100. ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/39) 

48. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 13 arkadaşının, büyük bir tarih ve 
kültür mirası olan Savarona Yatı'nın milletimize yakışır bir biçimde kullanılması ve bu 
amaçla yeniden tahsisinin sağlanması konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

49. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Millî Savunma eski Ba
kanının görevden alınmasıyla sonuçlanan gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/40) 
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50. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, Şırnak İlinde meydana 
gelen olayların nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/141) 

51. — Kars Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, tdil İlçesi ve Ku-
vak Mezrasında meydana gelen olayların nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec< 
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

52. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 11 arkadaşının, kamu iktisadî teşebbüs
leri ile bağlı kuruluşlarının yönetim, denetim ve danışma kurullarına 1987 yılı başın
dan itibaren atananların öğrenim durumu ve mesldkleri ile bu kişilere yapılan aylık 
ödemeleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

53. — izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 15 arkadaşının, zeytinciliğimizin durumu
nu ve zeytin üreticilerinin ekonomik sıkıntılarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/144) 

54. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç ve 14 arkadaşının, kamulaştırma iş
lemleriyle ilgili şikâyetler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/41) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu.ve 12 arkadaşının, Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunun (BAĞ - KURlun) 
ve Kurum sigortalılarının sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/42) 

56. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 19 arkadaşının; Bulgaristan'dan ülke
mize göç eden soydaşlarımızın sorunlarını ve bu sorunlarımın çözümü için bugüne ka
dar yapılan çalışmaları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/145) 

57. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp ve 12 arkadaşının, Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal'ın «acil para yardımı» ve «stratejik işbirliği» konularında ABD Başkanı 
Bush ile yaptığı ikili görüşmeler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/43) 

.58. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 11 arkadaşının, Türk Kadınını Tanıtma 
ve Güçlendirme Vakfının hangi faaliyetlerde bulunduğunu, hangi uluslararası ihale ve 
anlaşmalardan pay aldığını, kimlerden ne kadar bağış topladığını, bağış yapanlar ve 
Vakfın kurucu ve yöneticileri ile bunların eş ve çocuklarının resmî kurum ve kuruluş
lardan aldıkları iş, ihale ve kredileri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/146) 

59. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 11 arkadaşının, üreticilerin elinden yok pa
hasına çıkan ürünlerin tüketicilere fahiş fiyatlarla yansımasının nedenlerini tespit et-
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mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

60. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 12 arkadaşının, Kuzey Irak'tan Türkiye -
Irak sınırına göç eden Iraklılarla ilgili olarak alınan ve alınacak olan önlemler konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/44) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/108) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanı
mı destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/-234) (1) 

3. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hükümlere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (1) 

4. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum tüne bağlı bazı köylerin elekt
rik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru , önergesi 
(6/258) (1) 

5. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak mah
kemelere intikal eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması devam eden 
dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

6. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emeklile
rinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

7. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçesinde 
meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından, sözlü soru önergesi (6/168) 

8. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum -'Şayak, 
Dum'u - Yapağı, Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

9. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hastanesi 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/175) 

10. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu ya
pım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/185) 

11. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Köyün
de yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/186) 
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12. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatandaş
lara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılmadığına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

13. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere konu teş
kil eden olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207) 

14. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçi
lerinin ailelerinin parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

15. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gazetenin 
12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başbakan
dan «özlü soru önergesi (6/227) 

16. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın, Göcek'teki 
yaz ıatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/332) (1) 

17. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere ilçesi Kaya-
dibi Köyü Evil Mezrasındaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve 
Kayadibi Köyünde zorunlu ikâmete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

18. — Hakkâri Mületveküi Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri 
ili Yüksekova ilçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/334) (1) 

19. — Hakkâri Mületveküi Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Şeno-
ba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

20. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Yüksekova İlçesi Gü
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Ay-
tepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddia
sına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

21. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bâzı illerin ya
kacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254) 

22. — Kahramanmaraş Mületveküi Atilla tmamoğlu'öun, televizyon yayınlarını 
izleyemeyen Kahramanmaraş İline bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş*da Sümer-
bank ikinci satış mağazasının ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/274) 

23. — Zonguldak Milletvekili Ş/inasi Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Hastanesinde vefat eden ertıekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tahrip 
edÜ'diği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/277) 
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24. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çukurova 
Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara, ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sou önergesi (6/348) (1) 

25. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına ve 
E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

26. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/358) (1) „ t 

27. — Çorum Milletvekili Cemal §ahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçlarının miktarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

28. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsurı İza
be Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/310) 

29. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın 1985 - 1988 yıllarında Kaynak Kul
lanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik belgesi 
alanlara ve adı geçen Fondan kimlere, ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

30. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlköğre
tim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/313) - . . - • ' ' • 

31. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz santrallarına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

32. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı baca 
gazı arıtma tesislerine ve Karlıova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) (1) 

33. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, 1988 yılında akaryakıta yapılan zam
lara ilişkin. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (1) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına dağı
tıldığı, iddia edilen «Türkiye Emlak Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/382) (1) 

35. — İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 

36. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fiyatla
rına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/384) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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37. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak ban
kalarınca gerçekleştirildiği iddia edilen arsa alım ve satımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

38. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları ta
rafından yabancı kuruluşlara yaptırılan araştırmalara ilişkin (Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/387) (1) 

39. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında 
Uluslararası danışmanlık firmalarından alınan hizmetlere ve yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) (1) 

40. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1) 

41. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklılara yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) ' 

42. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlen
dirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/393) (1) 

43. — Aydın- Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T, C. Ziraat Bankasınca tarım 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygulandığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 

44. — Diyafbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Yatağan 
bölgelerinde termik santralleri besleyecek kömür ocaklarının özel sektöre devredileceği 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) (1) 

45. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince ku
rulan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

46. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere verilen ilanlar için yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) (1) 

47. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen 
doğalgazın hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/400) (1) 

48. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, SEKA ve Edirne - OLMUKSA'da 
çalışan işçiler hakkında emniyet müdürlüklerince albüm düzenlendiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) (1) 

49. — Erzurum Milletvekili, İsmail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile ilgili 
çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

50. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/329) 
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51. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten firma
lara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üretim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/330) 

52. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Altunkaya Barajı sahasında kalan Vezir
köprü İlçesi Düzce Köyüne ait arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) 

53. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz ithali ile ilgili sözleşme
ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) (1) 

54. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

55. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesinde 
sözleşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

56. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçıların 
konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/410) (1) • 

57. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yüdırım'ın, Tunceli İH Hozat İlçesi Em
niyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 

58. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında hayalî 
ihracat yaparak haksız vergi iadesi alan firmalara ne gibi müeyyideler uygulandığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/412) (1) 

59. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Fiskobirlik 1988 yılında ger
çekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından .sözlü soru önergesi (6/414) (1) 

60. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler sem
tinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/415) (1) 

61. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fa
kültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler hak
kında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/416) (1) 

62. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, 19.7.1988 tarih ve 88/13161 
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/417) (1) 

63. - - Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 
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64. — Ankara Milletvekili'Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelendirilen 
grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/420) (1) ' 

65. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak Kredi 
bankalarının 1987 ve 1988 yıllarına ait kârlarının yüksek gösterildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/421) (1) 

66. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 yıl
larındaki bazı harcamalarına ve Emlak Bankasına ait arazi ve binalardan bir kısmının 
satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) (1). 

67. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla Merkez 
Bankasınca incelenmekte olan ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli kararname gereğin
ce Devlet Planlama Teşkilatına devredildiği ve incelemeler tamamlanmadan vergi iade
lerinin Ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1) 

68. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzurum ili Şenkaya İlçesine bağlı 
Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme kararının 
infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/426) (1) 

69. — Burdur Milletvekili Fethi Çel'ikbaş'ın, tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabflmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/427) (1) 

70. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan ili Merkez İlçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınırları içine alınmaması
nın nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (1) 

71. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolörlerine 
denetim özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

72. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü ile 
ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/431) (1) 

73. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Burdur il merkezindeki ilk ve orta 
dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba okullarına 
nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/353) 

74. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde Tuzla 
mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddialara iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (1) 

75. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Müdü
rünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadını 
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) (1) 
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76. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin,' Şemiler döneminde Bmlak 
Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırılan dö
viz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) (1) 

77. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, Manisa tli Selendi ilçesine bağlı 
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355) 

78. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan iş
kenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi ile İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/441) (1) 

79. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya temi
natsız kredi verildiği ve Memduh Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) (1) 

80. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğrenci
ler için bilet fiyatla^nda^ tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

81. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu nede
niyle görevinden alındığı ve genel idare hizmetleri sınıfına atandığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) (1) 

82. —• Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya il
lerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başbakan
dan, sözlü soru önergesi (6/451) (1) 

83. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 ta
rihli nüshasında yer alan S.S.K. Genel Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/443) (1) 

84. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanınca hakaret edildiği ve gö
revinden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/362) 

85. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 

86. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler İlçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

87. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye başkan 
adayları hakkında görüş bildirdikleri iddia edilen vali ve kaymakamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/365) 

88. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalây'ın, yapılacak olan mahallî idareler 
seçimleri nedeniyle bazı seçim bölgelerinde vali ve kaymakamlarca aday yoklaması 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) (1) 
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89. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu ile ilgili 
davayı izlemek isteyen vatandaşların maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/445) (1) 

90. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına alınan 
sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/446) (1) 

91. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıyla 
1988 yılında Türkiye'ye hangi ülkelerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaçla ne kadar 
harcama yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) (1) 

92. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya İli Çumra İlçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 

93. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca 
üretilen ve Rusya'dan ithal edilen doğalgaz miktarlarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/367) 

94. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Devlet eski Bakanı Yusuf Bozkurt 
Özal'ın yurt dışı seyahatler nedeniyle aldığı, harcırah miktarına, Başbakanın tedavisi 
için yapılan harcamaya ve 1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde götürüten hediyelik 
eşyaların tutarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/458) (1) 

95. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanatkârıara kul
landırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452M1) 

96. —- Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/453) (1) 

97. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hükümlülere özel jandarma timi tarafından işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) (1) 

98. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve özel vakıflarca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okullara ve der-
sanelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 

99. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

100. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Köy - Kop. Merkez Birliği kurul
ması için yapılan girişimlerin engellendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) (1) 

101, — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı se
çiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekilliğine yapııan atamaya ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 
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102. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Bozkrut Özal ile Aydın Cor
poration A.Ş, arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/463) (1) 

103. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru . 
önergesi (6/425) , 

,104. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğuna yerine getirmeyen müesseselere karşı ne gibi önlemler alı
nacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

105. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara ta-
kograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/438) 

106. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

• 107. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, sahillerdeki okulların yaz ayla
rında, öğrenci gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

108. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da meydana gelen 
olay hakkında yanlış bilgi verildiği iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/466) (1) 

109. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban 
fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/467) (1) 

110. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt tünde Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan iözlü soru önergesi (6/468) (1) 

111. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle bele
diyelerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru^ önergesi (6/469) (1) 

112. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

113. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 

114. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ayçiçeği ekiminde tohum kalite
sinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/474) (1) 

115. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'in, ihraç teşvik priminin elma ürünün
den kaldırılmasının neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 
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116. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, son beş yıl içinde ülkemizle 
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/481) (l) 

117. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle göz
altına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

118. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan 1986 - 1988 yıllarında hangi illere ne miktar yardım yapıldığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) (1) 

119. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) 

120. — îstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, belediyelere bütçeden yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne mik
tar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 

1 

121. — istanbul Milletvekili Yüksel ÇengeFin, Güzel istanbul Hizmet Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) <1) 

122. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

123. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

124. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, ikinci ligde grubunda şampi
yon olan Bursaspor Futbol Takımının birinci Jigde oynayamayacağına dair Futbol 
Federasyonu kararma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) (1) 

125. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcıla
rından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum için 
satın alınan güç trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/489) (1) 

126. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta İli Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1) 

127. — îstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

128. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

(113 üncü Birleşim) 
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129. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vakfına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1) 

130. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğün
ce gözaltına alman vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi tedbirler 
alınacağına, ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

131. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) (1) 

132. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

133. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/462) 

134. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek öde
nek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/509) (1) 

135. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M!T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madeninin naylon faturalarla sattıkları iddia edilen fir
malar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/510) (1) 

136. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

137. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, günlük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer alan «Özal'la İsviçre'de görüştüm» başlıklı habere ilişr 
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

138. — Balıkesir Milletvekili İ. önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarchi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

139. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı kişi ve firmalar tarafından 
M.T.A.'ya ait Nevşehir'deki Ponza Taşı Madeninden kaçak olarak üretim ve satış ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) (1) 

140. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 tari
hinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

141. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 
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142. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler "alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

143. — Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk'ün, Niğde İlindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

144. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Uluslararası .Af Örgütünce yayın
lanan rapora ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/533) (1) 

145. —• Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, olağanüstü hal uygulaması kapsa
mına giren iller nüfusunda kayıtlı olanların, bu bölgelerde çalışamayacakları konusunda 
bir genelge bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/537) (1) 

146. —, Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, bazı futbal kulüplerine Devlet tara
fından bağış yapılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/573) (1) 

147. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt tli Eruh ilçesi Ormaniçi Kö
yünden vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

148. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık nede
niyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öergesi (6/475) 

149. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve İskenderun Demir - Çelik 
İşletmelerindeki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) (1) 

150. —- Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının ay
lık olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/540) (1) 

151. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt bölgesinde bir kısım güvenlik 
görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

152. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alman ve vatandaşa kuryelik yaptırıldığı 
ve bu vatandaşın 3.6.1989 tarihinde öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/542) (1) 

153. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, amatör spor kulüplerine de yardım 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/543) (1) 

154. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun Demir -
Çelik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

155. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek İlçesi Es
ki Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 
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156. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının 
yabancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/546) (1) 

I " • 

157. — İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Devlet Planlama Teşkilatın
dan alman hayalî ihracat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574) (1) 

158. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, istanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayalî ihracat olayına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

159. — İçel Milletvekili Etem Cankurtaran'ın, Demir - Çelik İşletmelerindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

160. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Şırnak İlçesindeki bazı 
yayla ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/549) (1) 

161. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun yasadışı Türkiye Komünist 
Partisi ve kapatılan Türkiye İşçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için 
güvence verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

162. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Şırnak İlçesine bağlı bazı 
köylerdeki ruhsatsız kömür ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1) 

163. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) (1) 

164. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Balveren Köyü ile 
Silopı İlçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerine mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

165. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, Bulgaristan'dan getirilen bir 
soydaşımız hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) (1) 

166. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Eskişehir Cezaevindeki tutuklu ve 
hükümlülerin Aydın ve Nazilli cezaevlerine nakledilmelerinin nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/556) (1) 

167. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde İstanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alınan ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1) 

168. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçe merkezinde bazı va
tandaşların' köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 
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169. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Cudi Dağı çevresindeki 
köylerin güvenlik güçlerince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/559) (1) 

170. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, «Kazı Kazan» adlı şans oyunu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

171. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Millî Piyango İdaresince gerçekleş-
tirilea «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/561) (1) 

172. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihinde Diyarbakır İli 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

173. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlinde jandarma tarafından 
gözaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hakkın
da soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) (1) 

174. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depoların
da bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü oru önergesi (6/563) (1) 

175. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tıbbî tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

176. — Tunceli Milletvekili Kamer Gencin, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan kesintilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/564). (1) 

177. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı 
iddia edilen bir vatandaşın ölümüne neden olanlar hakında ne gibi işlemler yapıldı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

178. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, PETKİM'in özeHeşfirilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

179. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Demir - Çelik İşletmeleri ile Akdeniz 
Gübre Sanayiindeki grevlerin neden olduğu zarara ve Et ve Balık Kurumunda alınan 
grev kararının ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/567) (1) 

180. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

181. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 
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182. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, işyerlerinin tehlike derecesine göre sınıf

landırılmasına ve işçilerin • bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/570) (1) 

183. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize göç 
eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesinin nedenine ve göç olayının maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1) 

184. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/578) (1) 

185. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, DYP üst yöneticilerinden bazılarının ı 
kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/579) (1) 

186. — Tekirdağ Milletvekili -Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda 
çalıştırüan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/580) (1) 

187. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/581) (1) 

188. T— Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Koope-
ratifince gerçekleştirilen ayçiçeği alımlarına ve 1989 yılında ne kadar ham ayçiçeği 
yağı ithal edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) (1) 

189. — Hatay Milletveküi öner Miski'nin, 1005 sayılı Kanun uyarınca halen şe
ref aylığı alanların sayısına ve şeref aylığı gösterge rakamının artırılıp artırılmayacacağı-
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/583) (1) 

190. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya Birlik tarafından satın 
alman ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

191. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Nazimiye İlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine İl Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

192. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'm, T.R.T. tarafından kurum dışın
daki firmalara yaptırılan programlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/587) (1) 

193. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılan bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/588) (1) 

194. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama - Terzihaliler Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/589) (1) 
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195. — îzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'm, îzmir îline bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

196. — izmir Milletvekili Mehmet Turan" Bayazıt'm, Bulgaristan'dan gelen soy
daşlarımızın beraberlerinde getirdikleri otomobillere ticarî plaka verileceği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) (1) 

197. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 31.8.1989 tarihinde İzmir'de meyda
na gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

198. — istanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alanı tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/594) (1) 

199. — Tokat Milletvekili Kâzım Özev'in, Tokat - Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

200. - - istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, KİT ürünlerinin zam yapılma- < 
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

201. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 

202. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/498) 

203. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrikâ-
sırlın bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve îs'kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

204. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarım ziyaret için 
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) 

205. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

206. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/502) 

207^ — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger Öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ü'işkin Devlet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/503) 

208. —, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt ilinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/504) v 
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209. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt îli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında 
öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/505) 

210. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'1^ Fakir ve Muhtaç Öğrencilere Yar
dım Derneği tarafından Trabzon'da yaptırılacak olan öğrenci yurdunun temel atma 
töreninde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/597) (1) 

211. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sinde bazı aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/598) (1) 

212. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Doğu Anadolu'da meyda
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) (1) 

213. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddia
sıyla hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

214. — Tuncel'i Milletvekilli Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 

215. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 

216. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürünü taban fiyatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

217. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudutları 
dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanacağı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

218. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarihleri 
arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/614) (1) 

219. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/511) 

220.— İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Yotanlı ve Çaltıkoru barajlarının ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1) 

221. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Ankara özel Arı Lisesindeki bazı 
öğrenciler için iki resmî aracın servis yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/620) fi) 
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222. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
Ozal'ın, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait bir villada ikamet ettiği iddiasına 
ve villanın tefriş masrafı ile aylık giderine ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/621) (1) 

223. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/522) 

224. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

225. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, İçel, Silifke, Erdemli köyleri içme su-
yu (Aksıfat) projesinin 1989 yılı ödeneğine ve bu projenin temel atma töreni için ya
pılan harcamaya ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/622) (1) 

226. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın» izmir - Beydağ - Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

227. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nm, ödemiş İlçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525) 

228. — İzmir Milletvekili Fuat Kücı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizlenece
ğine ve ödemiş Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesinin nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526) 

229. — İzmir Milletvekili Fuat Kücı'nın, Ödemiş İlçesi çevre yolunun ne zaman 
yapüacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/527) 

230. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

231. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van İli Gürpınar İlçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/525) (1) 

232. — Çorum Milletvekili Rıza Ilımam'ın, Kırıkkale İli 1 inci Bölge Müdürlüğü 
Bahşjli yol sıkıştırma ekibinden bir işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü seru önergesi (6/626) (1) 

233. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesin
deki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libyalılara satılacağı veya kiralanacağı id-
dialarfha ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

234. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Van M Gürpınar İlçesi Yukaırı-
beşparmak Mezrasında 2.10.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ve olay-
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la ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin îçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) (1) 

235. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kamu Ortaklığı ve Akaryakıt Tü
ketim fonlarında 1989' yılında toplanan para miktarına ve bu fonlardan hangi projeler 
için ne miktar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) (1) 

236. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 3083 numaralı Kanun uyarınca eski 
sahiplerine iade edilen ve topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılması plan
lanan arazilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/630) (1) 

237. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında KKTC'nin temsil edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

238. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Başak Şirketler Grubunca hayalî 
ihracat yapıldığı iddiaları üzerine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgelerle 
ilgili olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) 

239. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, İzmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

240. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 

241. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadını Güçlendirme Vakfı
nın yurt dışındaki şubelerine ve Vakfın teftişine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/632) (1) • " • 

242. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş-. 
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) (1) 

243. — Balıkesir Milletvekili i önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAĞFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir
lenmesine neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) -

244. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız
dan 800 kişinin sınavsız olarak öğretmenliğe alınacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) (1) 

245. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddjasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alman önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 
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246. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Asım Ekren'in 1985 - 1989 yıl
larında aldığı kredilere ve ödediği vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/653) (1) 

247. — Erzincan 'Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sultançiftliği yo
lu üzerindeki Mescid-i Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyetler
de bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/639) (1) 

- 248. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güvenliği 
sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/654) (1) 

249. — îçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş.'deki greve 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/655) (1) 

250. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Irak'la anlaşma 
yapılmasının nedenine ve kurulu güç tahsisinden dolayı son iki yılda yapılan ödemeye 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

251. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/641) (1) 

252. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetler Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) 

253. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Sovyetler Bir
liği ile anlaşma yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği halde tahsis edilen 
kurulu güç karşılığında yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1) 

254. —" îçel Milletvekili M. îstemiihan Talay'ın, 1983 yılından bugüne kadar ör
tülü ödenekten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/656) (1) 

255. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Siirt, Mardin ve Hakkâri illerin
de valilerce düzenlendiği iddia edilen huzur toplantılarına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/657) (1) 

256. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde it-
- hal kömüre dayalı bir termik santral yaptırılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 

257. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

258. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yap - işlet - devret modeline ya
bancı sermayeye termik santral, ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/661) (1) 
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259. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ülkemizin, Denizlerin Gemiler
den Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesine ne zaman taraf olacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/662) (1) 

260. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Marmara Denizinin kirlenmesini 
önlemek için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/663) (1) 

261. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
munun dış borçlarına ve Kurumca 1987 - 1989 yıllarında üretilen ve tüketime arz edi
len kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) (1) 

262. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Soma ve Tunçbilek yıkama ve 
kriplaj tesislerine ve özel sektöre devredilen kömür ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) (1) 

263. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Kemal Horzum'un kredi ilişkileri 
esnasında görevde bulunan Türkiye Emlak Kredi Bankası Yönetim Kurulu üyelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) (1) 

264. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, BAĞ - KUR emeklilerine verilen 
sosyal yardım parasına ve Kurumun mal varlığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) (1) 

265. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, BAĞ - KUR iştirakçilerinin 
emekli aylıklarına ve üniversite hastanelerinden yararlanamamalarının nedenine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1) 

266. — Zonguldak Milletvekilli Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için HilVan -
Gülüşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603) 

267. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Giresun İli Harşit Vadisi yo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

268. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İlindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve İspir - Çamlıkaya Sağlık Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

269. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum İline 
bağlı köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 

270. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
İline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 
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271. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum ve Kars illerindeki bazı 
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/676) (1) 

272. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/670) (1) 

273. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

274. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla ve Çamardı ilçele
rine bağlı bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 

275. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, siyasî parti üyesi olan bir vatandaşa 
Kars Emniyet Müdürlüğünce pasaport verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/609) 

276. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasınm nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

277. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Hozat İlçesinde görevli 
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1) 

278. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'ın, kalkınmada öncelikli olan Doğu il
lerinde kömür fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/677) (1) 

279. — t/mir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, wSosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan sınavlara ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/679) (1) 

280. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınla
rında ve bu Kurum müfettişlerince tercüme edilen eserlerde kadınların aşağılandığı id-
diasıra ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

281. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İline bağlı Çat, Pasinler 
ve Ştnkaya ilçelerindeki orta dereceli okulların öğretmen sorununa ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

282. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kars İli Çıldır İlçesinde 29.11.1989 ta
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/646) 

283. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinde 1988 - 1989 öğretim yılında tek dersten başarısız olan öğrencilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 
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284. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan işçi
lerden emekliliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

