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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBIMM Genel! Kurulu saat 15.00'te 
açıllarak iki loturuım yaptı. 

'Kars 'Milletvekilli Mahmut Almak 
ve 17 arkadaşının, sağlık soruntöarı ko
nusunda genel görüşme 'açılmasına iliş
kin önergesi (8 / 5) dille, 

Tokat Mıiletvekiliı 'Kenan Süzer ve 
38 arkadaşınım, dişsizliğin bayUblarını ve 
yarattığı bunalıımlaır ite ıbu nuısuısita alın
ması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Medlis araştırması açıllmasına ııiış-
Ikin lönetrgesıi (10/19), 

Genel) Kurulun billgilsdne sunuldu; 
önergelterin gündemde yerini alllaoağı ve 
öngömüışmelierinin, sırasında yapılacağı 
açıkıBandı. 

Eğitini, Gençlik, Spor ve Sağlık Hiz-
metlleriı Vergisiınlin. İhdası idle 3074 Sayılı 
Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu, 197 
Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 

1318 Sayılı Finansman Kanunu, 193 Sa-
yıılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı 
Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsili! Uısullü Hakkında 
'Kanun ve 492 Sayılı Harcılar Kanunun
da Değişiklikler Yapılknıası ve Bu Kanun
lara Bazı HükümlBer Eklbnmıesine Dair 
Kanun Tasarısının (1/395) l(S. Sayısı : 
19) ımaddeDerli kabul üdilerek tümü açık 
oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda 
kabul lediılfdıiıği ve kanunlaştığı ıbitlldiirülldi. 

Bazı Suç Failferi Hakkında Uygula
nacak Hüküımllere Dair Kanun Tasamsı>-
nın 1(1 /405) (S. Sayısı : 33) ıtüımü ve nrad-
delleriı üzerindeki müzakereller tamamla
narak kalbul edildiği ve kanunlaştığı 
açıklandı. 

29 Mart 1988 Sallı günü saat 15.001te 
toplanmak üzere birleşime saat 00.40ta 
son verildi 

Başkan 
Başkanve 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
tsitanbul 

Mustafa S arı gül 

Kâtip Üye 
Samsun 

Mehmet Akarca 

Kâtip Üye 
Kastamonu 

Nurhan Tekinel 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

25 . 3 . 1988 Cuma 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Zonguldak MdiMletvekilli Güneş 

Müftuoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
ilşçillıere verillmesdı kararlaştırılan ek zam
mın iük fcaksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çallışma ve Sosyal 

Güvenltilk Bakanından sozllü soru önergesi 
'(6/79) ı(Başkanlğa gellilş tarihi': 23.3.1988) 

2. — Kütahya MıMietvekili' Mehmet 
Korkımaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümıeıibank Keramik Fabrikasına 
ilişiklin Devillet Bakanından sözlü soru 
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önergesiı (6/80) (Başkanlığa geliş tarihi1: 
25.3.1988) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa 

Murat Söknıenoğllu'nun, enflasyonu ve 
fakirliği önleyici ne ıgilbi tedbirler alı-
macağına ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından yazıllı soru öner
gesi (7/102) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.3.1988) 

2. — istanbul MlHâtvekii Mustafa 
Sarugüllüın, çarşı ve mahale ıbekçiteniniın 
bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1103) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 23.3.1988) 

3. — Sinop Milletvekilli özer Gür-
Ibüziün, Sinop M Erfellek İlçesinde üretiiciı 
vatandaşların Tarım Kredi Kooperatifine 
oıllan borçlarına ilişkin Başbakandan ya
zalı soru önergesii (7/104) l(Başfcanilığa 
geliş tarihli: 23.3.1988) 

4. — Gaıziıanltep Milletvekili 'Mustafa 
Yılmıaz'ın, çilfüe pasaportu olduğu iddia 
edilen kamu görevlerime ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı sıoru önergesi' (7/105) 
(Başfcanlhığa geliş toriilhi : 23.3.1988) 

5. — (Balıkesir MiUeitvefcli t. önder 
KuHı'ının, 1982-1986 yıllarımda lallinan araç 
sayısına ilişkin Düşüşleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/106) (Başkanlığa 
gelş tarihi: 23.3.1988) 

6. — Balıkesir 'Milletvekili 1. önder 
Kırlı'nın, 1982 yılında Ibiır Amerikan fir-
mıasıınıdan alınan korumalı nizmet araç
larına İlişkin Dışişleri Bakanından ya
ziı soru önergesi (7/107) (Başkanlığa 
geliş itariıhiı : 23.3.1988) 

7. — 'Balıkesir Milletvekili î. Önder 
Kullı'nın, 1987 yılında Bakanlıkça ger-
çeklleştıiinillen ıhelikopter alıımına iüişfcim 
Tanım Orman ve Köyiışleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/108) (Başkan
lığa geliş tarihi: 23.3.1988) 
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8. — Tekirdağ Milletvekilli' Güneş 
Gürseler'in, Tekfirdaığ illi Şarköy Balıkçı 
Tekmeleri Barınağı linşaaltınıa iiışkin Ulaş
tırana Bakanımdan yazılh (soru önergesi 
ı(7/109) (Başkanlığa geliş tarihi : 
23.3.11988) 

9. — Adama Milletvekili! Ortan Şen-
dağ'ım, Cumhuriyetin ilanımdan bugüne 
kadar kurulmuş bullunıan fonların gelirle
rine ve harcamalarına ilişkin Başbakan
dan yazıllı ısoru önergesi (7/110) ((Baş
kanlığa geliş tarihi : 23.3.1988) 

10. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Sosyal Yardıımllaştma ve Da
yanışmayı Teşvik Fonunda toplanan kay
nak mıik'tarıoa ve bu Fondan 1987 ve 
1988 yılarında yapılan haroaimallara dis
kin Devlet Bakanımdan yazılı soru öner-
ıgesi (7/111) (iBaşkanüığa geliş tarihi: 
23.3.1988) 

11. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, ıgüvenllik soruşturması medeniy
le ıfişllenen vatandaşlara ilişkin Başiba
kandan yazıllı soru önergesi (7/112) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 24.3.1988) 

28.3.1988 Pazartesi 
Tasarı 

1. — 6.1.1982 tarih ve 2577 sayılı ida
rî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı (1/415) (Adalet Komisyo
nunla) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.3.1988) 

Teklifler 
1. — Muğla Milletvekili Tufan Do

ğu ve 52 arkadaşınım; T. C. Ziraat Ban
kası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince 
Küçük ve Orta Çiftçilere Veriden Ziraî 
Kredilerin Faizlerinin Slinimesine Dair 
Kanun Teklifi (2/48) (Tanım, Orman ve 
Köyiışleri; Plan ve Bütçe komisyonları
ma) (Başkanilığa geliş tarilhi : 23.3.1988) 
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2. — Hatay MMetvek'İi öner Miski 
ve 25 Arkadaşinım; 4.11.1981 Tarih ve 
2547 Numaralı Yükseköğretim Kanunu
nun 44 üncü Maddesi (a) Bendinin De-
ği§/tiri!lmedi ve Bu Kanuna 1 Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkınida Kanon Teklifi 
(2/49) (Millî Eğiltim Komisyonunla) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 23.3.1988) 

Rapor 
1. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri

nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak-

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekil
lerinin, salonda bulunduklarını yüksek 
sesle 'bildirmelerini rica ediyorum. 

(Erzurum Milletvekili Mehmet Kah-
raman'a kadar yoklama yapıldı.) 

A) GÜNDEM D İSI KONUŞMA
LAR 

1. — Kayseri Milletvekili Recep Or
han Ergun'un, Kayseri eski milletvekili 
Turhan Feyzioglu*nun vefatına ilişkin gün
dem dışı konuşması 
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kulda Kamunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adafet Romisyonaı Raporu (1/411) (S. 
Sayısı : 43) (Dağıtma tarihi : 28.3.1988) 
(GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Sinop Milletvekili özer Gür-

ıbüz'ün, Situop ili Gerze İlçesindeki öğ
retmen aıtamallaona fflişkSn MMÎ Eğitim 
Gençiilk ve Spor Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/113) (Başkanlığa geliş tari
hi : 24.3.1988) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Uç sayın milletvekilinin gündem dı
şı söz istemi vardır, gündeme geçmeden 
önce bunları yerine getireceğim. 

BAŞKAN — Birinci sırada, Kayseri 
Milletvekili Recep Ergun, Merhum Pro
fesör Doktor Turhan Feyzioğlu ile ilgili 
gündem dışı söz istemişlerdir. 

Sayın Ergun, Buyurun. 
RECEP ORHAN ERGUN (Kayseri) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yüce 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanveküİ EL Yıldırım Avcı 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Akarca (Samsun), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 noi Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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heyetinizin duygularına tercüman olma 
umudu ve dileğiyle bir veoibeyi ifa etmek 
üzere huzurlarınızdayım. Yüce heyetinize 
saygılarımı sunarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
«Dünya bir penceredir, her gelen baktı 
geçti.». Türk'ün felsefesinde, köyünden 
kentine, aydınından ümmîsine yerleşmiş 
olan bu hüküm, bir kere daha teyit gör
dü; bu pencereden bir de Turhan Feyzi-
oğlu baktı geçti; bu küçücük pencereden, 
bir de büyük Turhan Feyzioğlu baktı geç
ti, 

1922 yılında, Kayseri'nin sevilen ve 
•sayılan bir ailesinin evladı olarak dünya
ya geldi. Babası, rahmetli Sait ,Azmi -Fey
zioğlu, Türk demokrasisine, 1950 Seçim 
Kanunu ve Vergi Reform Kanununu ha
zırlayan seçkin bir devlet adamıydı. 

Otuz üç yaşında üniversite öğretim 
üyeliğine getirilen Turhan Feyzioğlu, 34 
yaşında dekan ve 35 yaşında Parlamento 
üyesi oldu. 

öğrencilik hayatından itibaren, çevre
sinde ve öğretmenleri nezdinde sevgi ve 
saygı toplayabilen Feyzioğlu, tesis ettiği 
bu saygınlığı katlaya katlaya gönüllere 
taht kurarak, 66 yaşında aramızdan ayrıl
dı. 

Yirmi üç sene süreyle ifa ettiği, mil
letvekilliği, Millî Eğitim Bakanlığı ve Baş
bakan Yardımcılığı görevlerinde, azimle 
ve sebatla, Aziz Türk Milletinin yararları
nı savundu. Milletin yararlarını Atatürk 
tikelerinde gördü, son nefesine kadar bu 
ilkelerin yılmaz ve yorulmaz savunucusu 
oldu. 

Sayın Başkan, sayın milletveklleri; 
Turan Feyzioğlu ilim adamıydı, hocaydı. 
Kültürü, öğrendiklerimiz içinde unuttuk
larımızdan arda kalanlar diye tarif ederiz. 
Feyzioğlu'nun kültüründe, unuttukları 

yoktu, zira, derin sezgisi ve keskin zekâ
sıyla, öğrendiklerini anında tatbikata çe
virmesini çok iyi 'bilirdi. Bu vadiden ola
rak, siyasî düzenlemelerin hukuka uyar
lığı prensibini vaz ederek, Anayasa Mah
kemesi fikrinin banisi oldu. 

Turhan Feyzioğlu, millî menfaatlarımı-
zın öncülerinden ve gözcülerinden biri
siydi. Senelerce iki büyük şehre münha
sır bırakılan üniversite yerleşimini yurt 
sathında yaymada muharrik ve öncü ol
du. Avrupa .Topluluğundaki menfaatları-
mızı, daha Ortak Pazar seviyesinde ve 
düzeyinde iken teşhis etti, takipçisi oldu. 

Kıbrıs'taki yasal ve ekonomik düzen
lemenin adsız mücahidi ve çalışmacısı 
oldu. 

Feyzioğlu, araştırmacı, müzakereci ve 
mücadeleciydi. 

Feyzioğlu, ne dediğini bilir, bilmediği
ni demezdi. Her konuya ve her olaya, 
görüntüsüyle karar vermezdi, araştırırdı. 
Ona göre, şüphe aklın yarısı, muhakeme 
aklın ikinci yarısıydı; bu ikisini çok iyi 
birleştirmesini bilirdi; doğruyu ve haki
kati bulduktan sonra da, mücadelesini 
tam yapardı. 

Feyzioğlu, ıdaima hizmette, daima nö
betteydi. Son nefesini, «Hâkimiyeti Millî
ye» adını verdiği eserini yazarken masa 
başında verdi, tki saat evvelinde, yetkili 
ve etkili bir heyete Kıbrıs politikası hak
kında brifing verdi. 

Beş senedir, Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumunda Yüce Atatürk'ü 
yazmak ve anlatmakla meşguldü. Top
lantılarına, hasta yatağından kalkarak en 
önden o gelirdi. Hizmete gönülden ge
lirdi, gönül verirdi. Feyzioğlu, almazdı, 
verirdi, inançları uğrunda, mücadelenin 
cesur ve temiz örneklerini verdi. Millet 
yolunda, Atatürk ilkeleri doğrultusunda] 
verimli ve şerefli hizmetler verdi. 
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Millî eğitim yolunda, babadan kalma 
malını ve mülkünü hibe etti. öyle etti 
ki, pahalı ameliyatının masrafını karşıla
mak için evini satmak zorunda kaldı. 

Vermediği bir şey vardı Feyzioğiu' 
nun Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
inançlarının mücadelesini verirken, maruz 
kaldığı isnat ve iftiralara cevap vermedi. 
Bunlara cevap vermemekle cevap verme
nin büyük olgunluğunu gösterdi. 

Aziz Türk Milleti ve Yüce Parlamen
to, Turhan Feyzioğlu'nu rahmetle ve say
gıyla anacaktır. Kederli ailesine taziyetle-
rimi, Yüce Heyetinize hürmetlerimi su
narım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ergun. 

2. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, hayat pahalılığı ve 
akaryakıt zamlarına ilişkin gündem dışı 
konuşması ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Fahrettin Kurt'un cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci ko
nuşmayı, Siirt Milletvekili Sayın Abdur-
rezak Ceylan hayat pahalılığı ve akarya
kıt zamları ile ilgili olarak istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Ceylan. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Yüce Heyetinize saygılar su
narım. 

Ülkemizin içte ve dışta, içinde bulun
duğu ağır ekonomik şaftlar, komşu ül
kelerin tavır ve hareketleri, bizleri ve 
tüm milleti tedirgin etme noktasına gel
miştir. 

Ülkemizin içinde bulunduğu ağır ik
tisadî şaftları, müspet yönde ne kadar 
çekip uzatmaya, gerdirmeye çalışırsanız 
çatlısınız, güzelleştirmek mümkün değil
dir. Bundan beş yıl önce, kurtarıcı olarak 
ortaya atılanların, bugünlerde ayakları
nın suya değmiş olduğunu zannediyorum. 
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Türkiye, bugün, 1983 şartlarından çok 
daha kötü ekonomik bunalımlar yaşa
tmaktadır. Türk halkının fakirliğinden, 
yoksulluğundan, çaresizliğinden; Avrupa
lının, Afrikalının ve Asyalının şüphesi 
kalmamıştır; fakat çok hazindir ki, hâlâ 
Sayın Başbakan, yaşanan Türkiye gerçek
lerini görememekte, pembe gözlükle ül
keye ve millete bakmakta ki, pazar günü, 
memleketin sayfiye yerlerinden biri olan 
Abant'tan, TRT marifetiyle «Gelişen Tür
kiye» programı ile millete seslenerek yap
tığı açıklamaları büyük bir zevk, ibret ve 
dehşetle izledik. 

Sayın milletvekilleri, cümlemin son 
birkaç kelimesinin birbirine ne kadar zıt 
olduğunu bilerek kullanıyorum ve hemen 
açıklamasın], sizlere yapıyorum: Sayın 
Başbakanın çizdiği hayalî pembe tablo
dan, ülkenin iyi idare edilmesinden ve ge
leceğin kalkınmış, problemsiz ülkesi ol
maktan her Türk vatandaşı zevk alır. 
Onun için, hayal de olsa, öyle bir Tür
kiye'yi, bir an olsun, dinlemekten zevk 
aldım; fakat yaşanan Türkiye'yi hatırla
dığımızda ise, memleketi yöneten Sayın 
Başbakanın, memleket gerçeklerinden ne 
kadar fedakârlık düşüyorsa onu seve se
fasından ne kadar uzak ve ilgisiz olduğu
nu, tarif ettiği Türkiye ile, yaşanan Tür
kiye'nin birbirinden ne kadar uzak oldu
ğunu bilmediğinden dolayı da ibretle ve 
dehşetle izledik. 

Sayın milletvekilleri, lütfen kendimizi 
bir an olsun partilerin taassubunun ve 
politik inatlaşmanın dışında tutup, aklıse
limle düşünelim. Yarının iyi ve güzel Tür-
kiyesini gerçekleştirmek için, kimse, ne 
kadarı fedakârlık düşüyorsa onu seve se
ve yapmalı, yapmayana da yaptırılmalı; 
fakat, gücü ve imkânı olmayan insanlara, 
ölçüsüz ve sınırsız yük yüklemenin de 
neticesinde, onarılması zor bazı tahribat
lar meydana getirirsiniz. 
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Hal böyle devam ederse, toplumda 
çok büyük sosyal patlamaların olmasın
dan endişe ederiz. Bunun vebali ve so
rumluluğu bugünkü Hükümete ve «Ne 
oluyorsunuz?» diyemeyen sayın milletve
killerine aittir. 

Onun için, elinizi vicdanınıza koyarak 
milletin sesine kulak veriniz. Aylardır ba
ğıran ve «Bu hayat artık çekilmez» diyen
ler yalan söylemiyor, bunlar, muhalefet 
olsun diye yazıp çizmiyor, mutlaka ger
çek payı vardır bunda. 

Son iki ayda yapılan zamlarla, yaşa
nan olayları ve halkın gerçek yaşamına 
tercüman olup, durumunu dile getiren 
basının başlıklarına şöyle bir göz atalım: 
«Üretici, tarla, traktör satıyor.» «Vergi 
tasarısı soygun yasasıdır.» «Türk - Iş'in 
çağrısına 1 milyon işçi katılıp, yemek 
yemedi.» «Patronlar da ekonomik politi
kayı eleştirdi.» «Sanayi Odası, 'Bugün ye
ni yatırımlar maceraperestliktir' dedi.» 
«Çiftçiler sokağa dökülecek.» «Zamlar bo
ğazımızı sıkıyor.» «ANAP'ta 'açız' ferya
dı.» «İmren Aykut banımdan Türk insanı 
inim inim inliyor.» «GAP projesinde iş
ler durdu.» «Bonfile 8 bin lira.» «Tütün 
fiyatlarında hayal kırıklığı.» «Kiracının 
hazin ölümü.» «işsizlik delirtiyor; paha
lılık ve zam ANAP'ı eritiyor.» «Millete 
kemeri sıkın' diyenler, 70 çeşit yemek sof
rasında kemerini sıkamıyorlar.» 

Görülüyor ki, halk, söylendiği gibi, 
rahat ve huzurlu, geleceğinden de emin 
değildir. Eğer basına inanmıyorsanız, ge
liniz üç beş milletvekili, grup olarak çı
kıp, sokakta partili olmayan vatandaşlar
dan durumlarını soralım (ANAP sırala
rından gürültüler) alacağımız cevaplan 
hep birlikte dinleyelim. ( 

Bir toplumda, eğer, üreticiler ve üc
retliler günlük yaşamlarında sıkıntı çeki
yorlarsa, sermaye sahipleri geleceklerin-
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den endişe ediyorlarsa,, yatırımlar dur
muş, işsizlik artıyorsa,- o toplumda iyi bir 
yönetim ve icraatın var olduğundan bah
setmek mümkün değildir. İşte, ülkenin bu
günkü durumu maalesef bunu gösteriyor. 

Sayın milletvekilleri, yapılan zamların 
- sizin deyişinizle, Anavatanın deyişiyle 
fiyat ayarlamalarının - bir mantığı, bir se
bebi ve bir izahı olmalıdır. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayse
ri) — İzahı var; 70 sente tekrar muh
taç olmamak için... 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Devamla) — Seçimlerden sonra 
akaryakıta yapılan seri zamlarla - ve ya
rın öbür gün yürürlüğe girecek soygun 
kanunuyla - akaryakıt fiyatları yüzde 75 -
80 oranında artmıştır. 

Şimdi, Sayın Hükümetten soruyorum : 
Bu üç aylık süre zarfında dünya, pet
rol fiyatlarında mı artış oldu, dolar mı 
yükseldi? Eğer dolar yükseldiyse, petrol 
fiyatları yükseldiyse, aynı oranlarda mı 
iç piyasada fiyatlar yükseldi? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayse
ri) — Doğru; haberin yok fiyatlardan. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Devamla) — Göreceksiniz ki, bu 
iki sualime de Sayın Hükümet mantıklı 
bir cevap veremeyecektir. Demek ki bu 
yapılan zamlar keyfîdir; fakat Sayın Baş
bakan bir açıklamasında, hâlâ, «Bizdeki 
akaryakıt fiyatları Avrupa'nın gerisinde
dir» diyor. Peki ben de Sayın Başbakana 
soruyorum... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayse
ri) — Akaryakıt Almanya'da 800 lira. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Devamla) — Beyefendi dinleyin, 
ondan sonra siz çıkın, Sayın Başbakan 
çıksın burada cevap versin; niye müda
hale ediyorsunuz? (ANAP ve DYP sıra
larından . gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın Ceylan, karşılıklı 
konuşmayalım lütfen. Toparlayınız lüt
fen. (ANAP ve DYP sıralarından gürül
tüler) 

Lütfen laf atmayalım. Eğer konuş
mak istiyorsa Sayın Hükümet arkasın
dan cevap verir. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, onları sustur! 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Devamla) — Almanya'daki bir işçi 
ve memurun maaşı ve alım gücü ile, biz
deki bir çalışanın maaşı ve alım gücü ara
sında ne kadar fark vardır? Almanya'da 
bir işçi 2 000 DM, işsiz olan bir kişi ise, 
ayda 1 000 DM almaktadır. Türkiye'de
ki ortalama işçi ücretleri ise bu rakam
ların ancak yirmide biridir. Avrupa'da, 
boş gezen, bizim çalışan insanımızdan da
ha çok maaş almaktadır; bunun farkın
da değilsiniz. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayse
ri) — Farkındayız; ne yapalım? 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Devamla) — Hal böyle iken, Al
manya'da 1979'da bir litre benzin 1,5 
mark; petrol fiyatlarının düşmesinden 
sonra, yani bugün, 1 mark veyahut da 
daha aşağısına satılmaktadır. 

Kasım ayında 302 liradan satılan sü
per benzin, bugün 535 lira, yarın ise 600 
lira olacak. Motorin 202 lira, bugün 390 
lira, yarın ise 440 lira olacak; tüpgaz 2 390 
lira, bugün 4 bin lira, yarın ise 4 500 
lira olacak. Dün ve bugün gelen akarya
kıt fiyat farkı yüzde 37'yi nasıl izah ede
ceksiniz merak ediyorum. Vatandaşın bu 
yükü taşımaya ne takati, ne de mecali 
kalmıştır. 

Hayat pahalılığı ve fukaralık bu halde 
iken, «Dışta itibarımız yükseliyor ve her
kesle çok iyiyiz» demenin ötesinde, fev
kalade önemli problemlerle karşı karşı
ya olduğumuzu görmekteyiz. 
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Dış borçların 41 milyar dolara çıktı
ğını ve 1988 yılı borç taksitlerinin ve fai
zin mutlaka borçla kapatılması gerektiği
ni görüyor; bunun da pek iyi bir işaret 
olduğunu zannetmiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, lütfen to
parlayınız. 

MEHMET ABDURREZAK CEY* 
LAN (Devamla) — Toparlıyorum Sayın 
Başkan. 

Yunanistan'la kurulan dostluk ve Da-
vos'taki el sıkışmanın, ne Ege'de, ne de 
Kıbrıs'ta müspet bir ışığı görülmemiştir, 
hatta ülkemizin küçük düştüğüne, Kıbrıs 
Rum Liderinin kendisini Türkiye Başba
kanına muhatap gördüğüne şahit olduk. 

Ayrıca,, iran'la Irak arasındaki kent
ler savaşını durdurma açıklaması ise, yi
ne ülkemizi ve devleti sıkıntıya sokmuş
tur; çünkü, bu açıklamadan iki gün sonra 
füzelerle kent savaşı tekrar başlamış ve 
Irak Dışişleri Bakanı Tarık Aziz, «Füze 
savaşını durduran özal değildir» şeklinde 
BBC'ye demeç vererek, söylenenin aksi
ni söylemiştir. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — Sayın Başkan, süresini 5 dakika 
geçti. Gündem dışı konuşmada, hayat pa
halılığından/dış politikadan; her şeyden 
bahsetmeye çalışıyor. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Devamla) — Böyle beyanlarla 
Türkiye'yi küçük düşürmeye kimsenin 
hakkı yoktur. 

Geçen hafta sonu, Hakkâri üzerinden 
gelip Habur Kapısı civarını bombalayan 
ve tekrar aynı güzergâhtan dönen uçak
ların yaptıkları bombalama eylemini, dev
letler hukukuna göre, anlayışla karşıla
mak, iyi ve dost komşuluk ilişkileri için
de mütalaa etmek mümkün değildir. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — Bu kadar gündem dışı konuşma 
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olmaz. Acil ve güncel konularda ve 5 da
kikadan fazla olamaz. Niye müsamaha 
gösteriyorsunuz Sayın Başkan? 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Devamla) — Sen ilk önce dinle
mesini öğren. 

BAŞKAN — Sayın Ceylan... Sayın 
Ceylan... 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Devamla) — Burada, üzerinde du
rulacak iki önemli husus vardır; birincisi, 
bu uçaklar yaklaşık 300 kilometrelik ha
va sahasından gelip, sınır kapımızı bomba
layıp, aynı yoldan döndüklerine göre, na
sıl oluyor da bunu anında fark edip, ge
reği yapılamıyor? Aynı şeyi, bundan kısa 
bir süre evvel, Irak, Azerbaycan'ı bomba
lamak için Türk hava sahasından geçe
rek yapmıştır. Demek ki, bizim hava sa
hamız Allah'a emanettir. • 

Öte yandan «Kentler savaşını durdur
duk» diye politika yapanların, kendi ha
va sahasını koruyamamak suretiyle düş
tükleri komik durum da ibret vericidir. 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, sürenizi 
çok aştınız, lütfen... 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Devamla) — Metris Askerî Ce
zaevinden, herkesle alay edercesine ka
çan teröristlerin durumu hakkındaki hü
kümet tavrı da tutarsızdır. Bu firar ola
yının, çok kısa bir zaman içinde tüm çıp
laklığıyla açıklığa kavuşturulması gerekir. 

Sayın milletvekilleri, sakin olun, aklıse
liminizle dinleyin. Bu söylediklerimin hep
si, memleketin millî menfaatlarıyla ilgili
dir. 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, lütfen ta
mamlayın artık. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Devamla) — Bu iki husus çok 
önemlidir, çok hassastır. Onun için, mem
leketin genel ekonomik durumuna ve dış 

olaylara karşı, içinde olduğumuz duru
mu gerçek olarak tespit etmek üzere, 
bütün milletvekili arkadaşlarımı duyarlı 
olmaya çağırıyorum. 

Bu vesileyle, Yüce Meclise saygılar 
sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından 
alkışlar) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANI FAHRETTİN KURT (Trab
zon) — Sayın Başkan, cevap vermek isti
yorum-

BAŞKAN — Hükümet adına cevap 
vereceksiniz... 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıra
larından alkışlar, DYP sıralarından gürül
tüler) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Ce
vap vermek için insanın yüzünün kızar
ması lazım. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Sayın Bakan, siz niye cevap veriyorsu
nuz? Özal ailesinden birisi cevap versin. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, hatibe söz 
atmayalım. Lütfen, birbirimizin konuşma
sını sonuna kadar sükût içerisinde dinle
yelim. Yarın aynı şeye siz maruz kalır
sanız, bunun ne kadar acı olduğunu his
sedeceksiniz. Lütfen... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
»AKANI FAHRETTİN KURT (Trab
zon) — Sayın Başkan, siayın millılletve-
toiBIıeni; gündem dıışı söz allan ve benim 
çok samimî arkadaşım, doslfcuım olan Alb-
durrezak Ceylan'a daha doğrusu, Doğ
ru Yoll Partisi Grulburaun gündeme ge
tirmiş olduğu son petroli zamllarına Hü
kümet adıma cevap vermek üzere ıhuzur-
flarrnıza çılkımış Ibuliutıuyorum. Hepıiinıizlil 
saygıyla selamlarımı. 

ISayıtn milletvekilleri, Türkiye'mitoin 
liçiınde Ibuflunduğu şamdan, kalkıınmak-
ıta olan Ibir üıltke oıllduığumıuzu', jeöpoliifcıilk 
durumuımuızu burada ıtdcırar ortaya1 koy-
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ımak istemiyorum; ama bir ıtercibi burada 
ortaya koymak zorundayız. ö da, 
Tudciye'yli 'kısa zamanda kalkındırmak 
(mecburiyetimde oiüp olmadığıımız nok
tasındadır. Eğer, kısa zamanda kalkın
mak ımıecburiyetihde ıdeğiilliz diyerek on 
ısenede varacağıımız yere 25 senede var
mayı pUanliıyorsak, ıo zaman, tercihimiz 
farklı demektir. 

Bulgun, ülkemiz Jn her tarafında bü
yük çapta ıfaalliyet va'rken, doğal' ga
zından otoyoluna1 kadar, barajından te
lefonuna kadar... (DYP sıralarından gü-
rülltülier) 

AHMET UNCU (Kahramanmaraş) 
— Hangi otoyol?.. 

ADIL AYDIN (Antalya) — Bırak 
otoyolikrı, Cinnalh Caddesinden bahset. 

BAŞKAN — Sayın Aydın, lütfen, 
haitiibih sözünü kesmeyelim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
ıBAKANI FAHRETTİN KURT (De
vamla) — Müsaade ©din, oraya da ge-
töeceğim. 

Köy hizmetlerinden PTT'sine kadar, 
ibunları yapalbimek iiiçin kaynak talim
dir. Bu yaptığımız eserlerin hepsi de, Yü
ce MMetiimizin gayreti sayesinde, feda-
kârll'ığı sayesindedir. 

ŞJmdi, 'size soruyorum; dünyada, 
çalışmadan, tfedakârliık etmeden, gayret 
göstermeden kalkınan bir tek milfet var 
mıdır? îşıte, zamlla, vatandaşların ce
lbinden bir miktar para alıp, bu açıkları, 
Ibu yatırımları, Ibu hizmetleri Yüce Miıll-
letirniîzin hizmetine sunabilmek için bun
ları yapmak kaçınılmazdır. (DYP ve 
ISHP sıraılıanndan gürlülltülier) 

BEŞER BAYDAR <Ankara) — Ver
giler nereye gitti? 

BAŞKAN — Muhterem milötvekıl-
lleri, llüıtfen, hatibin sözünü kesmeyelim, 
konuşma yapıHamıyor. 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
©AKANI FAHRETTİN KURT (De-
vaml'a) — Değerli ımiletvekfcıi, son ya
pılan ve Yüce Meelsiımiziin kabul ettilği 
Tüketiim vergisinin yüzde 12 artmasın
dan dotoyı ve (bugüne kadar dolar ba
zında, döviz kurundaki değişmelerden 
do'Jayı süper Ibenzine 100 Kira, normali 
benzine 95 lira, ıgazyağına 65 lira, mo
torine 65 lika, kalbrilfer yakıtına 24 lira, 
5 numaralı kalorifer yakıtına 24 lika, 
6 nutmaral'ı fuel - oiille 24 lira, 2 kiog-
ramhk 'tüpe 80 Mira, 10 IküagramHık tüpe 
400 ıllira, 12 kitogramhk ıtüpe 500 İm, 
45 fciilogıraımliık tüpe de il '800 llira zam 
yapıHmiişitır. 

SALİH SÜMER ((Diyarbakır) — 
'Sayın Bakanı yıpratıyorlar, Özali ailllesin-
den ıblirisli çıksın.. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Valalhft az yapmışsınız (!) 

ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR 
BAKANI FAHRETTİN KURT (De
vamla) — Bu zamlar kaıışılğındla, va-
ıtandaışlaomızdan yıillda 900 miyar li
raya yakın bir, kaynak sağlanacak. Bu 
kaynağın içerisinden birtakım naklye ve 
Ihayi giderleri düşüldükten sonra, 840 
miüyara yakın bir meblağı Hazinemize, 
ıbumun 600 miyara - 110 ımiyarı katıma 
değer loflmak üzere diğer kısmı da Tü
ketim Vergisi ol'arak - yakın bir kısmı 
direkt Hazineye, genisiı de fonun yük
lenmiş olduğu soruımMükiları yıill sonu
na kadar ıtaşıyaibilmesi için konıuıltauış 
zamüardır. I(SHP ve DYP sıralılarından gü
rültüler) 

ZEKİ ÇELHKER Î Siirt) — Bu parayı 
size verecek 'vatandaş kalmadı. 

ENERJİ 'VE TABİ KAYNAKUAR 
BAKANI 'FAHRETTİN KURT {De
vamla) — Bu amada, değerli miilllletve-
kilferi, hugün, kalkınmış - demin Sayın 
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Abdurrezak Ceylan'ın belirttiği gibi -
Batı Avrupa ülkelerinde - şu anda ra-
Ucamilıar önıüımde, baktığımızda - özellikle, 
ateanyailcıta yüzde 100'e yakın vergilerin 
konullmuş olduğunu, Ibu vergilerin... 
(SHP ve DYiP şuralarımdan «{Omdaki 
ımaaşilları da söyle» sesiltedı, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın mfiletvdkiferi, 
lütfen thaıtiilbin sözünü kesırneyelliım; an-
ılaşıknıyor. Diınfllemek isteyen arkadaş-
lıammız var... (SHP ve DYP sıraliarından 
gürıülltüller) 

IBuyunun Sayın Kurlt, devamı edin 
lütfen. (SHP ve DYP sırallarımdan gürül!-
ıtüler) 

Arkadaşlar, lütfen dinlleyeflıkn. 
EMERJll VE TABİÎ KAYNAKLAR 

(BAKANI FAHRETTİN KURT (De
vamla) - Gelişmiş, imkânllan geniş oD-
imasına rağmen, akaryakıtla yüzde 100' 
ün üzerinde vergi tayan Ibu ülkeler, yi
ne ıbu kaynaklarımı kendi ülkelieritafkı çı-
Ikarlıari! 'için kuşanmakta; oysa, Ibiizim son 
olarak, yüzde 12 Tüketimi Vergiısıimi ar
tırmamızla1 Ibenaber, akaryakıt üzerimde
ki: tüm vergi m'lktarı yüzde 3'6'yı anaak 
(bulllmakltadır. (SHP. ve DYP sıralarından 
gürültüler) 

MUSTAFA MURAT SÖKMEINOĞ-
LU (Hatay) — O Ülkelerdeki ücretler 
kaç para? 

HİDMİI ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Az yapmışsınız.,.. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANI FAHRETTİN KURT (De
vamla) —• Değerdi ımiillletvekilleri; şiımdiı 
iben iburada ne söylerseım söyleyeyim, •si
zin diınfemenjiız mümkün değiill, anlıyorum 
bunu; ancak, isiz© bir şey söyleyeyim: Bir 
(hlifcâye vardır; biltiyorsunuz, Nasrettin 
Hoca, Ibir gün oğllu ve merkelbiyfe ıbera-
(ber yolda gidiyormuş... (SHP ve DYP 
saralarımdan gürülıtüılleır) 

ADİL AYDIN (Antalya) — İn aşa
ğı, başkası konuşsun. 

(İBRAHİM GÜRDAL (Ispaıtta) — 
İşimiz Nasneütıin Hoca'ya mı kaldı Sa
yın Bakan? 

HİLMİİ ZİYA POSTACI ((Aydın) — 
Biz 'bu hikâyeyi ibüDiyomz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANI FAHRETTİN KURT (De
vamda) Müsaade edim... Müsaade edim.,.. 

Bir yaz günü, Nasrettin Hoca mer
kebin üzerinde, oğlu vuruyormuş; gü
derken yollda Ibir adama rastlamışlar, 
adam «Şu işie 'bak, kocaman adam mer
kebin üzerinde, genç çocuk yaya yunu
yor» demiş. (SHP ve DYP statorundan 
güılüM'ller) Bu, Nasrettin Hocanın dik
katimi çekmiş, bir müddet sonra kendisi 
linırniş, çocuğunu merkebe (bindirmiş... 
ıflSHP ve DYP sıralarından gürıülltüDer) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, takip edi
yorum konuşmayı. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANI FAHRETTİN KURT (De

vamla) — Bıiır müddet de (böyle gitaıiş-
flier. <DYP sıralılarından «IMilÜetlıe alay 
ediyorsun, ciddî od!» sesleri, sıralara vur
malar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, konuşma
yı takip ediyorum, lıütfen sükûnetllte din-
fleyimliz. 

(ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANI FAHRETTİN KURT (De
vamla) — Bir fcaltalbaliık gruba rastllamış-
lar; ondaır da «(Şu işe Ibak, dünyanın sonu 
geldi, küçücük sabi merkebin üzerime 
Ibinmiş, kocaman adam yaya yürüyor; 
amir güne geldik» demiş (SHP ve DYP 
şifalarından gürüMlIer) Bir müddet son-
ıra, Hoca çocuğu da imdiırmıiş aşağıya, Ibu 
sefer ikisi yaya yürüyor, merkep de boş 
gidiyormuş. O zaman da Ibir gruiba rasıt-
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Hamışlar, onlar da, «Şu Alüatı'ın işine ba
kın, merkep boş gidiyor, ikisi de enayi-
gabi yürüyor» demişler. (SHP ve DYP 
sıralarından gürül'tüller) 

MEFA TANIR (Kraaya) — Sonra da 
merkebi sulularına almışlar. 

IBNBRJt VIE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANI FAHRETTİN KURT (De
vamla) — Şjmdi, biz ne yaparsak yapa-
l'iım, size yaranmamız mümkün değil., 
ı(SHP ve DYP sırlarından gürültüler) 
Ancallc, Iburada 'Doğru Yol! Fantisi Grubuı 
adına söz alan ve zamları deştiren, aır-
kadaşıım ısayın nıilllietvdcıiJİeriımiz Ceylan' 
in şikâyet etmeye ve bunları gündeme 
getirmeye hiç hakkı yok. (DYP sıra'la-
rından gürültüler) Müsaade edin efen-' 
diım.. Çünkü, kendileri eskli Adalet Par-
ıtîsl'ınün devamı olduklarını söyDüyorlar. 
/(DYP sıralarından «üftiıbarlla» sesleri, ve 
gürüllIJüller) Kendilileri ımademlki Adalbt 
Fantisinin devamıdır, kendi dön'emferin-
de kaynak Ibullmak için yapılanların bun
dan farfch oHmadığını bildikleri 'halde, bu
rada fouı sekide dleştiride buliunmallarına, 
ben kendi adıma ibiar cevap buHamadım. 

ORTEKİİ3N ÜURUTÜRK (İsparta) 
— Asla öyle değil. '(DYP sııriaJİarıından gü-
ıüMMier) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANI FAHRETTİN KURT (De
vamla) — Ben asıllında, eski günlere dön
mek işitemiyorum; Çünkü Yüoe Milleti
miz diıyor İki*, «ADltalh Ibiır dana bizi o eski 
günlere döndürmesin.» Onun için, ben 
de o esikli ıgürilere pek dönmek lisıtemiyo-

Yiıne, diğer muhaDafe'be gelince, Cena-
Ibı Alan zaten onlara Ikurulüşllarından 
beri .iktidar olma fırsatı vermedi. (SHP 
ısmalarından gürıülltülbr) (Biir defa 1978'de 
verdi, o da yanlışlıkla oldu. (Millet, ne 
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olduğunu anladı ve ibuından sonra ırniMetin 
iter daha yanıllma&ı müımklün değidir. 

Hepinize saygılar sunanım. ((ANAP, 
sıralarımdan alkışlar) (SOP ve DYP sı-/ 
railanından ayağa kalkmalar, gürültüler) 

HÜKMET ÇETliN (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, Sayın iBakan konuşması sı
rasında partimize sataşmıştır. Gruibum 
adına söz işitiyorum. 

A. GENK3HZ DAĞYAR (Antalya)) 
— Eslkıt muhalefet dedi, SHP demedi. 

IMUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
UU '(Hatay) — Sayın Başkan, sataşma 
var. 

(BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 
önce, gündem dışı konuşmaları Ibitirece-
ğim. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Sayın Başkan, ısataşma 
var. 

(BAŞKAN — ök ın , yerinde ve za
manında biız söz veririz. Onun zamanını 
«akdlir Ibaşkanllığa 'aittir. 

3. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskinin, Irak ve İran uçaklarının hava 
sahamızı ihlali ve sınır köylerimizi bom
balamaları konusunda gündem dışı ko
nuşması ve Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın cevabı. 

'BAŞKAN — Son olarak, Hakkâri 
Milletvekili Sayın Ouımlhur Keskin'e, 

İrak ve İran uçaklarının hava sahamızı 
ihlalleri ve sınır köylerimizi Ibomlba-
fiamalari'yla ifflgilii olarak gündem dışı 
söz veriyonum. 

üuıyurun Sayın Keslkiin. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
ıSayın Başkan, Yüoe Meellisin değerli üye-
fleri; 24 Mart 1988 tarihli günlük ga-
zetderde, Irak Devleti uçaklarının sınır
larımıza yakın yerleşme alanlarını bom-
IbaladıkDarı, buradaki insanlara karşı kim
yasal sıilalh kulandıikları, böylelikle çok 
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sayında insanın yaşamını yiıtlJrdiği ve bu 
saldırılar 'için de (hava sahalarımızı kul
landıkları haber olarak yer alıyordu. 

Haberlere göre, sınıra yakın, Şetmdin-
ıli, Yüksekova, Çukurova ve USudere ıil-
çeleriımiiızde sarsıntılar husule ıgelimiiş, halk 
ıhüyıülk ibiır panik liçline sokulmuştur. Ar
kasından, 25 Mart 1988 günlü gazete
lerde, Ibir iran savaş uçağının Hiabur Ka
pımızı bombaladığı haberli yer aldı.- Da
ha sonra, Halbur Kapımızı bombalayan 
uçağın İran Devletlinin değiıl, Irak Dev
letine a'iıt savaş uçağı olduğu iddiası öne 
Sürüldü. Bütün bunlardan sorfra, Irak 
Devletlinin kimyasal siılalh kullandığı id
diasının Bideşmıiış IMiıleıtlIer örgütü tara
fından incelendiği gazetelerde haber ola
rak yer aldı. 

Sayın mitotveüdilıliearıii, Irak savaş uçak
larının hava sahamızı! ilhM eitmeleriı yeni 
bir olay değldir. Irak savaş uçakDan, ki
mi zaman hava sahamızı ihlal' ederek 
karakolTlarıimızı bombalamış, kimi zaman 
da siivitf yeribşjiim merkıezilertimıize bom
ba yağdırarak Unsallarımızı öldürerek, 
'büyük zararlara yol açmışlardır. Yaptık
ları ıi!se, ne yazık ki, yanlialrına kâr kal
mıştır. 

4.5.1980 tarihinde Çukurca îfclçem!;:-
zin Çayırilı Köyünden 2 vatandaşımız 
Irak helikopterlerinden linen askerlerce 
katiedMştL İ.6.1980 tarihlinde ise, Çu
kurca llçemfein 49 No. lu hudut taşı ci
varında tarlalarından ott biçmeye giden 
10 vatandaşımız, yine Irak askerlerince, 
çocuklarının gözleri önünde hunharca 
ölldürülimüşlierdi. 

1987 yılının yaz aylarında, Kuzey 
Irak'tan ıgeüiişmeller nedenliyle, Irak uçak
larıyla, helikopterlerinin, hava sahamızda 
•uçuşlarına müsamaha ©difflrniş, Irak heli
kopterleri topraklarıımızı üs olarak kul-
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lanımaya başlamışlardır. Bu müsamaha
ya karşın, Irak uçakları, U'lüdere llçe-
mfzde Yıldız iKarakollumuzu bombala
mışlar; bir asıteğmen şehit olmuş, çok 
sayıda askerimizin yaralanımasına yol! 
açmışilardır. 