285. — İçel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, ülkemizdeki hal mafyasına ve bu 
konuda yapılacak mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (.1) 

286. — îçel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, günlük bir gazetenin 8.12.1989 ta
rihli nüshalarında yer alan «Millî Eğitim Kasası Mahkûma Emanet» başlıklı habere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru Önergesi (6/682) (1) 

287. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum İli Karayolları 12 nci 
Bölge Müdürlüğünün yol yapımı için gerçekleştirdiği kamulaştırma ve ihalelerden kay
naklanan borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

288. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, haklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet kararı bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/650) 

289. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK İçel Müdürlüğü ile ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) (1) 

290. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu'nun, Sağlık Bakanlığına bağlı 
kurumların yardımcı teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında görevli personelden ilkokul 
mezunu olanlara özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/685) (1) 

291. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce 
gözaltına alınan kırka yakın vatandaşın yaklaşık bir aydır gözaltında bulundurulduğu 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) (1) 

292. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin İli Ömerli İlçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

293. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Havsa İlçesi Müftüsü ile 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) (1) 

294. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Karpas Limited Şirketince Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çalıştırılan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

295. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Alanya İlçesi Orman 
îşletme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptı t ildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

296. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, T.R.T. mensupları misafirhanesinin 
yapımıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 
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297. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İlindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

298. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Almanya'ya yerleştiği iddia 
edilen Adana eski müftüsünün Türk vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

299. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
nin elektrik enerjisi talebini karşılamak üzere yapılmasına jcarar verilen santrale ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) (1) 

300. — Diyarbakır-Milletvekili Fuat Atalay'ın, nükleer enerji santralleriyle ilgili 
olarak Arjantin Hükümetince yapıldığı iddia edilen önerinin dikkate alınıp alınmaya
cağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) (1) 

301. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Afşin - Elbistan, Keban ve Kara-
kaya santrallerinin 1988 - 1989 yıllarındaki elektrik üretimlerine ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) (1) 

302. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların İl Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) (1) 

303. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
prim alacaklarına lişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/697) (1) ^ 

304. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Akmeşe Kö
yünde 1989 yılı Kasım ayında meydana gelen olay nedeniyle gözaltına alınan Köy 
Muhtarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/698) (1) 

305. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Uludere İlçesi Hilal 
Köyündeki vatandaşlara karakol komutanı tarafından baskı, ve tehditle taş taşıttırıldı -
ğı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) (1) 

306. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Çankaya Köşkünde yapılan tami
rat ve tadilatlara ve İstanbul'da yapılacak yeni köşk inşaatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/.700) (1) 

307. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Türkiye Elektrik Kurumunda çalışan 
sözleşmeli personelin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/701) (1) 

308. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Trabzon 
Hastanesi Baştabipliğine yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/702) (1) 
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309. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne tli Enez ve İpsala ilçelerinde 
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin İpsala ve Küplü belediyelerine ki
ralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/706) (1) 

310. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, son bir ayda gözaltına alınan ve tu
tuklanan vatandaşlara ve çalışmaları dur'durulan derneklere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergemi (6/707) (1) 

311. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Konya İli Çumra İlçesi Türkmen 
Karahüyük Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına jlİşkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) (1) 

312. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri İli yludere İlçesi Taşdelen 
Köyü ve Kayadibi Mezrasındaki vatandaşlardan bazılarının güvenlik güçlerinin baskısı 
nedeniyle Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/709) (1) 

313. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkarılmaksızın güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna dizildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1) 

314. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, İstanbul Ataköy'deki iki adet 
okul arsasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 

315. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İstanbul Gaziosmanpaşa Mehmet
çik İlkokulu Müdür Yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/713) (1) 

316. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının A.B.D. gezisine iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

317. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdür -
rüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

318. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/716) (1) 

319. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Çankaya Köşkünde yaptırıldığı id
dia edilen restorasyonun ve" ek inşaatın maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/717) (1) 

320. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Önal'ın, Ankara Sanat Tiyatrosunca 
sezon başından beri sergilenen oyuna televizyonda yer verilmemesinin nedenine ve 
bazı sanatçılar ile eserlerine yasak konulmak istendiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

321. — Erzurum Milletvekili' İsmail Köse'nin, 1985 - 1990 yıllarında yurt dışına 
giden ve Türk Havayollarının Japonya ve Moskova seferlerine katılan Millî Eğitim 
Bakanlığı personeline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1) 
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322. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova İlçesi ile Muş 
İli Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 

323.— Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Küıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 

324. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Urfa Vali Yardımcısının Regaip 
Kandili dolayısıyla düzenlenen «Hz. Muhammed'i anma gecesbnde yaptığı konuşma
ya ilişkin İçişleri^Bakanından sözlü soru'önergesi (6/725) (1) 

325. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, 1983 yılından bugüne kadar 
göreve atanan imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/726) (1) 

326. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Yeniçeltek Linyit İşletmesi 
Yönelim Kurulunda madencilikle ilgisi olmayan kişilerin de görev yaptığı iddiasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

327. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, 1983 ve 1990 yılları itibariyle 
İçişleri Bakanlığı bütçesinde görev yapan imam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi me
zunlarının sayışma ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) (1) 

328. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne ka
dar Başbakanlık emrine tahsis edilen binek otomobillerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/738) (1) 

329. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Taşdelen ve Kaya-
dibi köylerine mal ve eşya girişinin yasaklanmasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/739) (1) 

330. — Kars Milletvekili*" Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü- . 
dürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/740) (1) 

331. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları 
ile Gübre Fabrikalarının piyasa değerlerinde meydana geldiği iddia edilen artışlara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) (1) 

332. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Uludere İlçesi Hilal Köyü Jan
darma Karakol Komutanınca köylülere taş taşıttırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/742) (1) 

333. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Kaya-
dibi Köyündeki vatandaşların Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/743) (1) 

(113 üncü Birleşim) 
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334. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 347 ve 268 sayılı kanun hük
münde kararnameler uyarınca kamu iktisadî teşebbüslerine atanan genel müdürlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/744) (1) 

335. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, «Bütçe Gelirleri Yıllığı», «Aylık 
Bütçe Bülteni» ve «Kamu Hesapları Bülteni» adlı yayınlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/745) (1) 

336. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Siirt ili Eruh ilçesi Körüklükaya 
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Ayıntepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

337. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, kamu iktisadî teşebbüslerinin sayısına 
ve bunların yönetim kurulu üyelerinin uzmanlık alanlarına göre dağılımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (1) 

338. — Diyafbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 
1990 - 1991 sezonu kömür ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) (1) 

339. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt - Şırnak ve Mardin - Silopi 
kömür ocaklarında 1990 yılında gerçekleştirilen üretime ve yapılan tahsislere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) (1) 

340. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, NATO Alçak Uçuş ve Atış Eği
timi projesinin neden olacağı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/755) (1) 

341'. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, T.R.T.'nin, Çankaya Atakule' 
deki «Dreamland» eğlence merkezinin açılışıyla ilgili yayınına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/756) (1) 

342. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Cizre'ye içme suyu temin eden 
Keson Kuyularının Türkiye Kömür işletmelerine ait kanalizasyon atıklarıyla kirlen
diği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/757) (1) 

343. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Noramin iş merkezinde borsa 
için yüksek fiyatla bina satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/758) (1) 

344. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri ili Çukurca ilçesine bağlı 
bazı köylerin tamamen boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/759) (1) 

345. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'mun, Sivas ili Yıldızeli ilçesi Da-
vutalan Köyü sulama projesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/703) 
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346. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (1) 

347. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'm, bazı kişi ve kuruluşların Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapmak üzere uydu kanalı kiraladıkları id-
diasma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/761) (1) 

348. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
koridorlarında bir grup öğrencinin toplu namaz kıldıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) (1) 

349. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Çermik İlçesi Yar
gıcının dövülmesi olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/763) (1) 

350. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, günlük bir gazetenin 2.3.1990 tarihli 
nüshasında yer alan «Ankara'nın Göbeğinde Humeyni Lisesi» başlıklı habere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) (1) 

351. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptah'ın, TRT - INT 5 inci kanal yayın
larının yurt dışındaki vatandaşlarımızca izlenemediği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

352. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, üniversite öğrencileri arasında mey
dana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) (1) 

353. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, özel bir şirket tarafından Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz 
lü soru önergesi (6/797) (1) 

354. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, Gebze Topçu Alayında görevli bir teğ
menin Haydarpaşa Askerî Hastanesinde tedavi altına alınmasının nedenine ilişkin Millî 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) (1) 

355. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Dursunbey İlçesi Alaçam 
Orman İşletmesince açılan sınavla ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyisleri 
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/704) 

356. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir İlinde 3 üncü 
noterliğin ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

357. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, İstanbul Üniversitesinde öğrenci
lere saldırdıkları iddia edilen sivil kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/799) (1) 

358. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Gebze Topçu Alayında görevli bir 
teğmenin, kendisinin ve ailesinin onayı alınmadan, Haydarpaşa Askerî Hastanesi Psiki
yatri Kliniğine yatırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/800) (1) 

359. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Çorum 
Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 
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360. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/802) (1) 

361. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğince 1980'den bu yana satın alınan, kiralanan ya da ortak 
olunan özel sektöre ait fabrikalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/804) (1) 

362. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, İstanbul Üniversitesinde 5.3.1990 günü 
meydana gelen olaylardan polislerle birlikte hareket ettikleri iddia edilen sivil kişilere 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) (1) 

363. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, sınır ihlali suçundan dolayı Bis
mil Cezaevinde hükümlü bulunan bir Iraklıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/807) <1) 

364. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Pülümür İlçesi Kırdım 
Köyünde 13.2.1990 tarihinde çığ altında kaldıkları iddia edilen iki vatandaşın cesetle
rinin çıkarılması için hiçbir çaba sarfedilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/808) (1) 

365. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa îli Alaşehir İlçesi Kavaklı
dere Kasabası Belediye eski Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/718) 

366. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Esendere Bucağında görevli bir üsteğmen hakkındaki iddiaya ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/811) (1) 

367. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Şark Kromları - Ferrokrom Tesisle
ri özel güvenlik teşkilatında yapılan tayinlere ve bölgede özel ocakları bulunan kişi 
lerce bu tesislerden krom çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/812) (1) 

368. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Diyanet İşleri Başkanlığınca bastırıldığı 
ve bedava dağıtıldığı iddia edilen kitaplara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/813) (1) 

36§. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Hasanoğlan Öğretmen Lisesiyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

370. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, 20.3.1990 tarihinde Cizre'de mey
dana gelen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

371. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu İli İlgaz ilçesi 
Saraycık ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatandaş
lara yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/731) 
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372. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 2422 sayılı Kanunun yaşlılık 
aylığı bağlanmasına ilişkin hükümlerinin uygulamada eşitsizlik yarattığı iddiasına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

373. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Amerika'dan ithal edilen pirinçle 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/815) (1) 

374. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1.1.1989 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen pirinç ithalatına ve ithal pirinçlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

375. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde ülkemize iltica eden 
Irak'lılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (1) 

376. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde Bulgaristan'dan ülke
mize gelen soydaşlarımıza ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/828) (1) 

377. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü orman köylerindeki köy koo
peratiflerine yaptırılan hizmetlerin karşılıklarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

378. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Elazjğ'daki ferrokrom tesislerin
den krom çalındığı ve krom hırsızlığının önlenmesi için tesislere yöre dışından güven
lik görevlileri atandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/829) (1) 

379. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez İlçesi Karpuzlu Be
lediyesi sınırları içinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin kimlere ne 
kadar bedelle kiraya verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) (1) 

380. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdiresi 
hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) (1) 

381. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, görevlerinden uzaklaştırılan uzmanla
rın yerine sağlık konusunda deneyimsiz kişilerin atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/750) 

382. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, şeriat düzeni getirmek isteyenlerce Deniz
li'de yapılan toplantıda, laiklik ilkesine karşı cihat çağrısında bulunulduğu iddiasına 
ilişkin. İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) (1) 

383. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu 11 Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtları ve 
huzurevlerinde dinî sohbetler ve konferanslar düzenlendiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

384. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bir şirketin Almanya'dan Türki
ye'ye yönelik yayın yapmak amacıyla yayın kanalı kiralamasının Anayasaya ve ilgili 
mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) (1) 

385. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, küçük esnaf ve çiftçilerin on 
milyon liraya kadar olan vergi borçlarından doğan ceza ve zamların affedilmesi için 
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çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) (1) 

386. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, İstanbul, îzmir ve İskenderun gibi li
manlarımızda kirlenmeyi önleyici bariyer ve kimyasal sistemler bulunup bulunmadığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) (1.) 

387. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1990 yılı enflasyon hedefine ve ilk üç 
aydaki fiyat artışlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

388. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Pakistan asıllı İngiliz uyruklu mollaların 
• Edirne'deki camilerde cihat çağrısı yaptıkları iddiasına ve Türkiye'ye geliş nedenlerine 

ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) (1) 

389. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Hacettepe Merkez Öğrenci Yurdunda 
meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/844) (1) 

390. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz Bölgesindeki bakır 
ve çinko madenlerinin değerlendirilmesiyle ilgili üretim projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) (1) 

391. — İstanbul Milletvekilli Mustafa Sarıgül'ün, çimento işçilerine, istedikleri 
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

392. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, ÇİMSE - İş Sendikasınca başla
tılan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

393. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Beybağı ve İstasyon 
Mahallesindeki kirada oturan ve 1978 yılındaki depremden sonra hak sahiplikleri kesin
leşen vatandaşlara tahsis edilen arsalara ilişkin Bayındırlık ve Iskâa Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/867) (1) 

394. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, T. C. Ziraat Bankasından teşvik 
kredisi almış olan Tercan İlçesindeki kümes hayvanı üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

395. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Sosyalist Parti Van H örgütünün 
17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basıldığı ve gözaltına alınan yedi kişiye işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

396. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Niğde İli Bor İlçesindeki 600 LV. Ana 
Depo Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/868) (1) 

397. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, öğretmenlere sendika kurma hakkı 
tanınıp tanınmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) (1) 

398. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İsparta - Karacaören, Tunceli - Mer
can ve Trakya barajları ile İğdır sulama suyu inşaatları nedeniyle usulsüz ödemeler 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/872) (1) 
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399. — Antalya Milletvekili Adil Aydıın'ın, pancar fiyatlarında yeni bir ayarlama 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/765) 

400. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Tekel 
tarafından sürdürülen yaprak tütün alımlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/766) 

401. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı üretme çiftlikleri ile hara ve benzeri işletmelerden satışa çıkarılanlar veya özel 
sektörle ortak işletilmesi düşünülenler bulunup bulunmadığına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

402. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1980 yılından önce temeli atılan şeker 
fabrikalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

403. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Toplu Konut İdaresince halka satılan 
Arikara - Eryarnan'daki konutlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

404. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı üretme çiftlikleri ile araştırma kuruluşlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

405. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Seydişehir Alüminyum Fabrikasında 
kaç işçi çalıştırıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

406. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Güneydoğu Anadolu'daki iller
de 1989 - 1990 yılında öğretime açılamayan ilkokullara ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan .NÖZIÜ soru önergesi (6/774) 

407. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, 1979 ve 1989 yıllarındaki büyük 
ve küçük baş hayvan sayısına ve Et - Balık Kurumunun kesim kapasitesine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

408. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, il merkezlerindeki hastanelerin tıbbî 
cihaz ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) 

409. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ülkemizde davaların çok uzun 
süre devam etmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

410. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, silah taşıma imkânı sağlanan il genel 
meclisi üyeleriyle belediye başkanlarından Doğru Pol Partisi mensubu olanların mü
racaatlarına cevap verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/778) 

411. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeterlik sınavından geçmiş öğ
retmen adaylarının tayinlerinin yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan aözlü soru önergesi (6/779) 

412. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ülkemizde mevcut traktör 
fabrikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780) 
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.413. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Toplu Konut Kanununun 
yürürlüğe girmesinden sonra kurulan konut kooperatiflerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/782) 

414. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, bir paket uzun Maltepe si
garasının maliyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

415. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 
sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/784) 

416. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, hastalık nedeniyle bazı göllerimizde du
ran ker-evit üretimine yeniden başlanması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

417. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, şeker fabrikası bulunan ilçelerden han
gilerinde Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi bulunmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 

418. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonun
dan konut kooperatiflerine 1989 yılında verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/788) 

419. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığına bağlı hayvancılık işletmelerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

420. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Sağlık Bakanlığınca 1989 - 1990 yula
rında Devlet Planlama Teşkilatıyla irtibatlı olarak yabancı kuruluşlara araştırma yap
tırılıp yaptırılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

421. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, trafik kazalarının önlene
bilmesi için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin hareket saatlerinde dü
zenleme yapılıp yapılamayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/792) 

422. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Cudi Dağı çevresinde kaç köy boşal
tıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

423. — Bursa Milletvekili İlhan Aşkın'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait Taşo
cağı ve Asfalt Şantiyesinin nakli için alınan karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) (1) 

424. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, T.R.T. Kurumunun 1988 yılında za
rar etmesinin nedenine ve sorumluları hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/874) (1) 

425. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, huzurevleri ücretlerine yapılan 
zammın huzurevi sakinlerini mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/875) (1) . 
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426. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü binasının mer
divenleri ile merdiven korkulukları için yapılan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/876) (1) 

427. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türkiye Diyanet Vakfının 1983 -
1985 yıllarına ait vergi borcuna ve bu Kurumca 1986 yılında vergi kaçakçılığı yapıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) (1) 

428. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Horzum'un, bazı milletvekilleri tarafından 
korunduğu iddiasına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/878) (1) 

429. — îzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumuna bağlı huzurevlerinin ücretlerine yapıldığı iddia edilen zamma ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/879) (1) 

430. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan İran vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/880) (1) 

431. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan Irak vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) (1) 

432. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1983 - 1984 öğretim yılından bu 
yana üniversite, yüksekokul ve yurtlarla ilişiği kesilen veya kaydı silinen öğrencilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1) 

433. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'm, Missuri Üniversitesi Siyasal Bil
giler Fakültesince ülkemizle ilgili olarak hazırlandığı iddia edilen rapora ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/886) (1) 

434. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Millî Savunma Bakanlığınca 12 Ey
lül 1980 tarihinden sonra açılan ihalelere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/887) (1) 

435. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, «Başkanlık» veya «Şube Müdürlülü-
ğü» görevi yapan lise mezunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/817) 

436. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kamu iktisadî teşebbüslerinde yö
netim kurulu üyeliği veya danışmanlık görevi verilen eski milletvekillerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/818) 

437. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, eski belediye başkanlarından ve 
belediye başkanı adayı olup da seçilemeyenlerden kaç kişiye kamu iktisadî teşebbüs
lerinde veya diğer devlet kuruluşlarında görev verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/819) 

438. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum - İspir karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

439. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İlinde ne zaman olimpik 
yüzme havuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 
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440..— İsparta Milletvekili İbrahim' Gürdal'ın, basında yer alan «bazı üst düzey 
bürokratlarının görevden alınması için kara listeye alındığına» dair haberlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

441. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, 1983 yılından bu yana Türk Si
lahlı Kuvvetleriyle ilişiği kesilen subay ve astsubayların yargılanıp yargılanmadıklarına 

* ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) 

442. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasî Şubesince gözaltına alındığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

443. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanlığı 
Makamının tarafsızlığına gölge düşürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/889) (1) 

444. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri İli Çukurca İlçesinde ko
ruculuk kabul etmeyen köylülerin bulunduğu köylerin etrafının mayınla döşendiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

445. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'm, İstanbul'daki bir diş doktorunun mu
ayenehanesinin polislerce basıldığı ve telefonunun dinlendiği iddialarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/908) (1) 

446. — İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Başbakanlıkça Devlet Plan
lama Teşkilatından alındığı iddia edilen hayali ihracat dosyaları için dava açılıp açıl
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

447. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'm, «Eğitim - İş Kolu Kamu Gö
revlileri Sendikası» nın kuruluş başvurusuyla ilgili dilekçenin Ankara Valiliğince ka
bul edilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

448. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Devlet İhale Kanununun 44 üncü 
' maddesi uyarınca verilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/892) (1) 

449< — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, konut edindirme fonu için toplanan 
paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru*önergesi (6/849) 

450. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan işlemlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850) 

451. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İli Beytüşşebap İlçesi Dön
mezler Köyünden iki vatandaşın Boğazveren Köyü korucuları tarafından gözaltına 
alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

452. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İli Beytüşşebap İlçesine bağ
lı Dönmezler, Kovankaya ve Yassıtaş köylerindeki vatandaşlardan köylerini boşalt
malarının istendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 
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,,453. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Cumhurbaşkanlığının 1990 malî 
yılı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

454. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Mardin İli Dargeçit ilçesinde 30.5.1990 
- 1.6.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/896) (1) 

455. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Bayan Özal'ın Japonya ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/909) (1) 

456. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, küçük esnaf ve çiftçilerin vergi 
cezalarının affedilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/910) (1) 

457. — Bingöl Milletvekili llihami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birine işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/911) (1) 

458. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Beytüşşebap İlçesi Oymakaya Kö
yü civarında 1990 yılı Nisan ayında meydana gelen olaya ve olayla ilgili olarak ileri 
sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

459. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, üniversitelerin içinde bulunduğu du
rumun düzeltilmesi için ne gibi çalışmalar planlandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/851) 

460. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Bağ - Kur emeklilerinin yaşam 
standardının yükseltilmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/913) <1) 

461. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesinde 
görevli jandarma bölük komutanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü spru önergesi (6/914) (1). 

462. ^- İstanbul 'Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, geçmiş yıllarda tatile gönderilen 
öğrencilerin sayısına ve öğrencilere «gençlik tatil kredisi» verilip verilmeyeceğine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi {6/917) (1) 

463. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Etibank - Kütahya 100 üncü 
Yıl Gümüş Üretim Tesislerinin yıllık üretim miktarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/918) (1) 

464. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, silah taşıma ruhsatı verilen il 
genel meclisi üyelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

465. — Ankara Milletvekili Erol Ağagii'in, karayoluyla hacca gitmeleri yasakla
nan vatandaşların mağdur edildiği iddiasına ve bunlardan alman paralara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/852) 
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466. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, T. C. Ziraat Bankasınca hayvan
cılık kredilerine uygulanan faiz oranına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/925) (1) 

467. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, 1990 yılı hac döneminde baş
vuruda bulunan ve hacca gidebilen vatandaşların sayısına ve hacı adaylarından alınan 
ücretlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

468. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Fırat Üniversitesinde çalıştırılan ge
çici işçilere sözleşmeye bağlı haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/927) (1) 

469. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Karaman İli Ermenek İlçesinde 
Türkiye Emlak Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/929) (1) 

470. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

471. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının araç ve tıbbî malzeme sorununa- ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

472. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İh' Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/856) 

473. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Amasra İlçesi adlî teşkila
tının ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/857) 

474. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesine bağlı olari ve orman içinde bulunan bazı köylerin «Orman dışı köy» olarak 
belirlendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/858) 

475. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Çevrimli Köyünde meydana gelen 
olayla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

476. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, otomobil ithalinin neden olacağı 
sorunlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

477. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, bakanlıkların ve kamu iktisadî teşeb
büslerinin sosyal eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanabilme koşullarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

478. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'm, bir Devlet Bakanının gümrüksüz ola
rak yurda kaçak mal soktuğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/934) (1) 

479. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı üst düzey bürokratların «Rabi-
tat-ül Alem-il İslam Teşkilatı» tarafından hacca davet edildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/935) (1) 
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480. — Bingöl Milletvekili ilhamı Binici'nin, Ankara Sigortanın Etibank tarafın
dan satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

481. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Muğla İli Milas İlçesi, Gümrük 
Kasabası Dalyan bölgesinde yapılması düşünülen havaalanına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/937) (1) 

482. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Denizcilik Bankasınca, gemi alımı 
için kimlere ne miktar kredi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/938) (1) 

483. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 1990 yılı hacı adaylarının kar
şılaştıkları bazı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) (1) 

484. — tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, vatandaşlıktan çıkartılan bazı 
eski vatandaşlara farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/941) (1) 

485. • Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Sağlık Bakanığı ile Sosyal Sigortalar 
Kurumu dışındaki sağlık tesislerinde çalışan sağlık personelinin ek ödemeden yarar-
landırılmamasının nedenine ilişkin Sağlık Bakanından söz|ü soru önergesi (6/859) 

486. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ln, Eruh İlçesi Bingöl Köyünden bir 
vatandaşın • ikibuçuk ay gözaltında bulundurulduğu ve konutunun güvenlik mensup
larınca yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) (1) 

487. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda
resince Ankara Mesnevi Sokakta yaptırılan lojmanların tefriş ve tahsisine ve idarece 

-bazı usulsüz işlemler yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/943) (1) 

488. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Başbakanın İskenderun ve İkizce'ye 
yaptığı seçim gezjsine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) 

489. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, askerî helikopterlerin hangi hallerde 
kimin emri ile kullanıldığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/861) 

490. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Silopi İlçesi Derebaşı Köyünden zo
runlu olarak İlçeye göç ettiği iddia edilen vatandaşların sorunlarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/862) 

491. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, MİT'in Ankara Teşkilatında gö
revli sivil kökenli elemanların Doğu ve Güneydoğudaki illere sürüldüğü iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) (1) 

492. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi 
Liderinin bölücülük yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 
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493. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1990 yılı hac döneminde Suudi 
Arabistan'da meydana gelen olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili ola
rak tazminat talebinde bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/864) 

494. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Van İli Başkale İlçesi Yukarı Dik
men Köyünde 1.6.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) (1) 

495. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, Hacıbektaş Veli Müzesi girişinin 
sol tarafında bulunan mezarların külliye içerisinde başka yere nakledildiği iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) (1) 

496. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1990 yılı Haziran ayında Tunceli İli 
Ovacık İlçesi Çayüstü Köyünde ve 1.8.1990 tarihinde Mardin İli Kızıltepe, İlçesi Ay
dın Köyjinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/947) (1) 

497. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, petrol ürünlerinin kullanımında tasarrufa 
gidilmesi için açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/865) 

498. — Kars Milletvekili Maihmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan tahıl bedeli olarak çiftçilere verilen çeklerin karşılıksız çıktığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/948) (1) 

499. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A. O. ile 
ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/949) (1) 

500. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Sarıgöl İlçesinin güneyin
deki kuşatma kanalının doldurulmasının neden olduğu sorunlara ve Ömerli Deresinin 
ıslahına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) (1) 

501. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut İdaresince İzmit - Yahya 
Kaptan'da yaptırılmakta olan konut inşaatlarının hangi firmalara ne kadar bedelle 
ihale edildiğine ve firmalara yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/951) (1) ' 

502. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Toprak Mahsulleri Ofisince Trak
ya yöresinde 22.7.1990 tarihinden bu yana çiftçilerden satın alınan tahılların bedelle
rinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/952) (1) 

503. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, §ırnak İli Uludere İlçesi Ballı 
Köyünden bazı vatandaşların keyfî olarak gözaltına alındığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) (1) 

504. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince Macar 
İkarus Firmasından satın alınacak körüklü otobüsler için Ziraat Bankasınca teminat 
mektubu verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) (1) 
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505. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İline bağlı Dereler ve 
Taraklı köylerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

506. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlete ait makam otolarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/959) (1) 

507. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlet yetkililerinin son altı ayda 
yaptıkları yurt dışı gezilerinin maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/962) (1) 

508. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, il genel meclisi üyelerine silah ruhsatı 
verilmesinde farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/870) 

509. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, körfez krizi nedeniyle ülke
mizin uğradığı ekonomik kayîplara ve bu kayıpların telafisi için hangi ülkelerce ne 
gibi taahhütlerde bulunulduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/964) (1) 

510. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Etibank Mazıdağı Fosfat işletme te
sislerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

511. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A.O. Genel 
Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

512. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Yalova - Gökçedere Köyünde şeriat çağ
rısı yaptığı iddia edilen bir kişi hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/968) (1) 

513. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Ardahan - Şavşat karayolunun ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/970) (1) 

514. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Zara - Suşehri Geminderesi yolu
nun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/971) (1) 

515. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Nusaybin'in Kuru Köyünde 26 -
29.8.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/977) (1) 

516. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, ülkemizde faaliyet gösteren sermaye 
şirketlerinden hangilerine kamu adına sermaye ortağı olunduğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/978) (1) 

517. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla îmamoğlu'nun, Göksün - Andırın ve 
Andırın - Kahramanmaraş yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/882) 

518. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Menderes Deltasına ve bölgede 
uygulanacak olan «Sulak alanların ve bataklıkların kurutulması projesbne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/981) (1) 
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519. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, beslenme bozukluklarının önlenmesi 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve hekimi bulunmayan sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

520. — tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir'in kurtuluş törenleri nede
niyle Atatürk Anıtı'na çelenk koymak isteyen Türkiye Birleşik Komünist Partisi yöne
ticilerine izin verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/884) 

521. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Sımak ili Uludere İlçesindeki yok
sul vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan yardım yapılmadığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

522. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Çevre Kirliliğini Önleme Fonun
dan illere ayrılan tahsisatlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) (1) 

523. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak İli merkezinde oturan va
tandaşlara ait meyve ve kavak ağaçlarının güvenlik güçlerince kesildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

524. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlinin çevre sorunlarıyla 
ilgili olarak yabancı bir firmaya tanzim ettirilen rapora ve bu rapor gereğince alman 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) (1) 

525. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Yuvacık (Kirazdere) Barajına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) (1) 

526. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İstanbul - Adapazarı ve İzmit - Ya
lova karayolları üzerindeki bazı yerleşim yerlerine üst geçit yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) (1) 

527. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Çankırı İli İlgaz İlçesi Saraycık 
Köyünde 15.7.1987 tarihinde meydana gelen yangından zarar gören vatandaşlara ne 
gibi yardımlar yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/897) . 

528. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, Kalecik Barajı Düziçi ve Os
maniye sulama şebekelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1005) (1) 

529. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, soğuk demircilik meslek dalı için 
yazar kasa kullanma mecburiyetinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/898) 

530. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Bayat ilçesi İmrallı Köyü 
Sağlık Ocağının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/899) 
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531. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Çay - Dinar karayoluna ve Afyon İli 
Emirdağ İlçesine bağlı bazı köylerin sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

532. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Tatarh Kasabasında daha 
önce kapatılan jandarma karakolunun yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

533. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya İlinin ne zaman doğal 
gaza kavuşturulacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/903) 

534. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Beşkarış ve Akçaköy barajları
nın yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

535. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Çevre Müsteşarlığınca belediye
lere verilen çöp araçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) (1) 

536. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde kapalı bulunan 
okul sayısına ve öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/904) 

537. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin'de nakliyat işiyle uğraşan 
şoför ve nakliyecilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) 

538. — Bingöl Milletvekili îl'hami Binici'nin, Bingöl İli Sıtma Savaş Kurumunda 
görevli bir sağlık memurunun emekliye ayrılış nedenine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/907) 

539. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Aşağı Sakarya Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

540. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magic Box'ın yayınma nasıl ve 
niçin izin verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

541. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İlindeki Gökçeören batak
lığının kurutulması ve Çark Deresinin ıslahı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

542. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Organize Sanayi Bölgesine ' 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

543. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magic Box Şirketine Türkiye Kal
kınma Bankasınca kredi verilip verilmediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/923) 

544. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Merkezine bağlı Ör-
dekli Köyündeki vatandaşlara ait ot yığınları ile ahırların güvenlik güçlerince yakıldı
ğı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) (1) 

(113 üncü Birleşim) 
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545. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Polly Peck Şirketine Hükümetimiz
ce teminat mektubu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1018) (1) 

546. — tzmir Milletvekili K. Kemal Anadöl'un,' Çevre Kanununun uygulanmasıy
la ilgili olarak çıkarılması gereken yönetmeliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1019) (1) 

547. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 1991 yılı Yunus Emre tanıtım 
ve kutlamaları için ne gibi hazırlıklar yapıldığına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/924) 

548. — Çorum Milletvekili Rıza Ilımanlın", Çorum çevre yolu için ayrılan ödenek 
miktarına ve «Kırkdilim» geçidi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1021) (1) 

549. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hizan - Kayadeler Köyünde 
28.9.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin tçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1036) (1) 

550. — tçcl Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, çiftçilerden alınan sulama suyu üc
retlerine ve Mersin'in İğdır Köyünün sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1022) (1) 

551. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, 3320 numaralı Kanunun uygulama
sına ve sertifikalı arsa satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 

552. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, tçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun Ba
kanlık görevine atanmasından bu yana meydana gelen olaylara ilişkin tçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1025) (1) 

553. — tzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ıh, tzmir Büyükşehir Belediyesi
nin satın alacağı otobüsler için teminat mektubu verilmesi konusunda T. C. Ziraat 
Bankasına yaptığı başvuruya ilişkin. Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) (1) 

554. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antbirlik Yönetim Kurulunun feshe
dilmesinin nedenine ve bu kuruluşun borçlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/953) 

555. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Eskişehir Özel Tip Cezaevinin konu
muna ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

556. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, işkence nedeniyle polisler aleyhine 
açılan bir davaya bakan yargıçların tehdit edildikleri iddiasına ilişkin tçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/955) 

557. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra hangi be
lediyelere ne miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 

.soru önergesi (6/972) 
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558. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, televizyonda yayınlanan «32 nci 
Gün» programına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

559. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, yabancı dil eğitimi yaptırmak ama
cıyla 26.3.1989 tarihinden sonra yurt. dışına'gönderilen .basın mensuplarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) 

560. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra proje 
karşılığında hangi belediyelere ne kadar yardım yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

561. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Mahallî idareler Genel Müdürlü
ğünce 26.3.1989 tarihinden sonra proje karşılığında hangi belediyelere ne kadar yar
dım yapıldığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

562. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Bağ - Kur'un eczanelere olan borcu nede
niyle eczanelerin bu Kurum hastalarına ilaç vermedikleri iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1038) (1) 

563. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. 
gezisi sırasında Başkan Bush'la yaptığı görüşmede Kıbrıs konusunun ele alınıp alın
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) (1) 

564. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Yüksekova Esendere - Tülveren 
(Tıloran) Köyünde meydana gelen olayda güvenlik güçlerince ölü ve yaralı olarak ele 
geçirilenlerin terörist olmadıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1040) (1) 

565. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, yurt dışında çalışan yurttaşları
mızın doğan çocuklarına verilebilecek isimlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/982) 

566. — Çorum Milletvekili Rıza Hıman'ın, üniversitelere bağlı hastanalere başvu
ran dar gelirli vatandaşların ücretsiz olarak muayene ve tedavi edilmelerinin düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/983) 

567. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Millî Eğitim Bakanlığı hünyesinde 
yapıldığı iddia edilen bilgisayar ihalesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/985) 

568. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfınca gerçekleştirilen kok kömürü ithaline dair ihalenin iptal nedenine 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

569. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Adıyaman il özel idaresince ger
çekleştirilen kum ocağı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) 

570. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Türkiye Taşkpmürü Kurumu ile ilgili 
iddiaıara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) (1) 



— S İ 
STİ. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Sümerbank Holding A.Ş.'nin istanbul 

Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetleriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1044) (1) 

572. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Aile Bütünlüğünün Korunması Dairesi eski Başkanına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/988) 

573. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Genel Müdürü için tanzim ve tefriş edildiği iddia edilen makam odalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 

574. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu için gerekli mobilya ve büro eşyasının Devlet Malzeme Ofisinden satın 
alınmamasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/990) 

575. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce açıldığı iddia edilen eşofman ihalesine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/991) 

576. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Emniyet Genel Müdürlüğünce satın alındığı iddia edilen helikopterlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1045) (1) 

577. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Devlet alacaklarına uygulanan faiz ora
nına ve personel alımı için yapılan sınavlarla ilgili suiistimal iddialarına ilişkin Ma
liye ve-Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/996) 

578. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum'daki sanayi kuruluşlarınca kir
letilen Derinçay'ın neden olduğu çevre sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru Önergesi (6/997) 

579. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, Susurluk İmam - Hatip Lisesi kız 
öğrencilerinin Cumhuriyet Bayramı törenlerine başörtüsü ile katıldıkları iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) (1) 

580. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, ülkemizde «Kontrgerilla», «Ter-
ritoriyal örgütlenme» veya bunlara benzer örgütler bulunup bulunmadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1050) (1) 

581. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, izmir Büyükşehir Belediyesinin 
otobüs alımlarıyla ilgili kredi isteminin T. C. Ziraat Bankasınca geri çevrildiği iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051) (1) 

582. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Baş-
hukuk Müşavirliğine yapılan atamaya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru Önergesi (6/1052) (1) 
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583. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, YÖK Başkam ve üniversite rektör
leri ile yardımcılarınım son üç yılda görevli olarak gittikleri yurt dışı gezilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) (1) 

584. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Şırnak iline bağlı bazı köylerdeki 
okulların köy evleri ile birlikte yakıldığı iddiasına ve bu köylerdeki öğrenciler ile öğ
retmenlerin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) (1) 

585. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Yüksek Öğretim Kanunu ile Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ettikleri iddia edilen öğretim üyeleriyle 
ilgili olarak Vilayetçe takibat yapılıp yapılmadığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1003) 

586. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Bayan özal'ın A.B.D. ve Japonya zi
yaretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) (1) 

587. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, işçi ve memurlar ile emeklilerin 
ekonomik sorunlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1060) (1) 

588. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, fon gelirlerine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1061) (1) 

. 589. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, özel Harp Dairesine bağlı ol
duğu iddia edilen bir örgüte ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) 

590. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, müteahhit firmaya ödeme yapıl
madığı için Şanlıurfa Tünel inşaatının durduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1063) (1) 

591. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Güneydoğu'da görev yapan güvenlik 
görevlilerinden bazılarının psikolojik problemleri nedeniyle suç sayılacak eylemler 
yaptıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1011) 

592. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Köroğlu Caddesinde bulunan 
bir binanın Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresince kiralandığı ve ileride satın alı
nacağı konusunda anlaşmaya varıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1069) (1) 

593. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, CIA Başkanının ülkemize geliş ne
denine ve Kontrgerilla örgütüyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1070) (1) 

594. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Türkiye'de faaliyette bulunduğu id
dia edilen Kontrgerilla Örgütüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1071) (1) 

595. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Altıntaş - Gediz karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 
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596. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Aslanapa • Altıntaş yoluna ve 
Kütahya Köy Hizmetleri il Müdürlüğünce 1990 yıljnda gerçekleştirilen ve 1991 yılın
da gerçekleştirilecek olan asfalt çalışmalarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1013) 

597. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Özel Harp Dairesi ile Kontrgerilla 
örgütü arasında ilgi bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1072)(l) 

598. — Bingöl Milletvekili llihami Binici'nin, 12 Eylül 1980 öncesinde «ordu yöne
time el koymalıdır» talebinde bulunduğu iddia edilen kişilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1073) (1) 

599. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Kontrgerilla örgütünün varlığına ve 
çalışma sahasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1074) (1) 

600. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Kontrgerilla Örgütünde bulunduğu 
iddia edilen silahlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (1) 

601. —̂  izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, demir - çelik üretimini durdurduğu id
dia edilen Metaş'ın finansman sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1077) (1) 

602. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, olağanüstü hal bölgesinde yaşayan 
vatandaşların maruz kaldıkları iddia edilen uygulamalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1078) (1) 

603. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya'nın bazı yörelerindeki üre
ticilere hububat bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) (1) 

604. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 19.12.1989 tarihinde MlT Müsteşar
lığı tarafından Başbakanlığa gönderildiği iddia edilen yazıya ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1080) (1) 

605. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'nın, Bandırma İlçesinde kurulmakta 
olan «Hidrojen Peroksit» fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1081)(l) 

606. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Savunma Sanayi Müsteşarlığının he
likopter üretimi için açtığı iddia edilen ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1028) 

607. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, «ilk - San» İlkokulu öğretmenleri Sağ
lık ve Sosyal Yardım Sandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1029) 

608. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum ilinde Merkeze bağlı bazı köy
lerin yol ve elektrik sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1032) 
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609. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Antalya - Kaleiçi Yivli Minare 
Külliyesinin bir halı firmasına kiralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1033) 

610. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, maden işçilerinin greve gitmelerinin 
nedenlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) (1) 

611. -— Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, «Kontrgerilla» alarak bilinen Özel 
Harp Dairesi mensuplarına Başbakanlık örtülü ödeneğinden ödeme yapılıp yapılma
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1085) (1) 

612. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İli Kağızman İlçesi Akyayla Kö
yüne yapılan operasyon sırasında meydana geldiği iddia edilen bazı olaylara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1086) (1) 

613. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Muğla İli Milas - Ören yolunun ge
nişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/1087) (1) 

614. -^ Kocaeli Milletvekili Ömer Tüfkçakal'ın, Sarıyer Beşiktaş maçının 
TRT'den naklen yayınlanmamasınm nedenine ilişkin Devlet Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/1088) (1) 

615. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyafbakır İline bağlı bazı köy
lerin güvenlik nedeniyle boşaltıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1089) (1) 

616. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesine bağlı 
bazı köylerdeki ilkokulların eğitime kapalı tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1090) (1) 

617. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi Yu
karı Tıluran Köyünde çobanlık yapan bir vatandaşın gözaltına alınmasının nedenine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergemi (6/1091) (1) 

618. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
özel.Kalem Müdürüne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1093) (1) 

619. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın Lüleburgaz Devlet Hastanesi ihalesine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/1094) (1) 

620. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın,'. Diyarbakır İli Lice İlçesinde 
11.12.1990 tarihinde meydana gelen olaylara ve İlçe Jandarma Komutanı hakkındaki 
iddialara ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/1098) (1) 

621. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, ülkemiz ile Romanya arasında sı
nır ticareti anlaşması bulunup bulunmadığına ve ülkemize gelen Romen turistlerle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) (1) 
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622. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır ili Lice ilçesi Jandarma 
Komutanının maiyetindeki bazı görevlilere baskı yaptığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1100) (1) 

623. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır ili Lice ilçesindeki yurt
taşlara baskı yaptığı söylenen Jandarma Komutanı hakkında işlem yapılmadığı iddia
sına i'işkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1101) (1) 

624. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Siirt İli Eruh ilçesine bağlı köylerdeki 
bazı kişilerin gözaltına alınmalarının nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1102) (1) 

t 

625. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaokullarda «Çevre Dersi» 
okutulup okutulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1103) (1) 

626. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Ankara Üniversitesi Ibn-i Sina Tıp Fa
kültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinin ihtiyacı olan cihazlara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 

627. — Adana. Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, idil Kaymakamlığınca psi
kolojik hareket çalışmaları ile ilgili olarak toplantı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053) 

628. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Körfez krizi nedeniyle muhtemel 
bir savaş durumuna karşı sivil savunma açısından ne gibi önlemler alındığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1107) (1) 

629. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Yüksekova ilçesi 
Dağlıca Bucağı Genişdere Mezrası köylülerine ait konutların yakıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1112) (1) 

630. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, şeker pancarı ürün bedellerinin ne 
zaman ödeneceğine ve şeker zammı nedeniyle üreticilere ek ödeme yapılıp yapılmaya
cağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öergesi (6/1114) (1) 

631. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, istanbul tli Yeniköy sahil şeri
dinin tahrip edildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) (1) 

632. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Aydın Valisi ve Devlet Has
tanesi ile ilgil; iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önerges (6/1117) (1) 

633. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, yurt dışında çalışan ve iznini 
kullanmak üzere Türkye'ye gelen bir vatandaşın ölümüyle ilgili olarak ne gibi işlem
ler yapıldığına ilişkin içişleri Bakanından soru önergesi (6/1118) (1) 

634. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Ege Bölgesindeki şirketlerden birço
ğunun 1990 yılında iflas etmesinin nedenlerine ve METAŞ'la ilgili iddialara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1119) (1) 
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635. — samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Taşkömürü Kurumunca üretilen 
satılabilir kömür miktarına ve 1989 - 1990 yıllarında gerçekleştirilen taşkömürü ithaline 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) (1) 

636. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, yurt dışında çalışan vatandaşlarımız ta
rafından kurulan spor kulüplerine yardım yapılıp yapılmayacağına ve Afyon İline 
bağlı bazı ilçe ve kasabaların futbol sahası ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1121) (1) 

637. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Futbol Federasyonuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122) (1) 

638. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, maden işçilerinin yürüyüşlerini görün
tülemek üzere basın mensupları için kiralanan helikopterin pilotlarının gözaltına alın
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) (1) 

639. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Muğla İli Milas İlçesi Emniyet Müdü
rü hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124) (1) 

640. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Cumhurbaşkanının 3628 sayılı Ya
saya göre mal beyanında bulunup bulunmadığına ve bir inşaat şirketinin 1984 yılın
dan bugüne kadar Devletten aldığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1125) (1) 

641. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Muğla İli Bodrum İlçesi Turgutreis 
Kasabası Jandarma Karakol Komutanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1126) (1) 

642. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz'e atılan zehirli varil
lerle ilgili iddialara ve çevre koruması mevzuatına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1127) (1) 

643. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yılmaz Güney'e ait filmlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1130) (1) 

644. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, pancar üreticilerine söküm avansı 
ve ürün bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1131) (1) 

645. — Kors Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1988 yılında ve daha öncesinde ülke
miz üzerinden Irak'a silah geçişine göz yumulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1136) (1) 

646. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, Körfez krizi nedeniyle hangi 
ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan ne kadar kredi, hibe ve petrol desteği sağlan
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1133) (1) 

647. — Zonguldak Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, Zonguldak Teşebbüs Ajan
sı A.Ş.'ne amaçlarını gerçekleştirmek üzere tahsis edilen paranın serbest bırakılmama-
sınm nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1134) (1) 
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648. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, Körfez krizinin 1991 yılı makro eko
nomik dengeleri ve altıncı beş yıllık kalkınma planı hedefleri üzerindeki etkilerine iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 

649. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 1990 yılının ilk yarısında ithalat rejimi 
kararına aykırı olarak eski tekstil makineleri ithal edildiği iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) 

650. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 1971 RAMSAR Sözleşmesinin 
Türkiye tarafından imzalanmamasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1.137) (1) 

651. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, gaz maskesi dağıtımındaki kriterlere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1138) (1) 

652. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Atatürk Barajı inşaat ve su toplama 
alanları için yapılan kamulaştırma işlemlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1139) (1) 

653. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, körfez savaşı nedeniyle ülkemize ya
pıldığı iddia edilen dış kaynaklı yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1095) 

654. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, bazı milletvekillerinin TRT'yi ziyare
tinin siyasî bir görünüme sokulduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1096) 

655. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, valiler ile ANAP'lı belediye başkan
ları hakkında Memurin Muhakematı Kanunu uyarınca istenip de izin verilmeyen so
ruşturma taleplerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) (1) 

656. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Adana İli Seyhan İlçesi İmam Ha
tip Lisesindeki bir öğretmenin çekmiş olduğu telgraf nedeniyle cezalandırıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1097) 

657. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Körfez krizinin Türk ekonomi
sindeki olumsuz etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) (1) 

658. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Türkiye'de körfezlerde avlanan 
deniz ürünlerinin kirli olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1144) (1) 

659. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, çevre kirliliğinin önlenmesi ama
cıyla Çevre Müsteşarlığı Fonundan belediyelere yapılan yardımlarla ilgili iddialara iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) (1) 

660. — Tokat Milletvekili Kenan Süzer'in, TRT'nin, körfez savaşıyla ilgili naklen 
yayınına ve CNN Televizyonu ile anlaşması bulunup bulunmadığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1104) 
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661'. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Milas İlçesi Kemerköy'deki ilköğre
tim okulunun lise veya meslek lisesine dönüştürülmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1147) (1) 

662. — îzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Nif Çayı üzerinde faaliyette bulu
nan sanayi kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1148) (1) 

663. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, METAŞ'ta çalışan işçilerin ücretlerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1149) (1) 

664. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, 19.1.1991 tarihinde gözaltına alınan 
bir vatandaşın işkence ile öldürüldüğü iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1105) 