Sayın miltetvekiılferi, 23 Eylül) 1987 
günü sabah saat 09.55'te, Irak savaş 
uçakları, Çukurca ilçemizin Narh Ko
yununu bombalamışlardır. ilki kilometre 
uzunluğunda, 500 «nötre genişliğindeki 
ibir a'lana 6 üılfâ 10 civarında, 1,5 metre 
uzunluğunda, 40 santimetre çapında 80 
bomba ihtiva eden kılavuz bomba jile, 
250 civarında, 25 santimetre uzunluğun
da ve 5 'santimetre çapında itahrip gü
cü yüksele bomba yağdırılmıştır Narlı 
Köyüne. 

Hava saldırısının sabahın erken saat
iler Jnde yapılması, insanların henüz tar
lalarına çıkmamış olması nedeniiyle ve 
yine bombaîarıın tamamının infilak etme
mesi1, ölü sayısının fazla oılimasıını ön-
llsml'ışitjuı Bıoımbaların bir kısmının İnfilak 
etmesi sonucu, Narh köyünden Haindi 
Duman, ^Abdullah Özcan ve Bahriye 
Erdal ismindeki yurttaşlarımız yaşam
larını yiVlrmiışler, Meryem Özcan, Haniıfe 
Erdal, Hamide Korkmaz, Lâle Erdal, 
Meryem Erdal, Mesut İnanç, Hacı Erdal 
ve Helbi Erdal 'isimi yurttaşlarımız da 
ağır yaralanmışlardır. 

Irak savaş uçaklarının Narlı Köyüne 
ve Narfı köylüleri üzerine yağdırdıkları 
bombaların patlaması sonucu, köyllüle-
re alüt çok sayıda hayvan öllmüş, ev
ler büyük ölçüde hasar ıgörmüş, bağ, 
bahçe, meyve ağaçları ve 'tarlalar yerle 
bir ©diıDmiş, 200 dekarlık alana 'ekili çel
tik, büyük yangıhDar sonucunda yok 
olmuştur. İlk belirlemelere göre, 1 mil
yar' litraîık hasar husule gelmıiış'tir. 
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Değerlti miıMietvdkilerii:, Irak savaş 
uçaklarının o bombalı hava saldırışınım 
valhşelti ve sonuçlan, Narlı köylülerinin 
belleklerinden silliınmjiış değildir. Yaşanan 
o vahşet olayının arkasından, Hükümet 
üyelerimdien hiçbMısinin olay yerline git
memesi, buradaki yurttaşlara geçmiş ol
sun Ibiılle denilmemiş olması üzüntü verildi 
ollmuşıtur. Narlı köylüleri, o olaydan son
ra kendi kaderleriyle Ibaş başa bırfakıl-
mıış, aradan altı ayllılk süre (geçmiş oll-
masına 'karşın, uğradıkları zararın Iraik 
Devletince karşılanması yoluna gl'dllime-
ımîıştilr. 

ISayın üyeler, olayla ilgili olarak ye
rel yöoetîciıeriın tuttukları tutanaklar, ha
sar (tespitine ilişkin belgeler, adlî ımıa-
kamîarca ıtultulan tahkikat 'evraklarının 
suretleri yanımdadır. Çukurca Ouımhu-
ırliyeıt Savcılığı, olayın soruştunmasıniı yü-
riültaiîüş, 'olayı Diyarbakır Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Savcılığıma intikal ettirmiştir. 
Buna ilişkin görevsizlik kararında, şu gö
rüşlere yer verlillimiışitiır, önemlinden dollayı 
b%ledoize sunacağım1: «Sınır halttım be
lirleyen ve havadan da çok ralhat anla
şılabilecek büyüklükte olan sınır taşları
mın buluınrnasına rağmen, bir yanlışlık so
nucu olayım olduğu İhtimaline inanmak 
mümkün değiildlitr. Irak Devleti kuvvet
leri ille, Kuzey Irak'ta bulunan ©arzani 
yanlıları arasında süregelmekte oıllam ça-
tuşmallar mazeret gösterilerek, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin güvenliğimi bo
zan ve bu kisve altında askerî birlIMe-
riıylte yerleşim yerlerini bombaDayan fail
lerim hareketlerinin kasta dayandığı, 
olayın oluş şeklinden açıkça anlaşılmak
ta olup, saveılığıımızın kayıtlarında yapı
lan incelemede, bu tür saldırı ollayilarının 
yDİllar öncesinden süregelmekte olduğu, 

4.5.1980 tarihinde ilçemize bağli Çayırlı 
KJöyünıden ilki yurttaşımızın Irak helikop-

ıterîerjnee gâEirjflen Irak askerlerıince kat
ledildiği, yine 49 nota sınır taşı yanla
rında ve sınır 'tespitinden önce Türkiye 
Cuımıhurfiyetindie bulunan ve biMıara 
Irak'ta kalian taırlallarındam, çayırların
dan ot biçmeye güden 10 valtandaşımız 
helikopterlerle 'tarandıktan sonra, savun-
ımasız hailde bir araya toplanarak, aynı 
(helikopterlerden inen Irak askerleri' ta
rafından, yan yana dizilerek ve küçük 
çocukların gözleri önünde kurşuna dizil
dikleri ve 'bu olayDarın 'failleriniJn İse, il
çemiz sınırları tiçinde hâlâ iaranmaik'ta ol
duğu, evraklarının devamlı aramada bu
lunduğu tespit ©dirnişjtir. Bu nıedıerJe, 
lIrak askerlerimin leylbmıleri, bir yamhş-
l'ığın değil, planlı hareketlin sonucudur 
ve kaste dayanmıakıtadır.» 

Sayım milletvekilleri, ıgörülüıyor ki, 
Irak; savaş uçakları, helikopterleri ve as
kerlerinin hava sahaBarıımızı ihlal etme
leri, köylerliımize bomba yağdırmaları, 
ülkemiz sınırları İçinde eylem »gerçek-
leştürmelteni, planlın ve kasıtlı yapınmakta
dır. Buna rağmen, hükümetlerimiz, Irak 
Devletinin «Yanlışlıkla bombaladık» yol-
ıliu yalanlarıma >:ıtibar etmişler, zaraıra uğ
rayan 'yurttaşlarımızı himaye ötme, hak
larını koruıma ve zararlarını karşıllama, 
»giderme konularında, ne yazık ki, üzer
lerine düşeni yapmamışlardır, Irak faşist 
yonıetiımi'ne müsamaha ile bakmışlardır. 

Değerli milletvekilleri, Irak Devletin
deki baskıcı yönetimden kaçmak zorunda 
kalan - ki, çoluk çocuk, kadın erkek, genç, 
ihtiyar ayırımı yapılmadan - milyonlarca 
insanın üzerine bomba yağdıran, kimya
sal silah kullanan Saddam yönetiminin, 
bu eylemleri gerçekleştirmede hava saha
larımızı kullanmayı alışkanlık haline ge
tirmesini ve o arada zaman zaman köy
lerimize ve oralarda yaşayan insanlarımı
zın üzerine bomba yağdırmasına müsa-

— 385 — 



T. B. M. M. B : 42 

maha ile bakılmasını üzüntü ile karşıla
dığımızı ifade etmek isterim. 

Özellikle, 1987 yılı içinde Yıldız Ka
rakolu ve Narh Köyüne yapılan bombalı 
saldırı ve bunun sonucunda ortaya çıkan 
vahşet tablosu ortada durmakta iken ve 
vatandaşlarımızın uğradıkları zararlar gi-
derilmemiş iken, Sayın Başbakanımızın 
Irak Devletini ziyaret etme hazırlığı için
de bulunmasını yadırgadığımızı belirtmek 
isterim. 

Saddam yönetiminin, köylerimize, hal
kımıza ve o arada kendi ülkelerindeki 
baskı ve zulümden kaçarak sınır boyları
na yerleşmek zorunda bırakılan çoluk ço
cuk, ihtiyar genç, kadın erkek ayırımı ya
pılmadan, sivil yerleşim birimlerinde ya
şayan insanlara karşı gerçekleştirdiği 
bombalı, kimyasal silahlı vahşi saldırıla
rını lanetliyorum, nefretle karşılıyorum. 

Irak savaş uçaklarının hava sahamızı 
bu amaçla kullanmalarına müsamaha 
©dilmemes'ini diliyorum. Çukurca ilçesi 
Narh Köyünün uğradığı zararların da 
Irak Devletince giderilmesi konusunda 
Sayın Dışişleri Bakanımızın ilgisini istir
ham ediyorum. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Hükümet adına cevap 
vermek üzere, Millî Savunma Bakanı Sa
yın Vuralhan; buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar). 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER
CAN VURALHAN (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 
Kes'kin'e, îran - Irak hududunda, ihlaller 
konusunda dile getirdiği hususlar sebebiy
le teşekkür ederim. Hükümet adına ce
vap vermek üzere huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. 

îran - Irak Savaşı ile irtibatlı olarak, 
her iki tarafın askerî uçaklarının, zaman 
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zaman hava sahamızı ihlal olayları vuku 
bulmaktadır. 24 Mart 1988 Perşembe gü
nü saat 05.50'de, İran'a ait olduğu tespit 
edilen bir savaş uçağının, Silopi istikame
tinden Türk hava sahasını ihlal etmesi, 
Habur Gümrük Kapısı ile, Kapılı Kara
kolu arasında 5 adet bomba atması ve 
uçağın bilahara, Hakkâri üzerinden İran'a 
gitmesi, bugüne kadar vuku bulan hava 
ihlallerine kıyasla önemli bazı farklılık
lar göstermektedir. 

Bu olayda, hava ihlalinin kasıtlı oldu
ğu açıktır. İran uçağının, 200 kilometre 
kadar mesafe içinde, en azından zaman 
zaman Türk hava sahası içine girmesini 
başka türlü izah etmek mümkün görülme
mektedir. Uçağın, Habur Köprüsünü he
def aldığı ve saldırının amacının, Türkiye 
ile, Irak ve Körfez ülkeleri arasındaki ka
rayolu ulaşımını kesmek olduğu, değerlen
dirmelerimizin ağırlık noktasını teşkil et
mektedir. Nitekim, ihlalin vuku bulduğu 
kesinlikle tespit edilerek, Dışişleri Bakan
lığımıza 24 Mart Perşembe günü öğleden 
sonra bildirilmesi üzerine, aynı gün İran 
Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına davet 
edilerek gerekli teşebbüs yapılmış ve bu 
'ihlal, tarafımızdan şiddetle protesto edil
miştir. 

Yalnız, burada bir hususu belirtmekte 
yarar görüyorum. îran uçağı saldırısının 
amacını tahlil etmek mümkünse de, atı
lan bombaların, kasten Türk toprakların
daki bir hedefe yöneltildiğine inanmak is
temiyoruz. Kanaatimizce, aksi yöndeki 
iddialar, Türkiye'yi şu veya bu şekilde sa
vaşa methaldar etmek isteyen bazı çevre
lerin tahminleri ve yakıştırmaları şeklin
de yorumlanmalıdır. 

Türkiye, savaşın başlangıcından beri 
benimsediği aktif tarafsızlık politikasını 
büyük bir titizlikle yürütmektedir. Bu po-
tikanın ana unsurlarından birisi, taraflar 
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arasında dengeyi korumak ve belli ilkele
re bağlı olarak girişimlerimizi eşit doz ve 
düzeyde yapmaktır. 

Hava ihlalleri, bizatihi önemli siyasî 
sonuçlara yol açabilecek olaylardır. İster 
Irak, ister İran uçaklarının, bugüne kadar 
tespit edilen hava ihlalleri konusunda, il
gili ülke yetkili makamları nezdinde ge
rekli girişim ve uyarılar zamanında yapı-
lagelmiştir. 

Bölgede, sulh zamanında mevcut hava 
savunma tedbirleri şöyle belirlenebilir : 
Bölgede, hava sahasını kontrol amacıyla 
iki adet radar mevcuttur. Söz konusu böl
genin arazi bakımından engebeli oluşu, 
alçak irtifada uçan uçakları tespitte bir 
radar zafiyetini ortaya çıkarmaktadır. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ma
zeret değil; güvenlik söz konusu. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER
CAN VURALHAN (Devamla) — Türki
ye hava savunma sistemini güçlendirmek 
üzere yapılan çalışmaları da bu vesile ile 
arz etmek istiyorum. 

Memleketimizin, havadan gelecek teh
ditlere karşı savunmasını güçlendirmek 
üzere iki önemli proje üzerinde çalışıl
maktadır. Projeler, Savunma Sanayii Ge
liştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
koordinatörlüğünde değerlendirilmektedir. 
Bunlardan birincisi, alçak irtifa hava sa
vunma sistemi projesidir. Projenin ama
cı, sabit ve hareketli hedefleri alçak irtifa 
hava tehditlerine karşı koruyacak sistem 
ve füzeleri yurt içinde üretmektir. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ma
liyeti ne kadar Sayın Bakan? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER
CAN VURALHAN (Devamla) — Sis
temde, elekronik ve füze teknolojisi bü
yük ağırlık taşımaktadır, öngörülen sis
tem, 10 kilometrelik menzü içinde düş
man uçaklarını havada zararsız hale geti

rebilecek özellikte olacaktır. Proje ile il
gili olarak, 4 ülkedeki 6 firmadan teklif
ler alınmış ve teklifler üzerindeki çalış
malar hızla ve titizlikle sürdürülmektedir. 

İkinci proje, seyyar radar kompleksi 
projesidir. Proje, Türkiye'nin hava ihbar 
kontrol sisteminin güçlendirilmesi için ge
rekli seyyar radarlar ile komuta kontrol 
ve muhabere sistemlerinin kısmen hazır 
alım ve kısmen de memleketimizde ortak 
üretimine yöneliktir. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Schuca'ya verelim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ER
CAN VURALHAN (Devamla) — Proje 
ile ilgili olarak, 5 ülkedeki 14 firmadan 
teklif istenmiştir. Nisan ayı başında ge
lecek tekliflerin alınmasını müteakip, sü
ratle, değerlendirme çalışmalarına gidile
cektir. ' 

Yukarıda arz edilen bu tedbirlere ila
ve olarak, iran - Irak sınırında hudut so
rumluluğunu yürüten 21 ve 22 nci Jan
darma Sınır Tugayları ile bölgedeki 7 nci 
Kolordu Komutanlığı kuruluşunda bulu
nan birliklerin bünyesinde uçaksavar si
lahlar konuşlandırılmış olup, söz konusu 
birlikler tarafından, bu silahlar, muhte
mel düşman taarruzlarına karşı koyma ve 
defetme amacıyla kullanılabilecek durum
dadır. Bölgede, radarlar tarafından tespit 
edilebilen hava sahası ihlal olaylarına ha
vadan müdahale edebilmek için Diyarba
kır, Malatya - Erhaç Meydanlarında ko
nuşlu uçaklar hazır bekletilmektedir. Ge
rekirse, olaya havadan aniden müdahale 
edebilmek için, havada devriye olarak 
uçak bekletilmesi çok pahalı bir yöntem 
olduğundan, sürekli uygulanması müm
kün görülmemektedir; ancak, bölgede pe
riyodik olarak devriye uçuşları yapılmak
tadır. 

Bu vesileyle, Hükümetimizin, hava sa
hası ihlalleriyle İran ve Irak savaş uçak-
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larının topraklarımızda sebebiyet verdik
leri zararlar konusunda çok hassas oldu
ğunu, değerlendirmelerini soğukkanlılıkla 
yaptığını ve ihlal halinde, hangi taraf 
olursa olsun, diplomatik yollardan icap 
eden girişim ve uyarıları yaptığını ve yap
maya devam edeceğini belirtmek isterim. 
Nitekim, bizzat Sayın Başbakanımı? ge
çen pazar günü bu konuda verdiği demeç
te, «Gerekirse, ihlal olaylarının müsebbi
bi ülkeye karşı en seri ve etkin şekilde 
mukabelede bulunulacağını» kesin olarak 
belirtmiştir. 

Bu vesileyle, Yüce Meclise saygılar 
sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

B) ÇEŞİTLİ İ§LER 
1. -— Diyarbakır Milletvekili Hikmet 

Çetin ve Sinop Milletvekili Yaşar Topçu' 
nun, bir gündem dışı konuşmayı cevapr 

landıran Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Fahrettin Kurt'un, gruplarına sataş
masına ilişkin konuşmaları 

BAŞKAN — Sayın Çetin, zatı âlini
ze, sataşmadan dolayı söz vereceğim. 
Yalnız, sadece o konuya linhisar etmek 
üzere, çok kısa olarak lütfen cevap veri
niz; buyurun efendim. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Biz de sataşmadan dola
yı söz istiyoruz efendim. (DYP sıraların
dan «Sataşmadan dolayı söz işitiyoruz» 
sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Tamam, zaten Yaşar 
Beye de söz vereceğim. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın 
Bakanın böyle bir günde bu kürsüye çı
kıp konuşmuş olmasını, kendisi içim ger
çekten bir talihsizlik .sayıyorum. Ekonomi 
ve giderek toplum uçurumun (kenarına ge
tirilmişken, açlık ve yoksulluk toplumda 

bu kadar yaygınlaşırken, insanlar aç ve 
perişan gezerken, kalkıp burada bu zam
ları savunma durumunda kalması, gerçek
ten, kendisi için bir talihsizlik olmuştur. 

Böylesine insafsız ve böylesine din
meyen zamlar karşısında «Ortadirek» diye 
diye ülkedeki insanları «kürdan direğe» çe
virdiniz. insanlar bu kadar aç ve perişan 
iken, petrol zamlarını kalkınmaya bağ
lamanın, ülkenin, gelişmesine bağlamanın 
gerçekte 'ilgisi yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, 1984'ten beri 
direkt olarak iktidarda olan Sayın özal, 
1980'den beri bunların sorumlusudur. Ya
ni, insanları önce hançerleyeceksiniz, büt
çeyi açıklarla dayanılmaz hale getirecek
siniz, dış borçlar 40 milyar doları aşacak, 
sonra televizyona geçip, «Biz ne yapa
lım? Bütçe açık, kaynak yok; bütün bun
lar perişan, onun için zam yaptık» diye
ceksiniz... Kim bu hale getirdi? Kim büt
çeyi 'bu hale getirdi? Bu borçları kim 
yaptı? Türkiye'yi bu ihale getirenler kim
lerdir? 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — 80 öncesi ik
tidarlar yaptı. (SHP ve DYP sıraların
dan gürültüler) 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Bun
ların hepsinin hesabını veririz Sayın Ba
kan, hepsinin hesabını veririz. Onlarda 
da sizin sorumluluğunuz vardır. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sa
yın Bakan müdahale ediyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Çetin... 

DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — 80 öncesi ik
tidarlar yaptı. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — O 
zaman, Sayın Bakan, 4 yıldır yaptığınız 
20 milyar dolar borcun hesabını verecek
siniz. 
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DEVLET BAKANI YUSUF BOZ-
KURT ÖZAL (Malatya) — Çok kolay. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Ve
receksiniz onların hesabını. O paralar ne
rede? Onları böyle bırakıp bir yere gide
mezsiniz. 

BAŞKAN — Saym Çetin, cevabın 
mevzuu bu değildi... 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Gele
ceğim efendim. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Mü
dahale ediyor, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Konu partinize çatmasıy-
dı; lütfen... 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, bunları söylerken ma
sal dinlemeye de alıştık. Sayın özal, yıl
lardır, topluma masal söylüyor, önce, 
1983'te, «Eğer enflasyonu yüzde 10'a in-
dirmezsek halkın dostu değiliz, halkın ya
nında değiliz» diye söylediler. Şimdi, Sa
yın Başbakan çıkıyor, «Enflasyon olmazsa 
kalkınma olmaz» diye yüzde yüz tersli 
olan laflar söyleyebiliyor. Kendi hafıza
ları belki zayıftır, unutabilirler; ama top
lum, halk bunları unutmadı. Bunları unut
madığını her gün görüyoruz. 1987 seçim
lerinde yüzde 36 oyla iktidar oldunuz; 
ama aradan 4 ay geçti, bugün toplumda 
yüzde 20'lerdesiniz. Dünyanın hiçbir ye
rinde böyle bir iktidar görülmemiştir. 4 
ay içinde bu kadar oy kaybı, dünyanın 
hiçbir ülkesinin hiçbir partisinde görül
memiştir. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Buharlaştılar. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Sayın 
Bakan konuşmasında, fbizim iktidar ola
madığımızı söyledi. Bu konuları her gün, 
her saat konuşabiliriz. Bu parti 1983 yı
lında kuruldu. 1983 yılında nasıl bir se
çim olduğu ortada; yasaklarla seçime gi
dildi, vetolarla seçime gidildi, insanlar 

yasaklandı, partiler kapatıldı, partiler ya
saklandı, özel destekle ve özel iltifatlarla 
iktidar oldunuz. (ANAP sıralarından gü
rültüler) Onun için, 1983 seçimlerini aç
mayın. Evet, öyle iktidar oldunuz. 1983 
yılında, özel olarak korunarak, özel des
teklerle ve özel yasaklarla iktidara getiril-
diniz. «Bu konuları açmayın» diyoruz, her 
seferinde açıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, son seçimlere 
gelince : Son seçimlerde yüzde 36 oy al
dınız. Dünyanın bJiçbir demokratik ülke
sinde, 'yüzde 36 oyla yüzde 65 sandalye
ye ulaşmış hiçbir parti yoktur. Azınlıkta
sınız!.. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Azınlıktasınız!.. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Sen ne 
aldın?.. 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Siz ne aldınız? 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Söy
leyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, size bir tane ör
nek vereceğim : Buradaki iki partinin al
dığı oy, 10 milyon 500 bin... 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Birleşin öyleyse. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — ... 
çıkardıkları milletvekili sayısı 158... 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Elmayla armut... 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — Siz 
aldınız 8 milyon oy, milletvekili sayınız 
292. Bu seçimin bir tek galibi vardır ve 
-büz bu seçimi devletle yaptık, ANAPHa 
yapmadık- bu seçimin galibi Seçm Ya
sasıdır, bu seçimin galibi TRT'dir, bu se
çimin galibi devlettir. Bu devletle, bu TRT 
ile seçim yaptık biz, sadece ANAP'la yap
madık. (SHP sıralarından alkışlar) Verin 
bize TRT'yi, on gün, sizlin kullandığı
nız gibi kullanalım, seçimin sonucunu gö
rürsünüz. Onun için, 'buraya çıkıp ikide-
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bir «iktidarız» diye konuşmayın; toplum
da azınlıktasınız, halkta azınlıktasınız!.. 

Değerli arkadaşlarım, son seçimlerde 
durumunuz ortada. Şu anda halkın karşı
sında aldığınız oy oranı da belli; bütün 
kamuoyu yoklamaları gösteriyor, yüzde 
20'lere düştünüz. Bunlara kulak verin, 
halkın içine gidin. Halk, dayamamaz nok
taya gelmiştir. Her gün zam, her gün zu
lüm. Bunlar, zulüm haline gelmiştir. Bun
ları bir yana iterek, kalkıp burada ikide-
bir muhalefete çatmayın. 

Eğer, Sayın Bakan, Anamuhalefet Par
tisinden, Cumhuriyet Halk Partisini kas
tediyorsa, onu da söyleyeyim. 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Onun 
maaşı dolar üzerinden ödemiyor. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) -^ Bu 
bir yeni partidir; ama, Türkiye'de cumhu
riyeti kuran, demokrasiyi getiren, Türkiye' 
nin sınırlarında kanı olan Cumhuriyet 
Halk Partisinin devamı olmaktan da her 
zaman onur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, halk bu kadar 
sıkıntı liçindeyken, her gün de zam ya
pılmaktadır. Lütfen... Sayın milletvekille-
ri, hepimiz bu toplumun içinde yaşıyo
ruz; sadede bakanların, Başbakanın ma
sallarını dinlemeyin, halkın içine gidin, 
seçim bölgelerinize gidin. 

Seçimlerden bu yana, akaryakıta ya
pılan zam yüzde 40'ı buldu. Akaryakıt 
zamları, doğurgan zamlardır. Yarın, dol
muştan ekmeğe, elektrikten telefona kadar 
her şeye arka arkaya zam gelecektir, Si
zin bu politikanızın sonucu olarak, top
lum hızla bunalıma gidiyor. Bu bunalıma 
çare aramak varken, burada kalkıp, 
«Efendim, biz kalkınacağız, bütçemiz açık 
vermiş, kaynak ihtiyacımız var, otoyol ya
pıyoruz ve o nedenle zam yapıyoruz...» 
masallarımla -iktidar - muhalefet, nerede 
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olursak olalım- karnımız tok; bu masalı 
dinlemeyin; bunların gerçekle ilgisi yok
tur. Dünyanın hiçbir yerlinde, hiçbir top
lum, bu kadar sürekli, bu kadar devamlı 
zamlara dayanamaz. Eğer, toplumun da
yanma gücünü ölçmek istiyorsanız, top
lum o noktaya geldi, herkes gırtlağına ka
dar geldi. Bu kadar büyük sorunlar kar
şısında, bu kürsüye çıkıp bunları savun
maya kalkarken, muhalefete çatmayı da 
bir yana bırakın. 

Tekrar ediyorum, son seçimlerin gali
bi ANAP değildir. Biz devletle seçim yap
tık. Azınlıktasınız; yüzde 36 oy almıştı
nız, bugün yüzde 20'lere düştünüz. 

Hepimize saygılar sunuyorum. (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Topçu, buyurun.; 
Sayın Topçu, sizden de rica ediyorum; 

Başkanlığın çalışmasını lütfen kolaylaştı-
rınız. Yalnız sataşma konusuna inhisar 
etmek üzere cevabınızı veriniz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hay hay 
efendim. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; buraya geldiğimiz günden bu ya
na, sık sık yapılan tartışmalarda ikide-
bir, iktidar partisi sözcülerinin, grubumu
zu göstererek, «Siz Adalet Partisinin de
vamısınız, Adalet Partisi, zamanında «böy
le böyle yapmıştı» gibi sataşmalara ve 
sığınmalara kalkışmaktadır. (ANAP sı
ralarından «Doğru doğru» sesleri) Söyle
yeceğim efendim, doğru olup olmadığını 
söyleyeceğim, birazcık sabırlı olun. 

Şimdi, Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı, dün yapılmış olan büyük 
akaryakıt zamlarını izah ederken, grubu
muz adına, konuyu gündem dışı bir ko
nuşmayla Meclisin önüne getiren sevgili 
kardeşimize cevap verirken «Siz Adalet 
Partisinin devamı sayılan bir partinin men-
sub'usunuz. Sizin, kendinizi devamı saydı-
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ğınız parti de, zamanında, 'bu zamları kay
nak yaratmak için, finansman imkânı 
yaratmak için yapmıştır» dedi. 

'Şimdi, doğru olup olmadığını soran 
arkadaşlara söylüyorum: Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Sayın Kurt, Ana
vatan Partisinin teşkil ettiği Hükümetin 
Üyesidir, Enerji Bakanlığının bütün ka
yıtları elindedir - Kendisine de zaman ta
nıyoruz, size de zaman tanıyoruz - eğer, 
Enerji Bakanlığının kayıtlarını inceler, bu 
kayıtlardan Adalet Partisi hükümetilerinin 
kaynak ve finansman yaratmak için, ya
ni bugün uygulandığı şekilde akaryakıta 
zam yaptığını 'bulur çıkarırsa, kendisine 
bir af erinimiz var. (DYP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Adalet Partisi 
hükümetleri hiçbir zaman, akaryakıtı, 
sizin şimdi izaha kalkıştığınız gibi, kaynak 
ve finansman yaratmak için kullanma-
ıruşıtır. Adalet Partisi hükümetleri, akarya
kıtın maliyeti ile satışını dengede tut
muştur. Akaryakıtın ülke ekonomisindeki 
önemini her zaman müdrik olmuştur. 
(ANAP sıralarından «12 Eylüle gelin» 
sesleri) Oraya geleceğim. 

Şimdi, Adalet Partisi, kapatılmış bir 
partidir. Adalet Partisi kapatılmamış ol
saydı, evvela siz buralarda oturmuyordu-
nuz... (DYP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar) Sayın Kurt da, bakan değildi. 
Sonra, ikidebir, «O dönemlere dönmek 
istemiyoruz» diyorsunuz; ama, başınız 
sıkıştığı zaman da, 'tutup Adalet Partisi
ne sığınıyorsunuz. 

Başka bir şey daha söyleyeyim: İçi
nizden birçoğunuz, hatta bakanlarınız, 
üyeleriniz, Adalet Partisinin il başkanlığı
nı, ilçe başkanlığını, mensupluğunu ya
parak gelmiş. O dönemi inkâr ediyorlarsa, 
niye o dönem içerisinde çekilip gitmediler, 
partiyi niçin bırakmamışlar? İkide bir 
karşımıza gelip, «Canım, biz de Adalet 

Partiliyiz» diye ferden öğünüfken, bura
da, Mecliste, mensubu bulunmakla ifti
har ettiğiniz o partiyi kötülemek niye? 

İBRAHİM DEMÎR (Antalya) — İki 
yüzlülük!! 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ta
biî... 

Burada bir hususu belirteceğim: 
Akaryakıta konulan vergi, vasıtalı ver
gidir. Ülkenin kaynağa ihtiyacı varsa, bu
nu, doğrudan, vasıtasız vergi olarak, her
kesin ödeme gücü nispetinde halktan top
larsınız. 

Bir taraftan, «Enflasyonu durdurmak 
için, 1988 yılında yatırım yapmayacağız, 
kalkınmayı durduracağız» diyorsunuz; 
ondan sonra dönüp, «Bu akaryakıt zam
mından 1 trilyona yakın para elde ede
ceğiz; çünkü kaynak lazım» diyorsunuz. 
Hangisi doğru?.. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Sayın Başkan, bu konuşmanın 
mahiyeti nedir? 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Şimdi 
bir şey daha söyleyeceğim : İkidebir çı
kıp, «Akaryakıt Avrupa'da şöyle ya da 
şunun saıtış fiyatı Avrupa'da böyle» di
yorsunuz. Avrupa, işsizine 1 000 markın 
üzerinde işsizlik parası veriyor; siz, iş
çinize asgarî ücret olarak 70 mark veri
yorsunuz. Verin 1 000 markı, ondan 
sonra, ona göre para isteyin... 

BAŞKAN — Yaşar Bey, sataşılan 
hususa cevap verdiniz... Lütfen... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bir 
saniye efendim... Cevap vereceğim efen
dim. 

Vermediğiniz şeyleri, vatandaştan iste
yip de, ikidebir vatandaşın, fakir fukara
nın sofrasına ve cebine elinizi uzatmak
tan vazgeçin. Bu, sizi mazur göstermez, 
bu sizi haklı kılmaz. Vatandaşı eziyor
sunuz, milletvekili olarak vatandaşın fer-
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yadına da kulak tıkıyorsunuz. Parti ve
ya iktidar olarak kulak tıkayabilirsiniz; 
ama, milletvekili olarak, kulak tıkayamaz-
sınız. Siz de bizim gibi bunlara kulak 
vermek zorundasınız, bunlara siz de bi
zim gibi çare aramak zorundasınız; bu
rada bağırmakla bu işleri halledemezsi
niz.-

Şimdi burada düştüğünüz durumu, 
Sayın Bakanın yarım bıraktığı Nasreddin 
Hoca hikâyesini tamamlayarak arz ede
yim. ' 

BAŞKAN — Hikâyeyi sonra anlatın 
Yaşar Bey. (Gürültüler) 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bir sa
niye efendim... 

Sayın Bakan, burada hikâye anlata
rak milleti uyutmaya kalktı, yarım bı
raktı; biz devamını getirelim. 

O hikâyenin sonun'da, halkın bu şe
kilde söylendiğini duyan Hoca, eşeği sır
tına almıştır; yani, halkın sizi sırtına al
dığı gi'bi. 

Saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar; ANAP sıralarından 
«Yuih!» sesleri, gürültüler) 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) 
— Yuh! Seni eşek oğlu eşek. EşŞoğlu-
eşek!.. 

Sayın Başkan, ben bu herife hakaret 
ediyorum, eşşoğlueşeik diyorum; beni 
Meclisten dışarı at. Çünkü o eşşoğlueşek-
tir. (ANAP sıralarından sıralara vurma
lar, «Sözünü geri alsın» sesleri, gürültü
ler) 

BAŞKAN — Yaşar Bey... Yaşar Bey... 
Sözünüz yaralayıcı bulunmuştur... (ANAP 
sıralarından «Sözünü ıgeri alsın» sesleri, 
ıgürültüler) Lütfen, tasrih ediniz. (ANAP 
sıralarından «Yuh!.» sesleri) Lütfen, sa
yın Meclis üyelerine söylediğiniz sözün, 
ark'adaşlarımızın anladığı manada olma
dığını ve Yüce Meclise herhangi bir ha
karet niteliği taşımadığını izah ediniz. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Ter
biyesi o kadar efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; Meclise ve Mec
lisin değerli üyelerine herhangi bir şekil
de - hayatımın, dört aylık geçmişimden 
başlayarak bundan sonra devam edecek 
h'ölümü de dahil - hakarette bulunmak 
gibi bir şeyi kendime yakıştıramam, yap
mam. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Aynıyla 
iade ediyoruz. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ha
yır, hayır! Ben Sayın Balkanın söylediği 
hikâyeyi tamamladıktan sonra şunu söy
ledim. Teşbihtir... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

Bir saniye efendim... Bir saniye... İste
diniz, söylüyorum. Bana göre... 

ALİ ÇİFTÇİ (Çankırı) — Bir daha 
Mecliste «Eşek» lafını ağzına alma! Ya
kıştıramıyoruz sana; ayıp oluyor... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sa
yın Bakan aldı, ben değil. 

Tekrar ediyorum; tenzih ederim, hiç
bir arkadaşımızı ıburada.... (ANAP sıra
larından gürültüler) 

ALÎ ÇİFTÇİ (Çankırı) — Eşek lafını 
anma... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Dinle
yin; madem çağırdınız, dinleyin... (ANAP 
sıralarından «Seni biz çağırmadık, Baş
kan çağırdı» sesleri) 

Siz itiraz ettiniz diye çağırdı. Tekrar 
ediyorum, bana göre, bize göre, bir ik
tidar, milletini sırtında taşır. Eğer, mil
let onu sırtında taşıyorsa, iktidar problem 
olmuştur, işte, anlatmak istediğimiz bu
dur. Millet sizi sırtında taşıyor. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz... 
ADALET BAKANI MAHMUT OL

TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sa
yın Başkan, 292 milletvekiline karşı açık
ça söylenen bu söz cezasız mı kalacak? 
Tatmin oldunuz mu siz?.. 

BAŞKAN — Efendim, bunun hakaret 
meselesi olmadığını söyledi, ne manaya 
geldiğini de söyledi... 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Tat
min oldunuz mu? 

BAŞKAN — Cevap verecekseniz, bu
yurunuz. (ANAP sıralarından sıra kapak
larına vurmalar) * 

Arkadaşlar, gürültü etmeyelim lütfen; 
arka'daş tavzih etti, hakaret manası taşı
madığını kendi sözleriyle izah etti. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — Sayın Başkan, İçtü
züğü çalıştırın! 

BAŞKAN — Sayın Bakan, hatip, 
«hakaret etmediğini» kendisi ifade etti; 
İçtüzüğü çalıştırıyoruz. 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY .(Zonguldak) — Ne müna'sebet!.. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — İçtüzüğün gereğini uygulamaya 
mecbursunuz. 

BAŞKAN — İçtüzüğün gereğini yap
tık, kendisi burada tavzih etti. 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — Siz kendi kürsünü
zün ve içtüzüğün gereğini yapmak zorun
dasınız. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Bana «Eşek» diyecek; lafını geri ala
cak, öylemi?!. 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — Sayın Başkan, de
mokrasi bu değil. Lütfen, İçtüzüğün ge
reğini uygulayınız. (ANAP şualarından 
gürültüler) 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 
Sayın Adalet Komisyonu Başkanı!.. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Sayın Başkan, Sayın Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanvekili; yaptığınız 
yanlış... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Adalet Komisyo
nu Başkanı, dinleyiniz lütfen: Siz, bir 
hakkın nasıl aranılacağını en iyi bilen 
bir kimsesiniz bu memlekette. Ta bura
ya gelip, kürsüye tecavüz edemezsiniz. 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — Demokrasiye sa
hip olmak... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Adaletin nasıl aranaca
ğını sizin (bilmeniz lazım. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Bana «Eşek» diyecek; lafını geri ala
cak, öyle mi? Lafını geri alınca söylen
memiş oluyor yani!.. 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — Demokrasi mi bu?.. 

OBASJKAN — Adaleti temsil ediyorsu
nuz. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanvekili; yaptığın yanlış! 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — Demokrasiye sahip 
olmak mecburiyetindesiniz. 

BAŞKAN — Sizden hiçbir reaksiyon 
çıkmadan ben o arkadaşımı kürsüye ça
ğırdım. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Başkanlığını yaptığınız üyelerinize ha
karet ettiremezsiniz. 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — Üyelere hakaret et
tiremezsiniz bu çatının altında. İçtüzüğe 
bakın; ceza vereceksiniz... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Sayın Başkan, hem yal göstereceksi
niz..., 
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DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — İçtüzüğe bakacaksı
nız... 

BAŞKAN — Ne yolu gösteriyorum? 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın Bakan, oturunuz lütfen yerini
ze, lütfen oturunuz yerinize. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Sayın Başkan, benim ne anladığımı 
siz ne biliyorsunuz ki, ona göre tavzih et 
diyorsunuz; «Arkadaşların anladığı şekil
de söylemediğinizi izah ©din» diye yol 
gösteriyorsunuz? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başka
nı, Sayın Komisyon Başkanı!.. 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — İçtüzüğü uygulama
ya mecbursun. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, benim ne
ye mecbur olduğumu sen 'bana öğretemez
sin! Sen bana öğretemezsin bunu!.. 
(ANAP sıralarından «Mecbursun» sesleri) 
Her zaman aynı şeyi yapıyorsunuz. (SHP 
sıralarından «At dışarı» sesleri) 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — 
Ayıp ayıp, Bakansınız!.. 

At dışarı Sayın Başkan. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 

— Sizin yönelttiğiniz toplantıya girmem 
Ibir daha, 

ALİ ER 'Çtçeİ) — «Eşek» dedirtemez
siniz sayın milletvekillerine. 

BAŞKAN — Demedi; izah etti... 
ALİ ER (İçel) — «Eşek» dedirtemez

siniz, biz eşek değiliz. 
BAŞKAN — İzah etti... Siz böyle mi 

anlıyorsunuz? 
ALİ ER (İçel) — Ne dediyse dedi! 

(ANAP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN'— Arkadaşlar, ne dedi so
nunda?.. Anlamıyor musunuz? «Millet
vekilleri, milleti sırtında taşır» dedi. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Sataşma var diyoruz; söz istedi Sayın 
Başkan, vermiyorsunuz! 

ZİYA ERCAN (Konya) — Bütün mil
letvekillerine hakaret etti. Milletvekiline 
hakaret ettiremezsin Sayın Başkan, siz 
de milletvekilisiniz, hakaret size de ya
pıldı. 

BA'ŞKAN — Arkadaşlar, sükûneti 
muhafaza edelim. Sinirlilikle hiçbir yere 
varamayız. Arkadaş kürsüye çıktı, bunu 
tavzih etti; Millet Meclisine hakaret et
mek istemediğini müteaddit defa söyledi. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Siz de 
milletvekilisiniz, bu sözü kabul ediyor 
musunuz? Kabul ediyorsanız, tamam... 

BAŞKAN — Arkadaşlar, «Sizi» keli
mesi içerisine kendileri de girer. Millet
vekillerine hitap ediyor kürsüden. Bunun 
içerisine, eğer milletvekillerine hakaret 
ettilerse - ki, etmediler, sonradan tavzih 
ettiler - kendileri 'de girer. Rica ediyorum... 
(ANAP sıralarından gürültüler) Bir nokta 
üzerinde duruyorsunuz... 

TALAT 1ÇÖZ (İstanbul) — Sayın 
Devlet Bakanına söz verin; hakaret kabul 
ediyoruz, söz verin! 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — Tavzih olmaz efen
dim, hakaret var. Olur mu öyle şey? Ne 
oluyor yahu! 

(BAŞKAN — Efendim, toplantıya 10 
dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.17 
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IKtNCt OTURUM 

Açılma Saati : 16.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım Avcı 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Akarca (Samsun), Nurhan Tekinel, (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 nci Birleşiminin İkinci Oturu
munu açıyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 
1. — Diyarbakır Milletvekili Hikmet 

Çetin ve Sinop Milletvekili Yaşar Topçu 
nun, bir gündem dışı konuşmayı cevap
landıran Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Fahrettin Kurt'un, gruplarına sataş
masına ilişkin konuşmaları (Devam) 

MEHMET MÜRERREM .TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkanım, sataş
ma nedeniyle söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Taş-
çıoğlu. 

Muhterem milletvekilleri, biraz önce 
cereyan eden hadiseleri, Divandaki arka
daşlarımla beraber tekrar, salim kafayla 
gözden geçirdik; umumî kanaatimiz, ha
karet manasında, hakaret zımnında, ha
karet etmek için herhangi bir söz sarf 
edilmediği şeklindedir. Bir yanlış anlama 
vardır, Mesele bir fıkra anlatılmasıyla 
başlamış ve bu fıkranın tekemmülü, hadi
seleri bu duruma kadar getirmiştir. 

Bu meyanda saym milletvekilleri ara
sından -ki, benim gürültüden duyamadı
ğım- maalesef bu Mecliste tekrarından 
içtinap ettiğim bazı sözler sarf edilmiştir. 
Bunu dikkatinize sunuyorum. Yüce Mec
liste, her zaman olduğu gibi, lütfen, bir
birimize saygılı, sevgili ve karşılıklı an
layış içerisinde bulunalım. 

Buyurun Taşçıoğlu, sataşma bakımın
dan zatı âlinize söz veriyorum. 

Sizden istirhamım tekrar herhangi bir 
sataşmaya sebep olacak söz söyleme-
menizdir. 

MEHMET MÜRERREM TAŞÇI 
OĞLU (Sivas) — Peki efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, buyu
run. 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Aynen 
iade istiyoruz. 

MEHMET MÜRERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; bu Meclis kürsüsünden 
edep dışı bir lisan kullanılmasına, Ana
vatan Partisi Grubu olarak, hiçbir zaman 
müsaade etmeyeceğiz; bu, böyle biline. 
Bu, artık âdet haline getirildi. Bakınız Sa
yın Başkanım, size şükranlarımı ifade edi
yorum; «Karşılıklı sevgi ve saygı» diyor
sunuz; Anavatan Partisi Grubundan söz 
aılan arkadaşlarımızın hiçbiri bu tarihe 
kadar bu kabil sözler sarf etmedi; bunun 
karşılığını görmek istiyoruz. Birtakım fık
ralarla teşbih yapmak, belki konuşma sa
natının içerisine girer; ama, «Teşbihte 
hata olmaz, hatasız teşbih olmaz» bunla
rı unutmayalım. O teşbihlerin bu Meclise 
yakışır şekilde olmasına gayret sarf et
memiz icap eder. Milletin seçtiği ve Mec-
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lisimizin çoğunluğunu teşkil eden bir gru
bu -kullanmak istemiyorum kelimeyi 
ama- bir teşbih vesilesiyle de olsa, bir 
hayvana benzetmek gibi, yakışıksız, edep 
dışı bir lisan kullanmayı şiddetle kını
yorum. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Bu 
Mecliste «eşekten» bahseden sizsiniz! 

MEHMET MÜKERREM (TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Dinleyin biraz! 

BAŞKAN — Arkadaşlar, sayın mil
letvekilleri; bakınız, biraz önceki tatsız 
hadisenin tesiri hepimizin üzerinde. Lüt-
ifen, böyle bir hava yaratmamak için gay
ret sarf edin. Bu, yalnız Başkanlığın sab-
rıyla olmaz... 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Sayın Başkan, «eşek» di
yen, Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, lüt
fen... Bu, bir fıkra anlatılmasıdır, biraz 
önce de arz ettim. 