665. — İzmir Milletvekili Blirgen Keleştin, tekstil sektöründeki teknolojinin ye
nilenmesi için kullandırılacak yatırım kredilerinin koşullarına ilişkin Devlet Bakamndan 
sözlü soru önergesti (6/1153) (1) 

666. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, Körfez krizinden zarar gören kesim
lere yapılacak yardımlar için gerekli başvuru esaslarını düzenleyen tebliğe ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154) (1) 

667. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Doğu Anadolu'daki şeker pancarı 
üreticilerine 1990 yılı ürün bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1155) (1) 

668. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 424 numaralı Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre olağanüstü hal bölgesi dışına çıkarılanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1156) (1) 

669. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, Kütahya İli Simav İlçesi De
mirci Kasaibası öreyler ve Çay&imav köylerindeki bazı evlerün sivil timler tarafından 
arandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) (1) 

670. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Körfez savaşından kaynaklanan 
sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1.158) (1) 

671. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, ANT-BIRLİK'çe 1990 yılında ger
çekleştirilen kütlü pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1111) 

672. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İli Aralık İlçesi Gödekli Köyü 
yakınlarında,yasak bölgeye girdiği gerekçesiyle gözaltına alman bir vatandaşın işkence 
nedeniyle öldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1179) (1) 

673. — İzmir Milletvekili Fuat Kdcı'nın, ödemiş - Tekstil Fabrikasının yeniden 
faaliyete geçirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1180) (1) 

674. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, çiftçi borçlarının ertelenmesi hakkındaki 
kararnamenin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1181) (1) 
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675. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İli Tuzluca İlçesine bağlı Alikö-
se Köyü ve çevresinde televizyon yayınlarının izlenemediği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1182) (1) 

676. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Mamak Şehitlik ilköğretim Okulu öğt-
retmenlerinden birinin Okulun Müdür Yardımcısı tarafından dövüldüğü iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1185) (1) 

677. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Suudi Arabistan hükümetinin, ithal et
tiği tarım ürünlerimizden gümrük vergisi aldığı ve bu ülkeye giriş yapan Türk TIR'la-
rından teminat istediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1186) (1) 

678. —Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, «Basından özetler» isimli te
levizyon programında günlük bir gazeteye sansür uygulandığı iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

679. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Eskişehir Eti Hentbol Takımının Av
rupa Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde yapacağı rövanş maçına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/1187) (1) 

680. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Irak ve Kuveyt'te iş yapan ve körfez 
krizi nedeniyle. zarara uğrayan firmaların kredi taleplerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1188) (1) 

681. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, yabancı dil tazminatı ödemelerine 
esas olmak üzere yapılan sınıflandırmanın neden olacağı sorunlara ve bu uygulamadan 
vazgeçilip geçilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1189) (1) 

682. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Eruh - Nivila (Çizmeli) Köyü 
halkına köy korucuları tarafından işkence ve eziyet edildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128) 

683. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1990 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ay
larında Yugoslavya'ya leblebi ihraç eden iki firmanın ihracattan doğan alacaklarının 
Yugoslavya Hükümetince ülkemize transfer edilmediği iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) (1) 

684. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Siirt İli Eruh İlçesi Emte (Gönül-
aldı) Köyünün zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1191) (1) 

685. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, öğretmen yeterlik sınavlarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1192) (1) 

686. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir Çimento Fabri
kasının neden olduğu çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1193) (1) 

687. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar?ın, kamu ve özel kuruluşların 
1983 - 1990 yıllarında ödedikleri kurumlar vergisine ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1194) (1) 



— fil — 

688. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, faizsiz finans kurumlarının 1984 -
1990-yıllarında ödedikleri kurumlar vergisine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1195) (1) 

689. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, faizsiz finans kurumlarının 1984 -
1990 yıllarında aracılık ettikleri ihracat ve ithalat işlemlerinin dış ticaretimize etkisine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1196) (1) 

690. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Adana Çimentonun satışa çıka
rılan hisse senetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1197) (1) 

691. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1989 yılları arasında ülke
mizde kurulan finans kurumlarının ülkemize fiilen getirdikleri ve yurt dışına transfer 
ettikleri döviz tutarlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) (1) 

692. — Antalya Milletvekili tbrahim Demir'in, Adana Çimento Sanayii A.Ş.'nin 
satışa çıkarılan hisse senetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1129) 

693. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, izmir'de menkul kıymetler borsası ku
rulması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1199) (1) 

694. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidimln, ülkemizde faaliyet gösteren vakıf
lara ve denetimlerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1200) (1) 

695. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «İcraatın İçinden» ve «Gelişen 
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1201) (1) 

696. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizde irticai faaliyette bulun
duğu iddia olunan örgütlere ve bu faaliyetlere karşı alınan önlemlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1202) (1) 

697. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1985, yıllarında ülkemiz 
üzerinden İran'a silah sevkedildiği ve demokrasi dışı güçlerin Devletin haber alma 
örgütleriyle işbirliği içinde bulundukları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1203) (1) 

698. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Toplu Konut ve Kamu. Ortaklığı 
İdaresinin Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1204) (1) 

699. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «Adımlar Gazetesi» Ankara Tem
silciliğinde polisçe yapılan aramayı izlemeye gelen bir gazetecinin gözaltına alındığı 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) (1) 

700. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, körfez krizi nedeniyle ekonomi
mize çeşitli yollarla açıktan para girdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1206) (1) " 
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701. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1207) (1) 

702. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizce, islam Kalkınma Ban
kası ile Kuveyt, Suudi ve Sama fonlarından alındığı iddia edilen kredilere ve 1989 yı
lında güvenlik güçlerine intikal eden irtica olaylarına ilişkin Başlbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1208) (1) 

703. — içel Milletvekili Durmuş Fjkri Sağlar'ın, ülkemizdeki Kuran kurslarına ve 
1983 - 1989 yıllarında güvenlik güçlerine intikal eden irticaî faaliyetlere ilişkin Bşba-
kandan sözlü soru önergesi (6/1209) (1) 

704. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Tarabya Oteline ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) (1) 

705. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Şırnak ilinde kömür ocaklarında mey
dana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1211) (1) 

706. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, izmir Büyükşehir Belediyesince gerçek
leştirilecek körüklü otobüs alımlarının engellendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1212) (1) 

707. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Körfez krizinin ekonomimiz üzerin
deki olumsuz etkilerine karşı ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1213) (1) - • , ' 

708. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, İzmir İli Selçuk ilçesi Çamlık Kö
yündeki taş ocağının neden olduğu sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1214) (1) 

709. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, izmir İli Dikili İlçesinde bulunan Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne ait bir taşınmazın ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1215) (1) 

710. — İsparta Milletvekili Abdullah Aykon Doğan'ın, D.S.I. Genel Müdürlüğünce 
ihale edilen tarım amaçlı yatırım projelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1216) (1) 

711. — İsparta Milletvekili Abdullah Aykon Doğan'ın, Şarkikaraağaç Ovası sula
ma projesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1217) (1) 

712. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, Ankara - Polatlı karayoluna ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1218) (1) 

713. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, Ankara Emniyet Müdürlü
ğünce gözaltına alman üç vatandaşın işkence gördükleri ve onbeş günden fazla gözal
tında tutuldukları iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) 

714. — Tokat Milletvekili Kâzım Özev'in, Tokat İlindeki pancar üreticilerinin ürün 
bedeli alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1219) (1) 



— 63 — 

715. — îzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, ekonomi uzmanlarına hazırlattırılan 
«Türkiye'de 1980 Sonrası İhracata Yönelik Sanayileşme Modeli» başlıklı raporun tez 
olarak kullanıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) (1) 

716. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın, 1991 yılında yapılan ilköğretim müfet
tişliği sınavına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) (1) 

717. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, şeker pancarı üreticilerinin ürün 
bedeli alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) (1) 

718. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıka
rılan 14 No. lu Büfçe Uygulama Talimatının ve buna bağlı olarak yapılan işlemlerin 
Taşıt Kanununa aykırı olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1223) (1) 

719. — İstanbul Milletvekili Yüksek Çengel'in, Toplu Konut ve Konut Edindirme 
fonlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224) (1) 

720. — Erzurum Milletvekilli Ismalit Köse'nin, milletvekili lojmanlarında oturan 
milletvekillerlinin ödenmeyen telefon borçlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1 Ul) 

721. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, milletvekili lojmanlarında oturan 
milletvekillerinin ödenmeyen elektrik borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1142) 

722. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, bir derginin Ankara bürosuna 5.3.1991 
tarihinde baskın yapıldığı ve gazetecilerin gözaltına alındığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1150) 

723. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon ili Dazkırı İlçesinde tapu ka
dastro çalışmaları yapıldığı halde tapuları verilmeyen arazilere ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/1151) 

724. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, ülkemizde özel eğitim ve öğretime 
muhtaç bulunan çocuklara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1152) 

725. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, üreticilere verilen kredi faizlerinin dü
şürülmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1159) 

726. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, çiftçilerin bazı sorunlarına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 

727. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, işsizliği azaltmak için ne gibi ted
birler alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1161) 

728. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, hayvan üreticiliğinin desteklenmesi
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1162)N 

729. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü-Kuru
munda çalışan işçilerin 1991 yılı son ikramiyelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1163) 
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730. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Çaycuma İl
çesi girişine sinyalizasyon yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1164) 

731. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Filyos Çayının kanala alınıp 
alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) 

732. - - Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, SEKA Çaycuma Kâğıt Fab
rikasında boşalan kadrolara yeni işçiler alınıp alınmayacağına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1166) 

733. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Kurumu 
işçilerinin toplu iş sözleşmesi farklarının ödenmediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1167) 

734. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ili Kandıra ilçesinde şeker 
fabrikası yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1168) 

735. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta - Atabey Göleti projesine 
ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) , 

736. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Merkez Hanife - Sultan 
Mahallesi taşkın koruma projesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1170) 

737. —• İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Şarkikaraağaç ilçesi sulama proje
sine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 

738. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta - Uluborlu Barajı yukarı 
havza ıslahı taşkın ve rüsubat kontrolü projesine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1172) 

739. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Şarkikaraağaç Yenişar Bademli Ka
sabası sulama projesine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1173) 

740. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta Merkez Gönenbağarası Gö
leti projesine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1174) 

741. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta tli Kapalı Yüzme Havuzu 
ikmal inşaatına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1175) 

742. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta - Senirkent İlçesi jandarma 
subay ve astsubay lojmanları inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1176) 

743. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Sütçüler ilçesi hâkim ve 
savcı lojmanları inşaatına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1177) 
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744. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'm, İsparta İli 500 kişilik yurt inşaatı 
projesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/11.78) 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 3, 4, 
6, 7, 10-ve 14 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Bu Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/49, 1/44, 1/47, 1/46, 1/42, 1/41) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 22.4.1991) 

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

3. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
*le 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) 

4. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ile Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve 7 Arkadaşının Türk Ceza Ka
nununun 313, 314 ve 315 inci Maddeleri Gereğince Verilmiş Cezaların Affı Hakkında 
Kanun Teklifi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Topçuoğlu ve 12 Arkadaşının 765 
Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
478 ;nçi Maddesinin 2 nci Fıkrası ile 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ile 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 453 üncü Maddesinin Yürürlükten Kal
dırılmasına Dair Kanun Teklifi, Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın 765 Sa
yılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/757, 2/276, 2/322, 2/345, 2/420, 2/442) (S. Sayısı : 513) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1991) 

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

6. —• İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

. Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S, Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
3.12.1990) 
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X 7. — 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 8. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet
vekili Haydar Koyuncu ye 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161 
(S. Sayıları : 361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 

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

10. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kânun Tasarısı ve Plan ve. Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 11. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

X 12. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

13. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 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 Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

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

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

16. — 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 (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

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

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

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

î 
20. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının 

Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma ta
rihi : 29.5.1990) 

21. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma ta
rihi : 29.5.1990) 

22. —: İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S± Sayısı : 438) (Dağıtma ta
rihi : 29.5.1990) 

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

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

X 25. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi : 27.9.1990) 

X 26, — 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 
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ve Millî .Savunma ve Dışişleri komisyonları ̂ raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt-. 
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 27. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi : 27.9.1990) 

28. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

29. — 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) 

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

31. — Kütahya Milletvekili Mustafâ 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 32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaş
masının. Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı:-465) (Dağıtma tarihi: 25.10.1990) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağıtma 
tarihi : 25.10.1990) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Ara
sında Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/605) (S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi: 25.10.1990) 

35. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Po
lis Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Ya
kalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci 
Maddesinin Bir Bendinin Değiştirilmesine. İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 31.10.1990) 

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

X 37. — Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve .İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı: 477) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

38. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hak
kında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıt
ma tarihi : 8.11.1990) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konu
larda Adi* Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/601) (S. Sayı
sı : 484) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Ara
sında Hukukî İşbirliğine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/600) (S. .Sa
yısı : 485) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 41. ~ Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair I^ahey Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları 
16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Ka
rarlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/609) (S. Sayısı: 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti 
Arasında Hürıiyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transfe
rine 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 44. — Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı : 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

X 45. — 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 46. — Yabancı Hâkem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/633) (S. Sayısı : 500) {Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 
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X 47. — Suçluların ladesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol'ün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/680) (S; Sayısı : 501) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X 48. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyon 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 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına .İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kaımn Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/728) 
(S. Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

50. — 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) 

51. — 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 52. — Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışın
da Doğan Çocukların Düzgün Nesepli Olarak Tesciline İlişkin Kanun Tasarısı ile 
Hatay Milletvekili Öner Miski ve 12 Arkadaşının Bir Evlenme Akdine Dayanmayan 
Birleşmelerden 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) 

51 — Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyeindeki Bir Kısım Arazinin Türkiye Cum
huriyeti Devleı Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Devredilmesine İzin Ve
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/787) (S. Sa
yısı • 516) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

54. — Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda De
ğişiklik 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) 

55. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 55 Arkadaşının, 1402 
Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren ve Kanuna Bazı Ek Ge
çici Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Yasa Teklifi ve Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununun Üç Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet komisyon
ları raporları (1/526, 2/36, 2/38) (S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 20.2.1991) 

56. .— Tunceİi Milletvekili Kamer Genc'in, 20.5.1990 Tarih' ve 3644 Sayıü 130 
İlçe Kurulması Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
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Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/385) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
20.2.1991) 

57. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 26.6.1973 Tarih ve 1774 Sayılı 
Kimlik Bildirme Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/437) (S. Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 26.2.1991) 

58. — Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/721) (S. Sa
yısı . 523) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

59. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1./ 764) (S. Sayısı: 524) (Dağıtma tarihi: 28.2.İ991) 

60. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/759) (S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

X 61. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/760) (S Sayısı : 526) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

62. — Adlî Personel ile Hazine Avukatlarına Yol Gideri ve Tazminat Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plân ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/778) (S Sayısı : 527) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

63. — Uzman Erbaş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 528) (Dağıt
ma tarihi : 5.3.1991) 

64.—• Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 Arkadaşının, 442 Sayılı Köy Ka
nununun 74 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Ka
nun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/407) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 

65. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Mer
kezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kânunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasausı ile Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Aday-

• lan Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci Maddesinin 
2 Numaralı Bendinin (a) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Kır
şehir Milletvekili Gökhan Maraş'ın 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 
Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/748, 2/133, 2/491) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma tarihi : 7.3.1991) 

66. — İzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt ve 4 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 55 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında İçtüzük 
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Değişiklik Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/484) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma 
tarihi : 7.3.1991) 

67. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyon
ları raporları (1 /784) (S, Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi: 20.3.1991) 

68. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları''raporları (1/648) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 69. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuri
yeti Hükümeti Arasında Kendi Ülkeleri Arasındaki ve Ötesindeki Hava Servisleri İçin 
Anlaşmanın, Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/679) (S. Sayı
sı : 539) (Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 70.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1 /597) (S. Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 71. — 12 Ekim 1929 Tarihinde Varşova'da imzalanan Uluslararası Hava Taşı
malarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeyi Değiştiren 
Guatemala City Protokolü, 3 Sayıl; Montreal Ek Protokolü ve 4 Sayılı Montreal Pro
tokollerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/740) (S. Sayısı : 541) 
(Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 72. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 
İki Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/699) (S. Sayısı : 543) 
(Dağıtma tarihi : 25.3.1991)' 

X 73. — Şikago'da 7 Aralık 1944 Tarihinde Âkit ve imza Edilmiş Olan Milletler
arası Sivil Havacılık Anlaşmasına 83 (BIS) Maddesinin Eklenmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi :25.3.1991) 

X 74. — Türkiye Cumhuriyeti ile italya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/755) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1991) 
• > 

X 75. — Çanakkale Milletvekili Ayhan Uysal ve 9 Afkadaşının, Çanakkale Sa
vaşlarına Katılanlara Şeref Madalyası Verilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/338) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma 
tarihi : 25.3.1991) 
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X 76. — Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan. ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/664) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 29.3.1991) 

77. — Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ile Ankara Milletvekili Hazım Ku-
tay'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Geçici 32 nci Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/503) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma 
tarihi : 29.3.1991) 

X 78. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı, Aydın Milletvekili 
Mehmet Yüzügüler'in Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve Kırk
lareli Milletvekilli Gürcan Ersin'in 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkın
daki Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet, içişleri ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/736, 2/390, 2/464) (S. Sayısı: 552) 
(Dağıtma tarihi : 22.4.1991) 

79. — Konya Milletvekili Mustafa Dinek ve <* Arkadaşının, Posta, Telgraf ve Te
lefon" İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında 22.12.1941 Tarih ve 4157 
Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ba
yındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/377) (S. Sayısı : 555) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1991) 

80. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun; İl Genel Meclisi Üyeleri, 
Belediye Meclisi Üyeleri ve Belediye Encümen Üyelerine Silah Taşıma Vesikası Ve
rilmesi tçin 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 
7 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve içişleri Komisyonu Ra
poru (2/247) (S. Sayısı : 559) (Dağıtma tarihi: 3.5.1991) 

81. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve içişleri Komisyonu Raporu (1/797) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma tarihi : 3.5.1991) 

X 82. — Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sos
yal tşler ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonları raporları (1/767) (S. Sayısı : 
561) (Dağıtma tarihi : 3.5.1991) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(113 üncü Birleşim) 





Dönem: 18 Yasama Yılı: 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 562) 

Açık Bulunan Sayıştay Birinci Başkanlığına, 832 Sayılı Sa
yıştay Kanununun 1.11.1990 Tarih ve 3677 Sayılı Kanunla De
ğişik 5 inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Seçime Dair Sayış
tay Başkanlığı Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

(3/1635) 

T.C. 
Sayıştay Başkanlığı 

Sayı :Per. ve Eğ t. Md. 341666/1540 24.4.1991 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Servet Şamlıoğlu'nun 20 Nisan 1991 tarihinde vefatı nedeniyle boşalan Sayıştay Başkanlı

ğına, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 1.11.1990 tarih ve 3677 sayılı Kanunla değişik 5 inci mad
desi uyarınca TBMM'ce seçim yapılması gerekmektedir. 

Bilgilerine saygıyla arz olunur. 

Behiç Erdem 
Sayıştay Başkan Vekili 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 3.5.1991 

Esas No. : 3/1635 
Karar No. : 178 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sayıştay Başkanlığının 24.4.1991 tarih ve 341666/1540 sayılı yazısı ile Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığına sunulan "Açık Bulunan Sayıştay I. Başkanlığına, 21.2.1967 Tarih ve 
832 Sayılı Sayıştay Kanununun 1.11.1990 Tarih ve 3677 Sayılı Kanunla Değişik S inci Maddesi 
Uyarınca Yapılacak Seçime Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi" 25.4.1991 tarihinde Komisyo
numuza havale edilmiştir. 

Bilindiği gibi, Komisyonumuza havale edilen Sayıştay Başkanlığı tezkeresi değerlendirile
rek, 20.4.1991 tarihinde ölüm nedeniyle boşalan Sayıştay I. Başkanlığına 21.2.1967 tarih ve 832 
sayılı Sayıştay Kanununun değişik 4 üncü maddesinde yazılı nitelikleri taşıyan istekliler arasın
dan aynı Kanunun değişik S inci maddesi uyarınca seçim yapılabilmesini teminen gerekli görü
len yayın vasıtaları ile duyuru yapılması ve müracaatların Komisyonumuza intikal ettirilmesi 
Yüksek Başkanlıktan talep edilmişti. 
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Başkanlıkça; yazımıza istinaden 26.4.1991 tarihli bir günlük gazetede, aynı tarihli Resmi 
Gazete'de, 28.4.1991 tarihli bir günlük gazetede ilan verilmiş ayrıca, televizyonda 25.4.1991 ve 
29.4.1991 tarihlerindeki haber bültenlerinde duyuruda bulunulmuştur. Başkanlığın 30.4.1991 
Salı günü saat 18.00 olarak vermiş olduğu son müracaat tarihi itibariyle 4 müracaat olmuştur. 

Yapılan inceleme sonucunda müracaat eden 4 isteklinin de kanunda yazılı niteliklere sa
hip oldukları anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzun 3.5.1991 tarihinde yaptığı 52 nci birleşimde, anılan 4 aday arasından 
seçim yapılmıştır. 

Yapılan oylamaya 22 Komisyon üyesi katılmış sonuçta M. Vecdi Gönül 21 oy alarak Ko
misyonumuzca Sayıştay I. Başkanlığına seçilmiştir. 

Adayların adı, soyadı ve aldıkları oyları gösterir seçim tutanağı ekte sunulmuştur. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Yusuf Bozkurt özal 

Malatya 
Sözcü 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Nihat Türker 
Afyon 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Muhalifim 
Sait Ekinci 

Burdur 
Ünal Akkaya 

Çorum 
İsmail Şengün 

Denizli 

Etem Cankurtaran 
İçel 

Muhalifim 
Seyit Halil özsoy 

Kayseri 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 
Ali Talip özdemir 

Konya 
Birsel Sönmez 

Niğde 
Zeki Çeliker 

Siirt 

Başkanvekili 
Hazım Kutay 

Ankara 
Kâtip 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Muhalifim 
Ülkü Söylemezoğlu 

Kahramanmaraş 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Mustafa Dinek 
Konya 

Mahmut öztürk 
Niğde 

Şakir Şeker 
Sivas 

Tbvfik Ertüzün 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 562) 
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MUHALEFET ŞERHİ 
ölümle boşalan Sayıştay Başkanlığı için Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan seçimin aşa

ğıda belirtilen nedenlerle yapılmaması gerekir. 

1. Sayıştay yasasında yapılan son değişiklikler, açıkça Anayasa'ya aykırıdır. Plan ve Büt
çe Komisyonunun İçtüzüğün 39 uncu maddesi uyarınca öncelikle Anayasa'ya aykırılık iddiası
nı inceleyip karara varması gerekirken bu olay incelenmeden yapılan seçim TBMM İçtüzüğüne 
aykırıdır. 

2. Sayıştay yasasındaki değişikliğin amacı kuvvetler ayrılığı prensibini yok edip TBMM 
harcamalarını denetlemekle görevli bu çok önemli yargı kurumunu hükümetin kontrolüne sok
mak ve denetimden kaçmaktır. Bunun doğal sonucu olarak Sayıştay hesapları denetleme göre
vini bağımsız olarak yerine getiremiyecek Hükümetin güdümüne girecektir. Anayasa ve kuv
vetler ayrılığı prensibine açıkça aykırı bir yasaya göre yapılan seçime katılmamayı uygun gö
rüyoruz. 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Etem Cankurtaran 
İçel 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
Plan ve Bütçe Komisyonunca yapılan Sayıştay I. Başkanı seçimine (22) sayın Komisyon 

üyesi katılmış, aşağıda isimleri belirtilen adaylar hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

TASNİF KOMİSYONU 
Üye 

Zeki Çeliker 
Siirt 
Üye 

Mustafa Dinek 
Konya 

GEÇERLİ OY : 22 
GEÇERSİZ OY : -
BOŞ : -

TOPLAM 22 

Üye 
Tbvfik Ertüzün 

Zonguldak 

Sıra No Adı Soyadı 

1 Vecdi Gönül 
2 Behiç Erdem 
3 İsmail Hakkı Kaya 
4 Cavit özkahraman 

^_—___ * —_^^_> 

Üye 
Şakir Şeker 

Sivas 
Üye 

Ali Talip özdemir 
Konya 

Aldığı Oy 

21 
1 

— 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 562) 
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