Buyurun Saym Taşçıpğlu, devam edin. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım, ba
kınız, dikkat ediyor musunuz; hakarete 
hakaretle karşılık vermemenin gayreti 
içerisindeyim. Genelde, üslubum budur, 
vazifem de budur; ama, arkadaşlarımıza 
son defa ihtar ediyorum ve ilaveten siz
den talep ediyorum: Arkadaşımın, ya söz
lerini doğru dürüst tavzih etmesini, bu 
kürsüye, bu Meclise yakışır şekilde tavzih 
etmesini veya yapmadığı takdirde, tec
ziyesini talep ediyoruz. 

Saygılar sunarım efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 
1 Başkan!.. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, Saym Topçu söz istiyor. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Lütfen... 
Lütfen... 

Biraz önce de arz ettim: Biz, Divan 
olarak hadiseyi başından sonuna kadar ve 
bazı yerlerin de zabıtlarını getirterek etüt 
ettik, okuduk ve hiçbir arkadaşım, «Bun
da bariz bir hakaret vardır» demedi. 

Arz ediyorum. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

Gündeme geçiyoruz. 
Cumhurbaşkanlığının iki tezkeresi 

vardır, okutup bilgilerinize sunacağım... 
(ANAP sıralarından sıralara vurmalar) 

Sayın arkadaşlar, muhterem arkadaş
lar, eğer hakikaten bir hakaret bahis mev
zu olsaydı... (ANAP sıralarından sıralara 
vurmalar) 

Arkadaşlar, gürültüyle bir yere vara
mayız; lütfen... Bir hakaret bahis mev
zuu olsaydı, sizler bir reaksiyon göster
meden ben, Yaşar Beyi, tavzih etmesi 
için buraya çağırırdım. 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — Açık şekilde tavzih 
etsin. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen, bu
nu burada bırakalım. Bunu, zabıtları tet
kik edecek olursanız, zatı âliniz de göre
cektir. 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — Kulaklarımızla duy
duk. Sadece zabıtlara bakmayın, zabıtları 
takviye eden bantlar var, bir de onları 
dinleyin bakalım. 

ıBAŞKAN — Hayır efendim, o heye
can içerisindeki anlayış çok başka. Lüt
fen, programımızı tamamlamamıza mani 
olmayın Sayın Balkan. 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — Saym Başkan, açık 
şekilde tarafh hareket ediyorsunuz... 

BAŞKAN — Hayıf, taraflı hareket et
miyorum beyefendi, bunu kati olarak 
söylüyorum... 
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DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — Lütfen oylayın. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, tecziye
sini talep etltim, oylayın efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim; tecziye
sini talep ettiğiniz için, tekrar kendisinin 
müdafaasını almamız lazım, bilmem ne... 
Ben buna gerek görmüyorum beyefendi. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Oylayacaksınız efendim! Müdafaa
sını alın efendim. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Oylaym efendim, oy
layın. 

BAŞKAN — Hayır, ben buna gerek 
gönnüyorum Sayın Taşçıoğlu. İnanınız 
bir hakaret yok. İşte, sizin gruba dahil 
arkadaşlarımızla beraber mütalaa ettik... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Burada arkadaş başım sallıyor! Sa
yın Başkan, tutumunuz hakkında söz ve
rin o zaman. 

BAŞKAN — Efendim, okuyun lütfen. 
(ANAP sıralarından sıralara vurmalar, 
gürültüler) 

Efendim, Başkanlığa müracaat eder
siniz, tutumum hakkında orada müzake
re açılır. 

Buyurun okuyun. (ANAP sıralarından 
sıralara vurmalar, gürültüler) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 1 Ni
san 1988 tarihinde Irak'a gidecek olan 
Başbakan Turgut özal'ın dönüşüne ka
dar... (ANAP sıralarından sıralara vur
malar, gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, tekrar ve 
son defa söylüyorum, eğer... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, devam 
edemeyeceksiniz... Müsaade edin... 

BAŞKAN — Arkadaşlar, samimî ola
rak söylüyorum... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Efendim, sizden bir 
talepte bulundum; meseleyi Meclise arz 
edin, oylaym efendim. 

BAŞKAN — Evet, burada bazı şey
ler oylanır; ama, bazısı dV Başkanlığın 
takdirlerine bırakılmıştır. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

Lütfen... Lütfen!.. 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇI

OĞLU (Sivas) — Efendim, sizden bir ta
lepte bulundum ve size bir teklifte bu
lundum, gereğini yapın efendim. Müda
faasını yapsm, sonra Meclise arz edin 
efendim. 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATTA-
SOY (Zonguldak) — İçtüzük gayet açık. 

BAŞKAN — Efendim, çıktı tavzih 
etti. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Zaten 
Yaşar Bey bir şey demiyor ki, özür di
lemek istiyor, çağırın özür dilesin. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, biraz evvel, 
Meclisi ne kadar yücelttiğini kendisinden 
dinlemediniz mi? Ben Yaşar Topçu'yu 
koruma altına alıyor değilim, bir kere 
buna inanın... 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — Demokrasilerde 
eşek ve deve lafı yoktur. 

BAŞKAN — Saym Bakan, ben bu 
kelimelere girmek istemiyorum. Evvela, 
Saym Bakanın izahı üzerine çıktı. Çok 
rica ederim, siz karar veriniz... 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — Kendisi savunsun, 
sen niye savunuyorsun onu, böyle taraf
lılık olur mu? 

BAŞKAN — Lütfen okuyunuz Meh
met Bey. (ANAP sıralarından sıralara 
vurmalar, gürültüler) 
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Türkiye Büyük Millet Mecisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 1 Ni
san 1988 tarihinde Irak'a gidecek olan 
Başbakan Turgut Özal'ın dönüşüne ka
dar; Başbakanlığa, Devlet Bakam ve Baş
bakan Yardımcısı I. Kaya Erdem'in vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, tutumu
nuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tamam Sayın (Taşçıoğr 
llu, söylediniz; o kelimeyi kimin kime 
sarf ettiğini, lütfen, tutanaklardan bir 
daha tetkik ediniz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Burada, Sayın Başkan, 
burada tutanaklar; müsaade edin de oku
yayım efendim. 

(BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, lütfen 
efendim... istirham ediyorum... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Biz, o kelimenin al
tından kalkacağız mutlaka Sayın Başkan. 
Tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, tutumum hak
kında size söz veriyorum. (DYP sırala
rından gürültüler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) —• Bakınız muhterem ar
kadaşlarım, Tutanak Müdürlüğünden al
dığım tutanağı okuyorum; 

«Yaşar Topçu (Devamla) — Sayın 
Bakan, burada hikâye anlatarak milleti 
uyutmaya kalktı. Biz devamını getire
lim; çünkü yarım bıraktı. 

O hikâyenin sonunda, halkın bu şekil
de söylendiğini duyan Hoca, eşeği sırtı
na almıştır; yani, halkın sizi sırtına aldığı 
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gibi.» (DYP sıralarından «Ne var bun
da?» sesleri, gürültüler) 

Dalha ne olsun yahu? Daha ne olsun 
yahu? 

Daha ne olsun Sayın Başkanım? Bu
rada hakaret yok mu efendim? 

BAŞKAN — Benim tutumum hakkın
da konuşacaktınız efendim. 

MEHMET MÜKERREM (TAŞÇI
OĞLU (Devamla) — Efendim, siz bunu 
hakaret telakki etmiyorsunuz; yanlış ha
reket ediyorsunuz. Bu nedenle tutumunuz 
hakkınız söz aldım. 

Tecziyesini talep ediyoruz. Oylamaya 
geçin, müzakere açm ve sonra gereğini 
yapın Sayın Başkan. Lütfen efendim... 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, sırta 
almak bir fiildir. Bunun izahına mı gi
rişelim burada? (ANAP sıralarından, gü
rültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Hayır Sayın Başkan; yapma gözü
nü deveyim. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bunu daha 
salim kafa ile temin etmek için şu... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Hayır Başkan, hayır! (DYP sıra
larından, «Gündeme geçelim Sayın Baş
kan» sesleri) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI
OĞLU (Sivas) — Mecliste, kimseyi bu 
şekilde konuşturmayacağız. 

Önerimi lütfen oylayın efendim. 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — Lütfen oylayın Sa
yın Başkan ve ikidebir DYP sıralarına 
doğru bakmayın. 

BAŞKAN — Bir sayın bakana bu 
şekildeki hitaplar ve bu şekildeki, fevri 
hareketler yakışmıyor. Babamin oğlu dahi 
olsa, inanınız acımam. 
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DEVLET BAIKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — Demokrasilerde 
böyle kelimeler yoktur, talebimizi sonu
na kadar savunacağız. 

BAŞKAN — Hayır efendim!.. 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — Kendini savunsun 
efendim. Aciz mi kendini savunmaktan? 
[Başkanlık kürsüsünde olana yakışmaz bu 
davranış Sayın Başkan. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 
1. — Diyarbakır Milletvekili Hikmet 

Çetin ve Sinop Milletvekili Yaşar Topçu' 
nun, bir gündem dışı konuşmayı cevap
landıran Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kam Fahrettin Kurt'un, gruplarına sa
taşmasına ilişkin konuşmaları (Devam) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekil
leri, hadiseyi -cereyan eden müessif hadi
seleri, demek mecburiyetinde kalaoağım-
arkadaşlarımla tekrar konuştuk. Aşırı has
sasiyetler bazı hakikatlerin gözden kaç
masına sebep oluyor. Hiçbir grubu tef
rik etmeden, buradaki bütün arkadaşla
rımdan, bu birleşime ait tutanakları ob-

EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın 
Başkan, iki saatlik denetim için dahi ol
sa, Meclisin çalışmasına fırsat vermiyor
lar. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sa
yın Başkan, denetim görevi yapmamızı 
engelliyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, birleşime 15 
dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.43 

jektif bir gözle ve sükûnet içerisinde tek
rar tetkik etmelerini istirham edeceğim. 

Arkadaşlar, önümüzde bütçe görüşme
leri var; alınacak 'kararlarımız var. Bu 
Meclisin ulviyetini hepiniz takdir edersi
niz. Bu meclisin ulviyetinin yüceltilme
si, muhafazası hepimizin görevidir. Hiç
bir arkadaşımızın, ne Yüce Meclise, ne 
ımillellvekillerine, ne de gruplara haka
ret gibi bir düşüncesi yoktur. Bu, daha 
önce de huzurunuzda, arkadaşlarla bera
ber bulunduğumuz ve sonra da müzake
re ettiğimiz zamanlarda, ifade edilmiştir. 

Sayın Topçu, tekrar bu hususta kısa 
bir açıklama yapmayı vaat etmişlerdir; 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 17.23 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldıranı Ava 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Akarca (Samsun), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 nci Birleşiminin Üçüncü Oturu
munu açıyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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ama 'kendileri şu an salonda bulunmu
yorlar. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Sivas) — Sayın Başkan, grup baş-
kanvekili var, çıkar konuşur.. 

BAŞKAN — Müsaadenizle, ben mü
zakerelere devam edeceğim; Sayın Topçu 
geldiğinde... (ANAP sıralarından «Ha
yır» sesleri, 'gürültüler.) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sa
yın Başkan, baskı karşısında yılmayın, gü
cünüzü halktan alıyorsunuz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Sivas) — Sayın Başkan, müsaade eder 
misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu, biraz 
önce arz ettim; eğer mesele, sakin ve sa
lim bir kafa file, objektif bir gözle müta
laa edilecek olursa, hakikaten, hassasiyet
lerin yersiz olduğu görülecektir. Biz, bü
tün arkadaşlarımızla, Meclis Başkanına 
varıncaya kadar meseleyi duyurduk. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ
LU (Sivas) — Sayın Başkan, müsaade 
eder misiniz bir şeyi arz edeyim? 

Biz grup başkanvekiliyle konuştuk. 
Eğer arkadaşımızın kendisi yoksa, grup 
baçkanvekili çıksın tavzihte bulunsun. 

BAŞKAN — Sayın Taşçıoğlu... 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ
LU (Sivas) — Benim de grubum var efen
dim. 

BAŞKAN — Muhakkak, sizin de me
suliyetleriniz var; durumunuzu takdir edi
yorum. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ
LU (Sivas) — 292 kişilik grubumuz var; 
bizim de anlayışımız var. 

BAŞKAN — Gayet tabiî... Benim bu 
konuşmalarım taraflı değildir. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ
LU (Sivas) — Biz öyle bir şey demiyoruz. 

BAŞKAN — Bakın, yanımda arkadaş
larım var, sizin gruba mensup. Bir baş
kan vekili arkadaşınız aramıza geldi, mü
zakerelere iştirak etti. Taraflı değil, ob

jektif olarak söylüyoruz ve objektif ola
rak kararlarımız vardır. Meclis Başkanı-

1 miza durumu arz ettik. 
Sayın Taşçıoğlu, sizden istirham ede

ceğim, siz zabıtları sonuna kadar okuyu
nuz; yalnız o cümlesini değil, sonraki tav
zih kısmını da okuyunuz. Okudunuz mu, 
tavzih kısmını okudunuz mu? 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ
LU (Sivas) — Okudum efendim. 

Efendim, bir tavzih yapmak için bu 
kadar tereddüde ne gerek var? (SHP sı
ralarından gürültüler.) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, denetim görevini engelliyor
lar. 

BAŞKAN — Efendim, müsaadenizle, 
Sayın Topçu gelinceye kadar ben müza
kerelere devam edeceğim; müsaadenizle... 
(ANAP sıralarından gürültüler.) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ
LU (Sivas) •— Müsaade etmeyeceğiz efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, sunuşlar var
dır. (ANAP sıralarından gürültüler.) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanlı, sunuş
ları takdim edelim, sonra konuşalım. Ben 
sunuşları bir takdim edeyim... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Sayın Başkan, müsaade eder misiniz, 
bir cümle söyleyeceğim? 

BAŞKAN — Efendim, bütçe müzake
releri bakımından çok hayatî ehemmiyeti 
olan sunuşlar var. Müsaadenizle bunları. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ
LU (Sivas) — Olabilir Sayın Başkan; an
cak, bizim gruba hakaret ortadan kalfc-
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madıkça müzakerelerin devamı niyetinde 
değiliz. Sayın Başkan, bunu açıkça ifade 
ediyorum bu iş halledilmedikçe hiçbir 
maddeyi görüşmeyeceğiz. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Sayın Başkan, müsaade eder misi
niz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 

— Sayın Başkan, Sayın Yaşar Topçu, ko
nuşmasında grubumuza hakaret etmiştir; 
Anavatan Partisi Grubu bunu hakaret ola
rak telakki etmiştir. Sizden talebimiz, ce
za verilmesidir. Burada olmadığı için sa
vunması alınamamaktadır. O halde, ceza 
vereceğinizi ilan edin; savunmasını, ne za
man gelirse o zaman yapsın. (DYP sırala
rından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanlı, bakı
nız; ten konuşmaları takip ettim. Topçu' 
nun konuşmasının devamı, Sayın Baka
nın izahı üzerine cereyan etti. O kelime
ler Sayın Bakanın ağzından çıktıktan son
ra, Sayın Topçu onu anlattı; fakat sonun

da, yanlış anlaşıldığını da, Meclisi yücelte
rek tavzih etti. Lütfen, zabıtları tekrar 
sonuna kadar okuyunuz. (ANAP sırala
rından gürültüler.) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) 
— Tavzih ederken tekrarlıyor... 

BAŞKAN — Efendim, müsaadenizle, 
sunuşları okutacağım. 

DEVLET BAKANI VEYSEL ATA-
SOY (Zonguldak) — Sayın Başkan, İçtü
zük uygulansın!. 

A. CENGÎZ DAĞ YAR (Antalya) — 
Sayın Başkan, mademki Yaşar Topçu ar
kadaşımız bir tavzih yapmayı size öner
mişlerdir, bekleyelim, 10 dakika ara ve
rin efendim. Zaten, iki saat geçti. (DYP 
ve SHP sıralarından, «Olur mu?» sesleri, 
gürültüler.) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Mec
lisi çalıştırın... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 
15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.30 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 17.53 

BAŞKAN : Başkanvekili Hyas Aktaş 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Akarca (Ssunsun), Nurfıan Tekine! (Kastamonu) 

BAŞKAN —- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 nci Birleşiminin dördüncü otu
rumunu açıyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 
1. — Diyarbakır Milletvekili Hikmet 

Çetin ve Sinop Milletvekili Yaşar Topçu' 
nun, bir gündem dışı konuşmayı cevap
landıran Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Fahrettin Kurt'un, gruplarına sa
taşmasına ilişkin konuşmaları (Devam) 

Müzakerelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Sayın milletvekili eri, biraz önce cere
yan eden üzücü olayla ilgili olarak Sayın 
Meclis Başkanımızla da görüşülmüş, ola
yın Meclis Başkanlık Divanına götürül
mesi, bilahara Divanda verilecek karar 
doğrultusunda hareket edilmesi kararlaştı
rılmıştır. Bu itibarla gündemimize devam 
ediyoruz. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞ-
LU (Sivas) — Hakkımız mahfuz yani Sa
yın Başkan?. 

BAŞKAN — Evet efendim. Başkanlık 
Divanında mesele tezekkür edilecek, mü
zakere edilecek, ondan sonra Başkanlık 
Divanının vereceği karar doğrultusunda 
hareket edilecektir. 

RECEP ERCÜMENT KONUKMAN 
(istanbul) — Toplansın o zaman Başkan
lık Divanı. Başkanlık Divanının toplan
ması o kadar zor mu? 

BAŞKAN — Gündemin «Sunuşlar» 
bölümüne geçiyoruz. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — Irak'a gidecek olan Başbakan 
Turgut Özal'ın dönüşüne kadar Başba
kanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı İsmet Kaya Erdem'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/487) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının iki 
tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 1 Ni
san 1988 tarihinde Irak'a gidecek olan 
Başbakan Turgut Özal'ın dönüşün© ka-
daf: Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı î., Kaya Erdem'in 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgileri
nize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

2. — Irakla gidecek olan Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ahmet Kuttcebe Alpte-
moçin'in dönüşüne kadar Maliye ve Güm
rük Bakanlığına, Devlet Bakanı Yusuf 
Bozkur Özal'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/488) 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Irak Hükümeti ile Kanma Ekonomük 
Toplantısına katılmak üzere, 30 Mart 1988 
tarihinde Irak'a gidecefk olan Maliye ve 
Gümrük Bakanı A. Kurtcebe Alptemo-
çin'in dönüşüne kadar; Maliye ve Güm
rük Bakanlığına, Devlet Bakanı Yusuf 
Bozkurt özal'ın vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

D) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu önerisi 
1. — 1988 Malî Yık Bütçe Kanunu 

Tasarıları ile 1986 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarılarının Genel Kurulda gö
rüşülme gün, saat ve konuşma sürelerine 
ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun, 
Bütçe görüşmelerine 4.4.1988 Pazartesi gü-
okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu önerisi 
No. : 7 Tarihi : 11.3.1988 
Danışma Kurulunun 11.3.1988 Cuma 

günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerile
rin Genel Kurulun onayına sunulması uy
gun görülmüştür. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Haydar Özalp 
ANAP Grubu Başkanvekili 

Hikmet Çetin 
SHP Grubu Başkanvekii 

Koksal Toptan 
DYP Grubu Başkanvekili 
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öneriler : 
1. 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Ta

sarıları ile 1986 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarılarının Türkiye Büyük Mil
let Meclisi gündeminin Özel Gündemde 
Yer Alacak İşler kısmında yer alması; 
Bütçe görüşmelerine 4.4.198 Pazartesi gü
nü saat 09.00'da başlanması ve bitimline 
kadar resmî tatil günleri dahil (17.4.1988 
Pazar günü hariç) her gün saat 10.00'dan 
13.00'e ve 14.00'ten 20.00'ye kadar de
vam olunması; günlük programın saat 
20.00'ye kadar bitirilememesi halinde, 
saat 21.00rde gece toplantıları yapılarak 
o günkü programın bitirilmesinin sağlan
ması; günlük program saat 20.00'den ön
ce bittiği takdirde 'bir sonraki programın 
görüşmelerine devam olunması önerilmiş
tir, 

2. Başlangıçta, bütçenin tümü üze
rinde gruplar ve hükümet adına yapıla
cak konuşmaların (Hükümetin sunuş ko
nuşması hariç) 2'şer saat (Bu süre bir
den fazla konuşmacı tarafından kullanıla-
'bilir) kişisel konuşmaların 20'şer dakika 
ile sınırlandırılması önerilmiştir. 

3. Bakanlık ve daire bütçeleri üze
rinde gruplar ve hükümet adına yapıla
cak konuşmaların; Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanlığı bütçesi için 2 saat 30'ar 
dakika; Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığı bütçesi için 2'şer saat; Başbakan
lık ve diğer bakanlık bütçeleriyle Gelir 
bütçesi için l'er saat; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bütçesi için 40'ar dakika. 
(Bu süreler birden fazla konuşmacı ta
rafından kullanılabilir); Darphane ve 
Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Dev
let Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 
ile Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 
bütçeleri için 20'şer dakika; diğer daire 
'bütçeleri için 30'ar •dakika, kişisel konuş
maların 10'ar dakika ile sınırlandırılma
sı önerilmiştir. 
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4, Bütçe Kanunu Tasarıları üzerin
deki kişisel konuşmalar da, içtüzüğün 62 
nci maddesine göre, bütçenin lehinde, 
aleyhinde ve üzerinde olmak üzere sırayla 
söz verilmesi ve bir milletvekilinin en faz
la iki bütçe hakkında söz kaydı yaptıra-
bilmesi önerilmiştir. 

5. Bütçe görüşmderiinin sonunda 
gruplara ve hükümete 1 saat 30'ar dakika 
süre ile söz verilmesi (Bu süre birden faz
la konuşmacı tarafından kullanılabilir); 
İçtüzüğün 87 nci maddesine göre yapıla
cak kişisel son konuşmaların 20'şer daki
ka olması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi, bu önerileri ayrı 
ayrı okutup, Yüce Heyetinizin oylarına 
sunacağım : 

Öneriler : 

1. 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarıları ile 1986 Malî Yılı Kesıinhesap Ka
nun Tasarılarının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi gündeminin Özel Gündemde Yer 
Alacak İşler kısmında yer alması, Bütçe 
görüşmelerine 4.4.1988 Pazartesi günü 
saat 09.00'da başlanması ve bitimine ka
dar, resmî tatil günleri dahil (17.4.1988 
Pazar günü hariç) her gün saat 10.00'dan 
13.00'e ve 14.00'den 20.00'ye kadar de
vam olunması; günlük programın saat 
20.00'ye kadar bitirilememesi halinde, 
saat 21.00'de gece toplantıları yapılarak 
o günkü programın bitirilmesinin sağlan
ması; günlük program saat 20.00'den ön
ce bittiği takdirde bir sonraki programın 
görüşmelerine devam olunması önerilmiş-
ıtir, ' 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştiır. 

Diğer öneriyi okutuyorum : 
2. Başlangıçta bütçenin tümü üzerin

de gruplar ve hükümet adına yapılacak 
konuşmaların ('Hükümetin sunuş konuş

ması hariç) 2'şer saat (Bu süre birden faz
la konuşmacı tarafından kullanılabilir), 
kişisel konuşmaların 20'şer dakika ile sı
nırlandırılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü öneriyi okutuyorum : 
3. Bakanlık ve daire bütçeleri üze

rinde gruplar ve hükümet adına yapıla
cak konuşmaların; Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanlığı bütçesi için 2 saat 30'ar 
'dakika; Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığı bütçesi için 2'şer saat; Başbakanlık 
ve diğer 'bakanlık bütçeleri ile Gelir Büt
çesi için l'er saat; Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Bütçesi için 40'ar dakika (bu 
süreler birden fazla konuşmacı tarafından 
•kullanılabilir); Darphane ve Damga Mat
baası Genel Müdürlüğü, Devlet Meteo
roloji işleri Genel Müdürlüğü ile Devlet 
istatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçeleri 
(için 20'şer dakika; diğer daire bütçeleri 
için 30'ar dakika, kişisel konuşmaların 10' 
ar dakika ile sınırlandırılması önerilmiş
tir. 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler.. Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Dördüncü öneriyi okutuyorum : 
4. Bütçe Kanunu Tasarıları üzerin

deki kişisel konuşmalarda, İçtüzüğün 62' 
nci maddesine göre, bütçenin lehinde, 
aleyhinde ve üzerinde olmak üzere sıray
la söz verilmesi ve bir milletvekilinin en 
fazla İki bütçe hakkında söz kaydı yaptı-
rabilmesi öneri'lmiştir. 

BAŞKAN — Öneriyi* oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Beşinci öneriyi okutuyorum : 
5. Bütçe görüşmelerinin sonunda 

gruplara ve hükümete 1 saat 30'ar daki-
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ka süre ile söz verilmesi (bu süre birden 
fazla 'konuşmacı tarafından kullanabilir); 
İçtüzüğün 87 nci maddesine göre yapıla
cak 'kişisel son konuşmaların 20'şer daki
ka olması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler.. Etmeyenler... 
»Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bütçenin görüş
me programı basılıp dağıtılmıştır. Prog
ram gereğince bütçeler üzerinde söz al
mak isteyen sayın üyelerin söz kayıt iş
lemleri, 30 Mart 1988 Çarşamba günü 
saat 09.00-11.00 arasında Anavatan Partisi 
Grubu Toplantı Salonunda, Başkanlık Di
vanı Kâtibi üyelerce imza karşılığında ya
pılacaktır. Bu saatten sonra, söz kaydı, 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünde ya
pılacaktır. 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Konya Milletvekili Ömer Şeker 

ve 32 arkadaşının, uygulanan tarım po
litikası ile fukaralığa, işsizliğe ve çare
sizliğe itildiği iddia olunan Türk köylü
sünü bu durumdan kurtarmak için alın
ması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/12) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
Konya Milletvekili Ömer Şeker ve 32 
arkadaşının, uygulanan tarım politikası 
lile fukaralığa, (işsizliğe ve çaresizliğe itil
diği iddia olunan Türk [köylüsünü bu du
numdan kurtarmak için alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş-
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Söz kaydını her sayın üyenin bizzat 
yaptırması gerekmektedir. Başkası adına 
söz kaydı yapılamayacaktır. 

Söz kaydı, programdaki sıraya göre 
rakamla tespit edilen bütçeler için yapı
lacaktır. 

Kişisel söz kaydı, Genel Kurulun al
dığı karara uygun olarak her bütçe için 
lehte, aleyhte, üzerinde olmak üzere ve sa
dece biri hakkında yapılacaktır. 

Sayın arkadaşlarımın bu hususa dik
katini çekmek isterim. 

Biraz evvel kabul edilen Danışma Ku
rulu önerisine göre, bir milletvekili en faz
la iki bütçe hakkında söz kaydı yaptıra
bilecektir. 

Sayın üyelerin bilgilerine sunarım. 

tırması açılmasına ilişkin önergesi üze
rinde öngörüşmelere kaldığımız yerden 
devam edeceğiz. 

Hükümet?... Burada. 
Önerge üzerinde, daha önce, Hükü

met ve SHP Grubu adına konuşmalar 
tamamlanmıştı. 

Şimdi, söz sırası, Doğru Yol Par
tisi Grubu adına, Sayın Orhan Şen-
dağ'ın. 

'Buyurun Sayın Şendağ. (DYP sırala
rından alkışlar) 

Sayın Şendağ, süreniz 20 dakikadır 
efendim. 

DYP GRUBU ADINA ORHAN 
ŞENDAĞ (Adana) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; ANAP İktidarı tara
fından uygulanan tarım politikası ile, fu-

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 
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karalığa, işsizliğe ve çaresizliğe itilen 
Türik çiftçisini ve köylüsünü bu du
rumdan kurtarmak için alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla vermiş 
olduğumuz Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önerge üzerinde Doğru Yol Par
tisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Gru
bu adına görüşlerimizi sunmak üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesileyle. 
Yüce Heyetinizi şahsım ve grubum adı
na saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye tarımında uygulanan yanlış ve 
çarpık politika ile, tutarsız ekonomik 
model sonucu, ekonomik değeri yüksek 
ve ihraç kabiliyeti bulunan belli başlı 
ürünlerimizden buğday, pamuk, tütün, 
şeker pancarı, ayçiçeği gibi, tarımsal 
ürünlerin üretiminde azalmalar görül
müş veya yetersiz kalmıştır. Buna para
lel olarak, tarım ürünlerinin ihracatında 
azalma, ithalatında ise çoğalma olmuş
tur. Ekonomimizin kaynağı olan tarım, 
ekonomiyi besleyemez hale gelmiş, bu 
nedenle yeni yeni darboğazlara girilmiş, 
enflasyon körüklenmiş ve ekonominin 
dinamizmi kaybolmuştur. Tarım kesimin
deki bu gerileme ve duraiklama, diğer 
sektörleri de olumsuz yönde etkilemiş
tir. 

Tarımın, toplam yatırımlardan aldığı 
pay; Birinci Beş Yıllık Plan dönemin
de yüzde 13,9; İkinci Beş Yıllık Plan 
döneminde yüzde 11,1; Üçüncü Beş Yıl
lık Plan döneminde yüzde 10, Dördüncü 
Beş Yıllık Plan Döneminde yüzde 12,2; 
Beşinci Beş Yıllık Plan Dönemlinde yüz
de 11,4 olarak hedeflenmesine rağmen, 
1985 yılında yüzde 7,6; 1986 yılında 
yüzde 6,5; 1987 yılında, yüzde 7,9 ol
muştur. 

Tarımsal ürünlerin toplam ihracat 
içindeki payı; 1980 yılında yüzde 57 ilken, 

1981 yılında yüzde 47,2'ye, 1982 yılın
da yüzde 37,3'e', 1983 yılında yüzde 
32,8'e, 1984 yılında yüzde 24,6'ya, 1985 
yılında yüzde 21,6'ya düşmüştür. 

Tarımsal ürünlerin toplam ithalat 
içindeki payı; 1983 yılında 138 milyon 
dolarla yüzde 1,5 iken, 1987 yılında 782 
milyon dolarla yüzde 5,5'e yükselmiş
tir. 

Sayın milletvekilleri, 36 422 köyde
ki tarım arazilerinin yarısına kadastro 
hizmetleri götürülmemiştir. Orman arazi
leri ile tarım arazilerinin sınırları, her 
türlü hukukî ihtilaflardan ve münakaşa
lardan uzak şekilde belirlenmemiştir. 

Tarımsal nüfus gereğinden fazla bu
lunmaktadır. Halen faal nüfusun yüzde 
57,5'i, tarım .sektöründe istihdam edil
mektedir. 

Eğitim ve yayın hizmetleri yetersiz 
kalmıştır. Araştırma ve yayın faaliyet
lerindeki kopukluk gideri'lmemiştir, çift
çi eğitimi yaygınlaştırıllmamıştır. Bakan
lık, genel tarım politikasının bir parça
sı olan GAP Projesiyle ilgili olarak ya
pılması gereken işlemlere yeterince ilgi 
duymamaktadır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu tarım 
politikasına uyum sağlayacak hazırlık ça
lışmaları da gerektiği gibi ciddî olarak 
ele alınmamıştır. Fiyatlar, üreticilerin 
emeğini karşılayacak .ve üretimi devam 
ettirecek seviyede tutulmamıştır. 1984, 
1985, 1986, 1987 ürün fiyatları artışla
rı ile tarım girdileri fiyat artışları ara
sındaki dengesizlik, giderek çiftçinin 
aleyhine artış göstermiş, çiftçinin alım 
gücü daha da azalmış ve yıldan yıla 
biraz daha fakirliğin içine itilmiştir. 

Çiftçinin yanında ve çiftçiden yana 
olmayan ANAP İktidarı, İsrarla izlediği 
bu politikasıyla, çiftçiliği ülkemizde ya
pılamaz hale getirmiştir. Tarım sektörü, 
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mevcut ve artan nüfusu besleyemez, ta
rıma dayalı endüstrinin hammaddesini 
sağlayamaz, ulaşım kesimine iş veremez, 
sanayi sektörü mamullerini satın 
alamaz, yeteri kadar ihraç ürünleri üre
temez ve nihayet iş istihdam kapasitesi 
yaratamaz duruma düşürülmüştür. 

Hiçbir koruyucu ve korumacı tedbir 
almadan, şimdiye kadar görülmemiş bir 
şekilde, yaklaşık olarak, 1,5 milyar do
lar karşılığında gıda maddeleri ithalatı 
yapılması, ülke tarımını bilhassa hay
vancılığını kötüye götürmüştür. Tek ta
raflı olarak, karşıdan hiçbir taviz kopar
madan veya karşılıklı kota pazarlığı yap
madan, bize kendi pazarlarını kapayan 
ülkelere dahi, tarım ürünlerini rahatça 
ülkemize satış yapma imkânı tanıdık. 
Rastgele yapılan bu ithalatla, sanıldığı 
gibi, darlık giderilmemiş fiyatlar aşağı 
çekilmemiş, stokçuluk ve karaborsa ön
lenememiştir. 

Ayrıca, süttozu ve süt fabrikaları ile 
salça fabrikalarımız ya kapasitelerini dü
şürmüşler veya atıl duruma gelmişlerdir. 
Bunun sonucu olarak, 1984 yılından iti
baren hayvancılığımız ciddî bir krize ve 
çöküntüye uğramış, sürüler giderjek kü
çülmüş, üretici, hayvanlarını elden çı
karmış, besihaneler kapatılmış ve süt 
inekleri kesime gitmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 1983 yılında 9 
milyon 200 bin hektar buğday ekimi ya
pılmışken, 1984 yılında 9 milyon hekta
ra düşmüştür; ancak, 1983 yılı üretimi 
16 milyon 400 bin ton iken, 1984 yılı 
üretimi 17 milyon 200 bin tona yüksel
diği belirtilmiştir. Gerçekten 1984 yılı 
buğday üretimi bu ise, neden aynı yıl 
91 milyon dolar karşılığında 633 bin 
ton ihracat yapılmış ve neden 285 milyon 
dolar karşılığında 1 milyon 627 bin ton 
hububat ithal etme zorunda kalınmıştır? 
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1985 yılında ekim alanı 9 milyon 350 
bin hektar, üretim 17 milyon ton; 1986 
yılında ekim alanı 9 milyon 350 bin hek
tar, üretim 19 milyon ton; ilan edilen bu 
rakamlar bile, izlenen çarpık tarım po
litikası sonuçları gibi çelişkilerle dolu
dur. Görülüyor ki, bellibaşlı tarımsal 
ürünlerin üretim rakamları, bilhassa yük
sek gösterilmektedir; bu durumda, millî 
gelir ve büyüme' hızı gibi rakamlar mü
nakaşa edilir hale gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 1 kilogram buğ
day karşılığında 1979 yılında 4,1 kilog
ram amonyum sülfat alınabilirken, 1983 
yılında 2,9'a, 1985 yılında ,1,7'ye, 1986 
yılında 0,2 kilograma düşmüştür. 

1983 yılında 5,5 kilogram buğday be
deli ile 1 dekarı sulama ücreti ödenir
ken, 1985 yılında 9,7 kilogram, 1987 yı
lında da 10 kilogram buğday bedeli ile 
1 dekarı sulama ücreti ödenebilmiştir, 

Sayın Bakan, konuşmasında, 1980 yı
lında 103 ton buğday ile Fiat - 480 trak
tör satın alındığını, 1987 yılında aynı 
traktörün - hatta 5 - 6 beygir gücü daha 
fazla ve daha gelişmiş modeli olarak ni-' 
itelediler - 75 ton buğday ile, stopaj 
dikkate alındığında 80 ton buğday ile 
satın alınabildiğini ifade ettiler; ancak, 
Sayın Bakan, bugünkü fiyatları vermek-
tön kaçındılar. Fiat - 480 traktöre teka
bül eden Fiat 54 - c traktörün bugünkü 
fiyatı 14 milyon lira., Buğdayın kilosu
nu, Toprak Mahsulleri Ofisi, halen or
talama olarak 97 liradan almaktadır... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Eski fiyat, o yeni fiyata gel, yeni 
ilan ettiğimiz fiyat 155 lira. 

ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — 
Efendim, satışlarınız 157 lira. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen kar
şılıklı konuşmayalım efendim. 
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Devaım edin Sayın Şendağ. 
ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — 

Fiat 54 - c marka traktörü alabilmek 
için... 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Buğdayın eski fiyatını koymayın. 

ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — 
Toprak Mahsulleri Ofisi fiyatlarıyla 144 
ton, piyasa fiyatları ile 93,3 ton buğ
day satmak gerekiyor. 
, TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Gördün mü, yine anlayamadım. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmaya
lım efendim, lütfen... 

ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — 
— Rakamlara dikkat edin Sayın Balkan. 

Sayın Bakan, «1980 yılında, bir buz
dolabının 3,9 ton, 1987 yılında 2,7 ton 
buğday ile satın alınabildiğini» ifade et
tiler; ancak, 1988 yılı fiyatlarını ver
mekten yine kaçındılar. Bugün, 620 bin 
liralık büyük boy bir buzdolabını alabil
mek için, Toprak Mahsulleri Ofisi fiyat
larıyla 6,4 ton, piyasa fiyatları ile 4,13 
ton; 465 bin liralık küçük boy bir buz
dolabını alabilmek için, Toprak Mahsul
leri Ofisi fiyatlarıyla 4,79 ton... 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Öyle hesap olmaz. 

ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — 
Sabırlı olun Sayın Bakan. 

... piyasa fiyatlarıyla 3,10 ton buğ
day satmak gerekmektedir. 

Yine, Sayın Bakan, 1980 yılında mer-
daneli bir çamaşır makinesinin 3,5 ton, 
1987 yılında 2,5 ton buğday ile satın alı
nabildiğimi söylediler; ancak, yine bu
günkü fiyatlarla nasıl olduğunu açıkla
maktan kaçındılar. 420 'bin liralı mer-
daneli çamaşır makinesini alabilmek 

için, bugün, Toprak Mahsulleri Ofisi 
fiyatlarıyla 4,32 ton, piyasa fiyatları ile 
2,8 ton buğday satmak gerekiyor. 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERİ 
BAKANI H, HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Hangi fiyatlar? 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Geçen seneki fiyat mı, bu seneki fiyat 
mı? 

BAŞKAN — Lütfen, hatibe söz at
mayalım efendim. 

ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — 
Ortalama 97 lira, piyasa fiyatı 150 lira
dır Sayın Bakan. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Tahammül etsinler Sayın Başkan. 

ORHAN ŞENDAĞ {Devamla) — 
Yine, Sayın Bakan, 1980 yılında 9; 1987 
yılında 6 koyunla bir buzdolabı satın 
alındığını ifade ettiler. 465 bin liralık 
bir küçük boy buzdolabını satın alabil
mek için 20 kilogramlık 8 koyunu 60'ar 
bin liradan satmak gerekiyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türk köylüsü ve çiftçisi, izlenen bu yan
lış ve tutarsız tarım politikası sonucu, 
buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon 
gibi eşyaları satın almak bir kenara, 
eğer evde varsa birer birer elden çıkar
maya başlamıştır. Ancak, Hükümetin 
başında bulunan Sayın Başbakana ve 
onun Tarım Balkanına sorarsanız, «Türk 
çiftçisi altın yılını yaşıyor» diyeceklerdir. 
Evet, Türk çiftçisi altın yılını yaşıyor; 
ancak Türk çiftçisi geçmişte biriktirdiği 
ve ısandığındaki, yastığının altındaki, ko
lundaki, boynundaki altınları satarak al
tın yılını yaşıyor. 

Sayın milletvekilleri, 1987 yılı kütlü 
pamulk üretimi 1 milyon 352 bin ton 
iken, 1983 yılında 1 milyon 318 bin tona 
düşmüştür. 1984 yılında kütlü pamuk üre-
ıtirai 1 milyon 409 (bin ton iken; 1985 yı-
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lında 1 milyon 500 bin ton, 1986 yılın
da 1 milyon 380 bin ton (1985 yılına 
göre 1986 yılı 120 bin ton daha a z) 
1987 yılında da 1 milyon 517 bin ton 
olmuştur. 

1983 yılında 605 bin hektar kütlü 
pamuk ekimi yapılmışken, 1984 yılında 
760 bin hektar, 1985 yılında 660 bin hek
tar, 1986 yılında 585 bin he'ktar ve 1987 
yılında da 586 bin hektar kütlü pamuk 
ekimi yapılmıştır. 

Görülüyor ki, dünya ekonomisinde 
önemli yeri olan kütlü pamuk üretimin
de iç açıcı bir gelişme olmamıştır, ak
sine, kötüye gidiş gözlenmektedir. 

1989 yık için hjedeflenen 1 milyon 
430 bin ton kütlü pamuk üretimi, ger
çekleşse bile, dev adımlarla gelişen Türk 
tekstil sanayiinin gelecekte de sıkıntı 
çekeceği gayet açıktır. 

Sayın milletvekilleri, 1 kilogram küt
lü pamuk karşılığında 1979 yılında 22,7 
kilogram amonyum sülfat alınırken, bu 
rakam 1983 yılında 19,5 kilograma, 1985 
yılında da 6,6 kilograma düşmüştür. 1983 
yılında 3,8 kilogram kütlü pamuk bedeli 
ile 1 dekarı sulama ücreti ödenirken; 1985 
yılında 5,7 kilogram, 1987 yılında 10 ki
logram kütlü pamuk bedeli ile 1 dekan 
sulama ücreti ödenebilmiştir. 

1987 yılı fiyatlarıyla, 1 kilogram kütlü 
pamuk 500 liraya mal olmuştur; ancak, 
hâlâ ellerinde kütlü pamuk bulunduran 
çiftçi, şu anda 450 liraya bile alıcı bula
mamaktadır. 29 Kasım 1987 milletvekili 
genel seçimlerine 1 ay kala yükselterek 
600, 650, 700, 750 hatta 780 liraya kütlü 
pamuk satın alan Sürnerbank, seçimlerden 
sonra acaba neden alımları durdurmuş
tur? 

Kütlü pamuk fiyatlarının düşük olma
sının sebeplerinden biri olan İhracat Fo
nunun, tamamen kaldırılması gerekmek-
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tedir. Aksi halde, çiftçinin alın terinin 
tam anlamıyla değerlendirilmesi mümkün 
olmayacaktır. 

Çiftçinin ve köylünün demokratik ku
ruluşu olan Çükobirlik, Antbirlik, Tariş 
gibi kuruluşların yönetim kurullarında, 
çoğunluğu, Hükümetin atadığı yetkililerle 
sağlayan ANAP İktidarı, vatandaşın, 
köylünün, çiftçinin Anayasal demokratik 
haklarına ambargo koymuştur. Bu da yet
miyormuş gibi, hiçbir yasal dayanağı ol
madığı halde, Çükobirlik ile Yerfiskobir-
lik'i, genel kurullarının kararlan olmadığı 
halde birleştirmiştir. 

Çüköbirlik'te yapılan ayrıcalıklı alım 
ve satımlar ile partizanca ve keyfî tasar
ruflar, basında ayyuka çıkmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Aydın, Muğla, 
Antalya, İçel, Adana ve Hatay illerinde 
toplam 35 bin ailenin geçim kaynağı olan 
yerfıstığı konusu da iç açıcı değil. Takri
ben 300 bin dekar ekim alanından, yılda 
ortalama 80 bin ton yerfıstığı elde edil
mektedir; ancak, bir oldubittiye getirilip, 
Çükobirlik ile birleştirilen Yerfiskobirlik, 
1987 yılında ancak 7 500 ton mubayaa 
yapmıştır. Üreticinin elinde büyük mik
tarda yerfıstığı kalmıştır. Çiftçi, çürüyen 
yerfıstığı ile birlikte, kendisi de yok ol
maktadır. 1 kilogram yerfıstığınm mali
yeti 300 lirayı bulmaktadır; üretici şu an
da 250 liraya bile alıcı bulamamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 1930'lardan beri 
dekar başına verim ve rekoltesi devamlı 
artış gösteren şeker pancarı, 1983 yılında 
12 milyon 770 bin ton iken, 1984 yılı üre
timi bu rakamdan 1 milyon 662 bin ton, 
1985 yılı üretimi 2 milyon 940 bin ton, 
1986 yılı üretimi 2 milyon 100 bin ton, 

1987 yılı üretimi 1 milyon 270 bin ton da
ha az olmuştur. 1989 plan hedefi de, 1983 
yılı üretiminden 670 bin ton daha az he
deflenmiştir. 1989 yılı plan hedefi 12 mil-
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yon 100 bin ton olarak gerçekleşse bile, 
hızla artan 57 milyonluk Türkiye nüfusu, 
'o zaman, yine şekersiz kalacak ve ihtiyaç 
karşısında ithalat cihetine gidilecektir. 

Sayın milletvekilleri, yabancı sigara it
halatı alışkanlığı ve tüketiminin hızla art
tığı ülkemizde, döviz israfı bir yana, tü
tüncülüğümüze büyük darbe olmuştur. 
1983 yılında tütün üretimi 234 bin ton 
iken, 1984 yılında 178 bin tona, 1985 yı
lında 170 bin tona düşmüş, 1986 yılında 
çok az bir artış göstererek 177 bin tona 
çıkmıştır. Ülke genelinde, tütün tarımı ile 
meşgul olan aile sayısının, tütün tarım 
alanlarının ve üretimin yıldan yıla azalış 
göstermiş olmasının tek sebebi, ANAP 
iktidarının izlemiş olduğu yanlış ve tutar
sız politikadır. 

1983 yılında 715 bin ton, 1984 yılında 
710 bin ton, 1985 yılında 800 bin ton, 
1986 yılında 920 bin ton, 1987 yılında 920 
bin ton ayçiçeği üretimi olmuştur; ancak, 
gerek ayçiçeği üretimi, gerekse zeytinyağı, 
susam, koza, haşhaş, pamuk çiğidi gibi 
ürünler, ihtiyaç karşısında yetersiz kalmış 
ve ihtiyacın karşılanması için 'bitkisel yağ 
ithalatına yönelinmiş, büyük miktarlarda 
döviz sarfına sebep olunmuştur. 

Sayın milletvekilleri, 1 kilogram ayçi
çeği bedeli ile 1979'da 14,5 kilogram 
amonyum sülfat alınırken, bu miktar 
1983'te 6,1; 1985'te 3,9; 1986'da 3,8 kilo
grama düşmüştür. 

1983 yılında, 2,6 kilogram ayçiçeği 
bedeli ile 1 dekar arazi sulama ücreti öde
nirken, 1985 yılında 4,6 kilogram ayçiçe
ği bedeli ile 1 dekar arazi sulama ücreti 
ödenebilmiştir. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
İstihsal ne kadar artmış? 

BAŞKAN — Sayın Dağyar, lütfen 
müdahale etmeyelim. 

A. CENGİZ DAĞYER (Antalya) — 
İstihsal ne olmuş? 
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BAŞKAN — Devam edin Sayın Şen-
dağ. 

ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Biz, 
bilimsel araştırma kuruluşlarının fikri 
alınmadan, deneme süreleri dolmadan, 
'hastalık ve haşere kontrolü yapılmadan, 
zorunlu bulunan iş ve işlemler yerine ge
tirilmeden, rasgele firmalar tarafından 
alelacele yapılan tohumluk ithalatının 
karşısındayız. Bu şekilde yapılan tohum 
ithalatında, tohumla beraber çeşitli has
talık ve haşere de gelmiştir. Bazı tohum
luklar, tohumluk kabiliyetini kaybettiğin
den, normal çimlenmemiş ve beklenen ka
liteli ürün de alınmamıştır. Getirilen to
humluklar, genellikle bir yıl öncesinin 
üretimidir. Dağıtılamadığı için ertesi yıla 
kalan bu tohumluklar, büyük ölçüde, 
özelliğini kaybetmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Şendağ, süreniz 
dolmuştur, toparlamanızı rica ediyorum. 

ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Sa
yın Başkanım, benden önce konuşan ar
kadaşlarım yarım saate yakın konuştular, 
izin verin de toparlayalım. 

BAŞKAN — Onlara dikkat ediyorum 
efendim: 

ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Bir 
taraftan, Tarım İşletmeleri Genel Müdür
lüğünün 1986 yılında hazırladığı 106 bin 
ton sertifikalı buğday tohumluğundan, 
ancak 56 bin tonunun satın alınabilmiş, 
geri kalan 50 bin tonunun da depolarda 
bekletilerek 1987 yılına devredilmiş-olma-
sı, diğer taraftan Toprak Mahsulleri Ofi
sinin çiftçiden aldığı bazı çeşitleri ayrı 
ayrı depolayıp, kontrollü tohumluk adı 
altında çiftçiye iki üç kat fiyatla tekrar 
satması, uygulanan tohumluk politikası
nın en belirgin kötü örneğidir. 

Mevcut traktör parkı 640 500 adettir. 
Geniş tarım potansiyelimiz ve doğal im
kânlarımız dikkate alındığında, ideal trak-
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tör parkımızın 1 milyon adet olması ge
rekmektedir. Bin hektara, Batı Almanya' 
da 180, Fransa'da 87, Yunanistan'da 48 
traktör düşerken, bizde ise sadece 21 adet 
isabet etmektedir. 

İmalatçı firma ve kuruluşlar, uygula
nan bu tarım politikasından tedirgin ve 
şikâyetçidirler. Bu kötü tarım politikası 
nedeniyle üç firma fabrikalarını kapat
mışlar ve diğerleri de kapasitelerinin çok 
altında üretim yapmak zorunda kalmış
lardır. Çiftçinin alım gücü kalmadığından, 
traktör talebi de çok azalmaktadır, ima
latçı, peşinatsız dahi alıcı bulamamakta
dır. Bırakalım veresiye satışı, münhasıran 
tarımda kullanılmak kaydıyla bedava 
traktör verilse dahi, çiftçi, yedek parça, 
bakım, onarım ve mazot fiyatlarının çok 
yüksek oluşu nedeniyle kabul etmeyecek 
duruma düşürülmüştür. Çiftçi, elindeki 
ziraat alet ve makinelerini, müşteri bula
bildiği takdirde yok pahasına elden çı
karmayı ve arazisini kiraya vererek, ala
cağı faizi ile geçinmek suretiyle, çiftçiliği 
terk edip, şehre göç etmeyi tasarlamakta
dır. 

ALİ RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) 
— Sen rüya görüyorsun. 

ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — 
Rüyayı siz görüyorsunuz sayın milletve
kilim. Eğer cesaretiniz varsa, buyurun 
köylere birlikte gidelim. 

ALİ RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) 
— Gelin gidelim, ,gelin size Trakya'yı 
göstereyim. Rüya görüyorsun, rüya. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım lütfen. 

Devam ediniz Sayın Şendağ. 
ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — To

parlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Toparlayınız lütfen. 
ALİ RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) 

— Kim yazdı o yazıyı sana? 

BAŞKAN — Sayın Atasever... 
ALİ RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) 

Yanlış konuşuyor. 
BAŞKAN — Hayır efendim, lütfen... 

Kürsü burada, yanlışsa cevap verme hak
kınız var. 

Devam ediniz lütfen. (DYP sıraların
dan «Bravo Başkan» sesleri alkışlar). 

ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, bugünkü görünümü ve 
kaynak yapısı ile tarım kesimini finanse 
edip, üretken kılmak çok zordur. Yapılan 
ödemeler, ihtiyaçların çok altındadır ve 
kontrol da edilememektedir. Gereksiz 
formaliteler, kaynak darlığı, kredilerin 
zamanında verilmemesi gibi nedenlerle, 
alınan kredilerin çoğu, üretimde değil, tü
ketimde veya başka sahalarda kullanıl
maktadır. Verilen kredilerin geri dönme 
oranları giderek düşmekte ve çiftçi üze
rindeki tahsil edilmemiş borçlar artış gös
termektedir. Çiftçi, borçlarından dolayı, 
icraî takibata maruz kalmıştır. İcraya ve
rilen çiftçinin, tarlasına, traktörüne ve di
ğer mülküne haciz konulmuştur. Çiftçinin 
tarlası ve traktörü haczedilerek satılmak
tadır. 

Ekim, dikim, gübreleme mevsimi ge
lip geçmek üzeredir; ancak, Ziraat Ban
kası hâlâ çiftçilerin kredisini ödememek
tedir, bu nedenle, çiftçi çok zor durum
dadır. 

Balıkçılığımız, içinde bulunduğu bu
günkü iptidaî kıyı balıkçılığı özelliğinden 
kurtarılamamıştır. Kıyı balıkçılığından 
modern bir kıyı ötesi ve açık deniz balık
çılığına geçişin sağlanması için, hiçbir 
gayret gösterilmemiştir. 

Her türlü sanayi ve her.türlü yerleşim 
yerinin çeşitli artıkları, ziraî mücadelede 
kullanılan ilaç kalıntıları ve deterjan gibi 
maddelerle, deniz ve iç sularımızın kirle-
tilmemesi İçin, bugüne kadar herhangi bir 
tedbir alınmamıştır. 

— 41i — 
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Saym Başkan, sayın milletvekilleri; 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının, 
yeniden düzenleme ve reorganizasyonun-
dan bu yana geçen zaman içinde, çiftçi, 
merkez ve taşra teşkilatında, hangi iş için 
nereye ve kime gideceğini dahi bileme
miştir. Hiyerarş'ilk düzen bozulmuştur; 
alabildiğine bir otorite boşluğu vardır; 
bağlı kuruluşlar arasında işbirliği ve ir
tibat kesiktir. Artış gösteren formalite ne
deniyle, iş akımı ve çiftçiye yönelik hiz
metler durma noktasına gelmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
yukarıda belirttiğimiz nedenlerle, uygula
nan tarım politikasıyla, fukaralığa, işsiz
liğe ve çaresizliğe itilen Türk çiftçisiyle 
'köylüsünü bu durumdan kurtarmak için 
alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla, bir Meclis araştırması açılması 
gerektiği inancını taşımaktayız. Yüce 
Meclisin de, Türk çiftçisinin layık oldu
ğu refaha ve mutluluğa kavuşması gerek
tiği fikrini taşıdığına inanıyorum. Bu ne
denle, vermiş olduğumuz araştırma öner
gemize olumlu oy vermenizi bekliyor, 
şahsım ve grubum adına, hepinizi say
gıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Şendağ. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Hikmet Biçentürk; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

Sayın Biçentürk, süreniz 20 dakika
dır. 

ANAP GRUBU ADINA HİKMET 
BİÇENTÜRK (İçel) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; Konya Mil
letvekili Sayın Ömer Şeker ve 32 arkada
şının, tarım sektörünün sorunlarıyla ilgili 
olarak vermiş oldukları Meclis araştırma 
önergesi hakkında Anavatan Partisi Gru
bunun görüşlerini arz etmek üzere huzur

larınızda bulunmaktayım. Bu vesileyle, 
grubum ve şahsım adına hepinizi saygıy
la selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, tarım, ülkemi
zin konumu ve ekolojisi itibariyle, sana
yi ve hizmet sektörlerindeki hızlı geliş
meye rağmen, ülkemiz ekonomisindeki 
yerini ve önemini muhafaza etmektedir. 
Toplam nüfusumuzun yandan biraz azı 
'kırsal kesimde yaşamakta ve iktisaden 
faal nüfusumuzun yaklaşık yüzde 56'sı 
tarımla iştigal etmektedir. 

Tarım sektörünün bugünkü durumunu 
rakamlarla ifade etmek istersek şunu gö
rürüz : 1963 - 1983 yılları arasında, ta
rım sektörü yılda yüzde 3 nispetinde bir 
gelişme göstermiştir. 1984 - 1987 yılları 
arasında ise yüzde 3,5; 2,4; 7,6'lık bir ge
lişme göstermiş olup, 1987 yılındaki ge
lişme hızının da yüzde 2,6 olduğu tahmin 
edilmektedir. Böylece, iktidarımız döne
mi olan 1984 - 1987 yılları arasında ta
rımda gelişme hızı ortalama yüzde 4 se
viyesine ulaşmıştır. Bu hız, plan hedefi
nin de üzerindedir. Aynı dönem için, tarı
mın iki ana alt sektöründeki gelişme hız
larına bakarsak; bitkisel üretimde, orta
lama yüzde 3,5; hayvansal üretimde de 
yüzde 4,3 gelişme olduğunu görürüz. Bu 
durum da tarımdaki gelişmeyi açık olarak 
göstermektedir. 

Bilindiği üzere, tarımsal üretim, tabi
at şartlarına geniş ölçüde bağlıdır; iç ve 
dış pazar şartlarına da 'bağlıdır. Bazı yıl
lar, bu şartlardan, tarım menfî şekilde, 
bazı yıllar müspet şekilde etkilenmekte
dir. Gerçekçi bir kanaate sahip olmak 
için, sektörün tamamına bakmak gerekir. 
Bu bakımdan da, Türk tarımı, iktidarı
mız döneminde geçmiş yıllara nazaran 
daha hızlı bir gelişme içindedir. Onun 
için, önergedeki, «Türk tarımının en kö
tü dönemini yaşamakta olduğu» iddiası, 
yersiz bir iddiadan öteye gitmemektedir. 
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Sayın milletvekilleri, diğer üretim kol
larında olduğu gibi, hububat ziraatında 
da Hükümetimiz çiftçimizin en yakın des
tekçisi olmuştur. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat 
alımında, ekmeklik buğdaylarda 1985 yı
lında bir önceki yıla nazaran ortalama 
yüzde 35 olan fiyat artışı, 1986'da yüzde 
21, 1987'de yüzde 30 seviyesinde iken, 
6.12.1987'de ilan edilen 1988 yılı hubu
bat destekleme alım fiyatlarında, artış 
yüzde 52 ilâ 55 arasında olmuştur. 

Benden önce konuşan arkadaşımız, 
burada mukayeselerini yaparken, toptan 
f-şya fiyatlarını, son yılın fiyatı olarak 
ele almış; fakat, buğday fiyatlarının mu
kayesesini de bir yıl önceki düşük fiyat
lar üzerinden yapmıştır. Tabiî ki, bu şe
kilde bir mukayese yanlış olacaktır. 

Her geçen yıl, üretime paralel olarak 
alımlarda sürekli artışlar olmuş; kurulu
şundan bu yana, Toprak Mahsulleri Ofi
si 1987 yılında rekor alımlar gerçekleş
tirmiştir. Bu gerçekleşmede, peşin öde
mede bulunmanın da büyük rolü olmuş 
ve üreticiye 529 milyar Türk Lirası öde
me yapılmıştır. 

Çiftçiye daha yaygın bir hizmet su
nabilmek amacıyla, ofisin daimî işyerle
rinin yanı sıra, her yıl açılan geçici alım 
merkezleri de artırılarak, 1987 yılında 
388 merkezde alım yapılmıştır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, üreticinin 
tohumluk ihtiyacını karşılamak amacıy
la, 1984 - 1987 yılları arasında verim 
ve kalitesi yüksek 66 bin ton tohumluğu 
yurt dışından getirerek çiftçilere, çok uy
gun şartlarla dağıtmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, önergede id
dia edilenlerin aksîne, hükümetimiz, üre
timin kalite ve kantitesine tesir edecek 
girdi fiyatlarını da desteklemektedir.' 
1987 yılında, yüksek verimli tohumluğa, 

gübreye, sanayi karma yemine, süte, zi
raî mücadele ve veteriner Maçlarına, ithal 
damızlık hayvanlara sağlanan devlet des
teği, 539 müyar lira civarındadır. Ay
rıca, ziraî mücadele ve hayvan hastalık
larıyla mücadele, hayvan ıslahı amacıy
la yapılan suni tohumlama, ilaç, alet ve 
damızlık gibi girdilerde sağlanan güm
rük muafiyeti; öz kaynak; hayvancılık 
ve su ürünleri yatırımları yapanlara sağ
lanan, kalkınmada öncelikli yörelerde 
yüzde 30 ve diğer yörelerde yüzde 25'iik 
kredi sübvansiyonlarıyla, devlet desteği
nin 1,3 trilyon liranın üstünde olduğu 
tespit edilmiştir. Hal böyle iken, öner
gede, girdi fiyatları için «Destekleme po
litikasından uzaklaştırılmıştır» demek, ne 
derece kabule şayandır, Yüce Heyetini
zin takdirlerine arz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, hükümetimiz, 
desteklemeye tabi ürünlerde, çiftçinin sat
tığı ürünlerin bedelini peşin ödemeye 
her zaman önem vermiştir. Nitekim, 1987 
vilında, bir yıl öncesine nazaran yüzde 
48,4 daha fazla toptan ödeme yapmıştır. 
Desteklemeye tabi ürünlerde, çiftçileri
mize, girdi fiyatları ve üretim maliyet
leri dikkate alınarak fiyat verilmiştir. 
Böylece, 1987 yılında, destekleme kapsa
mına alınan ürünlerin fiyatlarında, bir yıl 
öncesine nazaran yüzde 38,2 artış sağlan
mıştır. 

Sayın milletvekilleri, gübre fiyatla
rındaki artış, gübreyle sağlanan verim 
artışının üzerinde olmuştur. Türkiye'de 

'kuru şartlarda yetiştirilen hububatta, 1 
kilogramlık kalsiyum amonyum nitrat 
ve süper fosfat karışımıyla ortalama 1,8 
kilogramlık ürün artışı sağlanmaktadır. 
Gübre fiyatlarının, sağladığı verim artı
şındaki değerler dikkate alındığında, ma
kul ve ekonomik olduğu ortaya çıkmak
tadır. Kaldı ki, iktidarımız döneminde, 
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gübre, çiftçiye ortalama yüzde 46 ila yüz
de 48 sübvansiyonla verilmiştir. Kimya
sal gübre kullanımının 1987 yılında 9 
milyon tona ulaşması ve bir yıl öncesi
ne nazaran, yüzde 17'lik bir artış göster
mesi de sözlerimizi doğrulamaktadır. 

Yine, benden önceki konuşmacı arka
daşımız, baz yıl olarak 1979 yılını almış
tır. Halbuki, 1980 yılının 20 Ocağında, 
bildiğiniz gibi, gübreye yüzde 400 ila yüz
de 670 arasında zam yapılmıştır. Eğer, 
arkadaşımız 1980 yılının gübre fiyatla
rını baz olarak alsaydı, tabiî kil farklı şey
ler söyleyecekti. 

Sayın milletvekilleri, önergede, ülke
mizin tarımsal üretim bakımından ken
dine yeterli yedi ülkeden biri iken, 1,5 
milyar dolarlık tüketim malı ithal ettiği
ne işaret edilmektedir. Kendi kendimize 
yeterli olacağız diye, üretimi çok pahalı 
olan bir ürünü yetiştirmek yerine, üreti
mi kolay olan, daha ucuz maddeler üre
tip, pahalı üreteceğimiz maddeyi ithal et
mek herhalde çok daha akıllı bir iştir. 

İkinci Dünya Savaşından sonra tarım 
literatürüne giren, üretimde kendi kendi
ne yetinme tanımı, bugün için modası 
geçmiş bir deyimdir. Bugün, yeryüzünde 
tarım ürünü ithal etmeyen hemen hemen 
hiçbir ülke yoktur. Bugün için, bilimsel 
olarak, herkes tarafından kabul edilen 
deyim, bir ülkenin tarım ürünleri bakı
mından net ithalatçı veya net ihracatçı 
oluşudur. Tarımda ileri olan tüm ülke
lerin amacı, net ihracatçı durumlarını 
muhafaza etmektir. Türkiye, bugün dün
yada tarım ürünleri bakımından net ih
racatçı ülkeler arasında mümtaz bir yeri 
olan bir ülkedir. Nitekim, 1980 - 1986 
yılları arasında, tarım ürünleri ihracatı
mız, 1,9 milyar dolar ile 2,7 milyar do
lar arasında değişirken, ithalatımız 1 
milyar doların daima altında kalmıştır. 
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Önergede söz konusu edilen 1987 yılında 
ise, 1,5 milyar dolarlık ithalata karşılık 
2 milyar 807 milyon dolarlık ihracat yap
mışız; yani, bu yılda da 1,3 milyar dolar
dan fazla ihracat fazlamız vardır. Gö
rüldüğü, gibi tarım ürünleri üretimimiz, 
uygulanan gerçekçi politikalarla, iç tüke
timi karşıladığı gibi, önemli miktarda da 
ihracat gerçekleştirilmesine imkân sağla
mıştır. ithalattaki artışlar ise, serbest 
ekonominin gereği olarak, tüketiciyi aşırı 
fiyat artışından korumak amacıyla yapılan 
ıterbiyevî uygulamalardır. 

İthal etler, veteriner hekimlerimiz 
tarafından kontrol edildikten sonra itha
line müsaade edilmektedir; kokmuş, bo
zuk et ithali söz konusu değildir. 

Süttozu, bugün çikoltadan tutun, bir
çok gıda maddelerinin yapımında kulla
nılmaktadır. Büyük miktarda sütün uzun 
süre saklanması mümkün olmadığı için, 
bunu en iyi saklama yolu, toz halinde 
saklamaktır. Ülkemizde de süttozu üreten 
süt fabrikalarının sayısı çok azdır ve üre
tim de ihtiyaca yetmediiğnden, gıda sa
nayiinde ihtiyaç duyulan süttozunu ithal 
etmişizdir. Nitekim, süttozu ithalatında 
ton başına 800 dolar fon alınmak suretiy
le süt üreticimiz korunmuştur. 

Hayvancılığımız ise, gerek kredi yö
nünden, gerek girdi bakımından geniş im
kânlarla desteklenmektedir. Bu destekler, 
sektörde önemli verim artışlarının mey
dana gelmesine sebep olmuştur. Nitekim, 
1970'li yıllarda yıllık süt üretimimiz 5 bin 
ton civarındayken, 1980'de 5,7 milyon 
tona, 1985te 6,4 milyon tona, 1986'da 
6,7 milyon tona yükselmiştir ve 1987 
yılı üretimimiz ise 7 milyon ton olarak 
gerçekleşmiştir. 

Değerli milletvekilleri, hayvan sayı
mızın azaldığı iddiasına gelince: 
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Modern hayvancılıkta amaç; herhalde 
hayvan sayışım artırmak değil, hayvan 
başına verimi artırmaktır. Genetik potan
siyeli düşük olan 10 yerli ırk hayvanın 
verimini, 1 ıslah edilmiş ırk hayvan veya 
2 melez hayvan vermektedir, istatistik
ler incelendiğinde görüleoeği üzere, hay
van sayısı Türkiye'nin üçte birinden az 
olan İspanya'da süt üretimi bizden fazla, 
bize nazaran çok küçük bir ülke olan ve 
hayvan sayısı bizden çok az olan Da
nimarka'da bizim ürettiğimiz kadar süt 
üretimi vardır. Demek ki, hayvan sayı
sındaki çokluk, üretimin ve verim artışı
nın nedeni değildir. 

Yapılması gereken iş, hayvan popü-
lasyonumuz içinde ıslah edilmiş yüksek 
verimli hayvan sayısını artırmaktır. Nite
kim, Hükümetimizin uyguladığı olumlu 
tarım politikaları ile bugün hayvan po-
pulasyonu içinde ıslah edilmiş ırk hay
van sayısı yüzde 9 - 1 0 civarında, melez 
ırk hayvan sayısı ise yüzde 20 civarında
dır. 

Değerli milletvekilleri, yabancı ülke
lerin sübvansiyonları dikkate alınmak su
retiyle, ithalat rejiminde, gümrük ve fon
lar yönünden ayarlamalar yapılarak, 
Türk çiftçisi ve tarımımız, iddiaların tam 
tersine, dampinglerden korunmuştur. Ta
rım ürünleri yönünden ihracatta da dün
ya fiyatları ile rekabet şansım artırmak 
için, vergi iadesi ve prim ödemesi ciheti
ne gidilerek ihracatımız teşvik edilmiştir. 

Görülüyor ki, iktidarımız iç ve dışı 
piyasa hareketlerini yakından takip ede
rek, ihracat için gerekli teşvik tedbirle
rini almakta, gerekli gümrük ve fonları 
ihdas etmek suretiyle, çiftçimizi ve yerli 
üretimimizi dış rekabetten korumaktadır. 
Rakamlarla bu durum tespit edildikten 
sonra, önergede değinilen «Türk tarımı 
Avrupa'nın dampingine ezdirilmiştir» ifa-
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desinin değerlendirilmesini takdirlerinize 
arz ediyorum. 

Dünyanın en ileri ülkelerinde bile, ta
rım iklim şartlarına bağlıdır. Bu bakım
dan, muhtelif senelerde üretim durum
larına paralel olarak ithalat ve ihracatın 
çeşit ve miktarlarında farklılıkların olma
sı gayet normaldir. Ülkemizde, hayvan 
sayısı, iddia edildiği gibi 1980 - 1987 yıl
ları arasında azalmamıştır. 1984 yılında, 
Devlet İstatistik Enstitüsünün sayım me
totlarında yaptığı bir değişiklikle rakam
lar aşağıya çekilmiş; fakat bu azalan ra
kamlar ne ihracat, ne iç tüketimde, ne de 
muhtemel hastalıklardan dolayı kayıplar 
hanesinde ortaya çıkmıştır. Et ve süt üre
tim miktarları da, hayvan popülasyonun-
da, iddia edilen azalmanın olmadığını 
gösterecek verilerdir. 

Değerli milletvekilleri, yapılan et ve 
süttozu ithalatı, Türkiye'nin üretimi dik
kate alındığında, çok cüzidir ve terbiyevî 
ithalattır. Resmî kombina ve mezbaha
larda kesilen, et olarak yapılan ihracat 
dikkate alındığında da, kasaplık arzında 
herhangi bir azalma söz konusu değildir. 
1980 yılında, 15,8 milyon sığır, 48,6 
milyon koyun varlığına sahibiz. Mez
baha ve kombina kesimleri ve ihra
cat rakamlarına göre 1,9 milyon sığır ve 
7,8 milyon koyun - kuzu kasaplık arzı 
vardır. Halbuki, «Hayvan sayıları azal
dı» denilen 1984 yılındaki kasaplık arzı 
ise, 2,7 milyon baş sığır, 11,5 milyon baş 
koyun - kuzudur. Hayvan sayılarında bir 
azalma söz konusu olsaydı, herhalde ka
saplık hayvan arzında da bir azalma söz 
konusu olacaktı; aksine, kasaplık hayvan 
arzında bir artış söz konusu olmuştur. 

Planlı dönemde hayvancılıkta sayıca 
fazla hayvan yerine, birim verimi yüksek 
hayvan yetiştirme, ilke olarak kabul edil
miştir. Hükümetimiz de bu ilke ve pren-
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sipdere uygun olarak, hayvan ıslahına ve 
hirim başına verimlerin artırılmasına son 
derece önem ve ağırlık vermektedir. Ette, 
sütte ve süt mamullerinde hiçbir sıkıntı
mız yoktur. Bu sektör gereği gibi destek
lenmektedir. Sanayi karma yemine yüzde 
25 destek sağlanmış, bu amaçla 1987 yı
lında hayvan yetiştiricilerine 130 milyar 
lira ödenmiştir. Süt için litre başına 25 -
35 lira devlet desteği sağlanmış ve teşvik 
primi olarak, 1987 yılında, 20 milyar lira 
ödenmiştir. Ziraî mücadele ilaçlarına ve 
hayvan sağlığında kullanılan ilaçlara yüz
de 20 destekleme ödemesi tutarı, 1987 
yılında 10 milyar liranın üzerindedir. Su
nî ve talbiî tohumlama yoluyla hayvan 
ıslahı yapılırken, bir taraftan da yüksek 
verimli süt sığırı ithal edilerek, uzun 
vadeli kredi ile, aziz çiftçilerimize dağı
tılmıştır ve inek başına 150 bin lira dev
let desteği sağlanmıştır. 

Hayvancılık ve su ürünleri kredi faiz
leri, diğer kredilere nazaran aşağıya çekil
miştir. Bu alanda kendi özkaynağını kul
lanarak yatırım yapanlara, proje tutarı
nın yüzde 25 - 30'u hibe olarak öden
mektedir. Bu teşviklerin pek çoğu ikti
darımız tarafından ilk defa gündeme ge
tirilmiştir. 

Hükümetimizce, tarım arazilerinin su
lanmasına da son derece önem verilmek^ 
itedir. Son 4 yıl da, DSİ ve Topraksu 
tarafından sulanan alanlar 600 bin hek
tarın üzerindedir. Halen, toplam 1 mil
yon hektar tarım arazisinde de sulama 
projeleri uygulaması devam etmektedir. 

Güneydoğu Anadolu Projesi (kısa 
adıyla GAP) tamamlandığında, 1,7 mil
yon hektar yeni arazi sulamaya katıla
cak, bu şekilde, yüzde 60 oranında, su
lanabilir arazi sulanmış olacaktır. 

Tarım arazilerinin tarım dışı maksat
larla kullanılmış olması doğrudur; an-
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cak, bu uygulama, bizim iktidar dönemi
mizin çok gerilerine gitmektedir. Bizim 
iktidarımız, bu konuda da azamî titizliği 
göstermektedir, bunun için kanunlarımız 
mevcuttur ye titizlikle tatbik edilmekte
dir. 

Değerli milletvekilleri, Ziraat Banka
sınca tarım sektörüne ayrılan krediler, 
1983 yılında, 618 milyar lira idi. Bu 
miktar, 1984 yılında 853 milyar, 1985 
yılında 1,2 trilyon, 1986 yılında 1,8 tril
yon ve 1987 yılında ise 3,5 trilyon liraya 
çıkarılmıştır. 

Gerek kamu ve gerekse özel tohum
culuk şirketleri tarafından, ıslah edilmiş 
yüksek verimli tohumlukların ülkemiz
de üretimine ağırlık verilmiş; henüz ülke
mizde üretilmeyen tohumluklar, kontrollü 
bir şekilde ithal edilerek, köylümüzün 
emrine verilmiştir. Bu faaliyetler sonucu, 
marsır, ayçiçeği ve soya üretimindeki ar
tışlar, hem bitkisel yağ üretimimizde, hem 
İde küspenin kullanılması bakımından, 
hayvancılığımız ve tavukçuluğumuz yö
nünden çok olumlu neticeler vermiştir. 

Çiftçimizin tohumluk ihtiyacının kar
şılanması için, 1987 yılında 190 bin ton 
buğday, 46 bin ton arpa, 26 bin ton pa
muk, 7 bin ton soya, 3 500 ton hibrit 
mısır, 1 750 ton hibrit ayçiçeği, 513 ton 
ısebze tohumu dağıtılmıştır. Tarımda - bi
lindiği gibi - tohumun, mutlaka, seneden 
seneye değiştirilmesi lazımdır. iBu, kendi 
tohumlarımızı yenilemek bakımından ge
reklidir. 

,Tohumluk konusunda teknoloji trans
ferine önem verilmiş, 3Q'dan fazla Türk 
vs ya'bancı müteşebbis bu konuda şirket 
oluşturmuşlar, üretilen tohumlar ülke ih
tiyacını karşılamaktan ma'da 49 ton seb
ze, 2 163 ton soğan tohumluğu, Avrupa 
ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edilmiştir. 
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Özel sektörün tarıma yatırım yapması 
teşvik edilmiştir. Özel sektör tarafından 
üretilen sertifikalı tohumlara, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca tohumluk 
kredisi uygulamasına geçilmiştir. 1984 yı
lında, kimyevî gübredeki devlet desteği 
152 milyar lira iken, 1987 yılında 350 
milyar liraya ulaşmıştır. 1988 yılında bu 
desteğin 435 milyar lira olacağı tahmin 
edilmektedir. 1984-1987 döneminde çiftçi
ye gübrede sağlanan destek yüzde 44 ila 
yüzde 49,4 arasındadır. 

Tarım alanlarından daha iyi yararlan
ma bakımından, nadas alanlarının daral
tılması konusuyla ikinci ürün projesiine 
ağırlık verilmiştir. 

Ziraî mücadele ve hayvan sağlığı ko
nuları, üzerimde en fazla durulan konu
lar olmuş, 1983 yılında 4 milyar lira ci
varında olan, bütçe ödeneği, 1987 yılında 
20 milyar liraya yükseltilmiş, çiftçilerimü-
ze ve hayvan yetiştiricilerim'ize bu alan
da da önemli hizmetler götürülmüştür. 

İktidarımız döneminde, Orman Kanu
nunda yapılan değişikliklerle, orman vas
fını kaybetmiş arazilerin, orman statüsün
den çıkarılarak orman köylüsüne verilme
si ve orman köylüsünün, orman emva
linden daha çok pay alması sağlanmıştır. 

Ayrıca, 442 sayılı Köy Kanununda ya
pılan değişikliklerle de, köylerin yerleş
me alanları genişletilerek, mekânda ferah
lık sağlanmıştır. 

Yeıi düzenleme ile, Bakanlığın köye 
ve köylüye götürülen hizmetleri tek çatı 
altında toplanmış, fonksiyonel bazda teş
kilatlanma yapısı ile, hizmetlerde sürat ve 
kolaylık sağlanmıştır. Ayrıca, merkeziyet
çilik yerime, taşraya önemli yetkiler veril
miş; ödenek, b'ma, iş makinesi, taşıt ta
sarrufu sağlanmıştır. Bakanlığın son dü-
zeniemesinim, köye ve köylümüze götürü-
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len hizmetler yönünden, yararlı olduğuna 
inanıyoruz. 

Sonuç olarak, sözlerimin başından be
ri izah ve ifade ettiğim faaliyetler, geti
rilen teşvik tedbirleri; kısacası, ' uygula
nan tarım politikası sonucu Türk tarımın
da olumlu gelişmelerin devam ettiği ga
yet açıktır. Geçmiş iktidarların, Türk ta
rımına ve Türk çiftçisine kazandırdığı hiz
metleri takdirle anıyoruz; ancak, bizim 
iktidarımız döneminde de bu hizmetler ar
tan bir hızla devam etmiştir. 

Köylümüzün ihtiyaçları, zamanımıza 
uygun olarak çeşiclenmliş ve artmıştır : 
Köylü artık, kesilen elektriğin, kullandığı 
elektrikli aletlere zarar verdiğimden şikâ
yet ediyor; telefonunun otomatik olması
nı istiyor, köy meydanında akan suyun 
mutfağında da akmasını istiyor, renkli 
televizyonunun görüntüsünü netleştirmek 
•için yansıtıcı istiyor, ortaokul 'istiyor, lise 
istiyor; hatta, muhtarlar makam odası ve 
makam arabası istiyor. İktidarımız, bü
tün bu haklı işleklere cevap verme çabası 
içindedir. 

Bu nedenle, köylümüzü, önergede ifa
de edildiği gibi, fukaralığa, işsizliğe ve ça
resizliğe götürdüğümüz 'iddialarının yersiz 
ve mesnetsiz olduğunu vurguluyor, Hükü
metimizce uygulanan tarım politikasını 
destekliyoruz. Bundan dolayı, söz konusu 
araştırma önergesine, Anavatan Partisi 
Grubu olarak ret oyu vereceğimizi ifade 
eder, bu vesileyle, Yüce Heyetinizi tekrar 
saygı ile selamlarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, çalışma sünemiz 

dolmak üzeredir. Önergede imza sahibi 
olarak Sayım Abdurrezıak Ceylan söz liste-
mislerdir. Sayın Ceylan'ın konuşmasından 
sonra araştırma önergesi ile ilgili görüş
meler tamamlanmış olacaktır. (ANAP sı
ralarından «Haftaya kalsın» sesleri), Haf-
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taya. bütçe görüşmeleri başlıyor efendim, 
lütfen müsaade buyuran. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Yarına da kalabilir Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Bu itibarla, araştırıma 
önergesi 'ile ilgili görüşmelerin bitimine 
kadar birleşimin devamı hususunu oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Ceylan. (ANAP sıra
larından «Süresi ne kadar Sayın Başkan?» 
sesleri) 

İçtüzükte yazıyor; 10 dakikadır efen
dim. 

Sayın Ceylan, süreniz 10 dakikadır 
efendim. (ANAP sıralarından «Süresi ne 
kadar?» sesleri) 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — İsterseniz hiç konuşma
yayım. Sayenizde çiftçilerin durumu çok 
iyi; hiç konuşmadan da inebiliırim. Ye
ter ki zamanında, erken eve gidin «ayın 
arkadaşlar... 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, süreniz 
başladı; buyurun. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; vermiş olduğumuz önergede, 
Türk tarımı ve Türk köylüsünün bugün 
içine düşmüş olduğu acı ve acıklı du
rumdan kurtarılması için, bir Meclis araş
tırması isfcediğ'ım'izi açıklamak için huzu
runuzda bulunuyorum. Bu sebeple, Hü
kümetin yanlış tarım politikası yüzünden, 
tarım sektörünün nasıl ağır bir darbe ye
diğini izaha çalışacağım. 

Sayım milTetvdkiilleri, bilindiği gibi, ta
rım, toprağı ve tohumu kullanarak bit
kisel ve hayvansalı ürünlerim ©İde edilme
si ve bunların çeşitli aşamalarda değer
lendirilmesidir. Tarım, beslenme, barınma, 
giyinme gibi, hayatın temel ihtiyaçlarını 

karşılaması sebebiyle, ıher ülkede önem 
verilen 'bir sektördür. Bu özellikleri nede
niyle, her üffice, tarımda 'yeterli haile gel
mek !İçi:n haı türlü tedbire başvurmakta
dır. Ülkemiz için ise, tarımın önemi ve 
ekonomideki yeri daha da büyük önem 
arz etmektedir; çünkü, bugün nüfusumu
zun yarıdan çoğu geçimini hâlâ tarımdan 
sağlamakta, çalışan nüfusun yüzde 57,5'i 
tarımda istihdam edilmektedir. 

iSayın milletvekilleri, tarım sektörünün 
elkonom|-mıi'Z içerisindeki yeri ve payı son 
derece önemlidir. Biliyorsunuz ki, Türki
ye'nin, dünyada, kendi kendini besleyen 
yedi ülkedrm biri olmak gibi şerefli bir 
yeri vardır. Gelin görün iki, bugün Av
rupa'dan, AET ülkelerinden, et, süt, te-
reyağ, salça gibi, stok fazlalarını allımak 
zorunda kalmışız. Bunların çoğu, kokuş
muş, kalitesiz tarım ürünleridir. 

Demek oluyor ki, Hükümetin iddia 
ettiği1 gibi, torum sektörü ilerlememiş, ge
ri kalmış, bu ürünleri ithal etmek zo
runda 'kalmıştır. 

Türk köylüsünden taksit taksit ödem-
ımesi esirgenen para, dolar olarak, kat 
be 'kat fazlasıyla ve peş'in olarak yaban
cılarla ödenmiştir. 

Nüfusumuz süratle artmakta, îbu .se
beple, tarım ürünlerinin eksikliği, yeter
siz beslenmeyi de beraberinde getirmek
te, çok büyük bir topluluk, tahıla dayalı 
sağlıksız beslenme ile yetinmektedir. 

Tarımla uğraş veren Kürk köylüsü, 
büyük şaşkınlık içerisindedir. Ziraat Ban
kasının kapılarını kapatmış olması, za
ten çok nazik bir ndktaya gelen duru
mu daha da nazikleştirmiş, köylümüz, ge
leceğe ümidini kesmek gibi meçhule sü-
rüklenmiiştir. Bu da Türk köylüsüne reva 
görülecek bir durum deiğildir. Gene 'bu 
sebepledir ki, Allah da buna neticede razı 
olmayacaktır. 
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Sayın milletvekilleri, tanımın, ekono
mimiz içindeki yeni ve payı son derece 
önemlidir. Gelirimizin ve ihracatımızın 
yüzde 20'sini sağlayan, tarım sektörüdür; 
aktif nüfusumuzun da yarısından çoğunu 
bünyesinde 'barındırmaktadır. Ayrıca, mil
lî gelirin yüzde 30'una yakın kısmını sağ
layan sanayimizin (kullandığı hammadde
lerin önemli bir bölümü tarım kesiiminde 
üretilmektedir; ama, gelin görün ki, 
ANAP iktidarı ve Hükümetinin uygula
dığı tarım politikası, tarım sektörü ve 
hayvancılığının gelişmesini durdurmuş; 
Türk çiftçisi, fakirliğe, fukaralığa terk 
edilmiştir. 

1979-1987 yıllan arasında, tarım ürün
leri destekleme fiyatları indeksinin 16 kat 
artmasına mukabil, tarım girdileri fiyat 
indeksi 37 kat artmıştır; son yapılan akar
yakıt zamları bunun dışındadır. 

Hükümetin ilk üç ayında akaryakıta 
yapılan zamlarla, fiyatlar yüzde 75-80 ora
nında artmış; hayvansal kredi faizleri 
yüzde 22'den 29'a, tarımsal kredi de yüz
de 30'dan yüzde 39'a, 5.milyondan fazla 
krediler de yüzde 34'ten 45'e, biçerdöver 
kredileri yüzde 40'tan 45'e, traktör kre
dileri ise yüzde 35'ten 45'e çıkarılmış. 
Bütün bunlardan sonra, özal Hükümeti 
«Türk köylüsü 'kalkmıyor» diyor, hatta, 
«Türk köylüsü «altın yılını yaşıyor» diye
biliyor. 

İdeal olarak, diyebiliriz ki, ülkemiz
deki traktör parkı 1 milyon olmalı; hal
buki, 1983'te mevcut 513 bin, 1987'de 646 
bin traktördür. Traktör sayısı her yıl 50-60 
bin artması gerekirken, traktör üretimi
miz, 1983 teki 40 300 sayısından, 1987'de 
27 867'ye düşmüştür. Birçok traktör fab
rikaları kapatılmış, birçoğu da üretimini 
en düşük seviyeye indirmiştir. 

Gübre tüketimine bir göz atacak 
olursak, 1983'te 8 milyon 402 bin ton tü

ketim yapılırken, 1986'da 7 milyon ton 
olmuş; burada da bir düşüş vardır. Bu 
miktar, gübreye seçimlerden sonra yapı
lan zamlardan dolayı daha fazla düşecek
tir. Halbuki, senelik tüketimimiz 14 mil
yon ton; Meal tüketim 30 milyon ton ol
malıdır. Almanya, bizden -tarım alanına 
göre- 10 kat, Yunanistan ise 6 kat fazla 
gübre tüketiyor. 

Duruma şöyle bir baktığımızda, Türk 
çiftçisinin geleceği tehlikeli bir durum arz 
etmektedir. Bunun kanıtı da şudur : Bir 
ay ilerisini göremeyen hükümet, 4 defa 
akaryakıta, 2 defa da gübre kredilerine 
zam yapar, böylelikle de, Sayın özal te
levizyonda, bütün Türk Milletinin huzu
runda «Çağ atlıyoruz» der ve zanneder 
ki, gerçekten Türk köylüsü çağ atlıyor. 

ISayın milletvekillerii, hayvansal1 ürün-
'lerimizin durumu da gün geçtikçe gerile
mekte olup, Türk köylüsü ve Türk çift
çisi için tehlike çanları çalmaya başlamış
tır. Tarım gelirlerindeki payı yüzde 35 
olan ve millî hâsılanın yüzde 10'unu sağ
layan hayvancılığın, uygulamadaki yanlış 
politikalarla ciddî bir krize sürüklenmiş 
olduğu görülmektedir. 

1980'de 87 milyon olan hayvan varlı
ğımız, 1987'de 70 milyona kadar düşmüş, 
et ve hayvan ihracatımız azalmış, dondu
rulmuş etten sonra, kasaplık canlı hayvan 
dahi ithal edilmiştir. 

Bu cümleden olarak, Hükümet, Dün
ya Bankası kanalıyla, Almanya'dan, 
Hollanda'dan ve şimdi de Amerika'dan 
damızlık inek ithal etmektedir. Türk köy
lüsü, bu ineklerin, maalesef, hayvancılık
ta temel girdilerin yüzde 70'ini teşkil et
mesi, fiyatların ve faizlerin her gün art
ması dolayısıyla, işin içinden çıkamadığı
nı görünce, ithal edilen ve karşılığında 
dolar verilen bu hayvanları, maalesef, 
kasaplık olarak elden çıkarıp, satmakta-
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dır. Bu demektir ki, «Hayvancılığı ıslah, 
edelim» derken, bir yandan dolar vere
ceksiniz, bir yandan da, üretimde, et, 
süt, deri, yün ve hayvanı gübreyi azalta
caksınız; bütün bunların yanlış ve tutar
sız politika uygulamalarının neticesi ol
duğunu kabullenmeyeceksiniz... Olmaz 
'böylle şey! 

Sayın milletvekilleri, tarım sektörün
de büyük yeri olan ve büyük bir potan
siyele sahip bulunan pancar çiftçisinin 
durumu da pek parlak değildir. Türkiye' 
de kurulmuş bulunan şeker fabrikalarına, 
ANAİP iktidarı dönemlinde daha bir tane 
ilave edilmemiş, devreye ısokutaamış; 
milyonlarca pancar üreticisi çok zor du
ruma düşürülmüş, üretici artık pancar 
ekemez, ekse bile karşılığını alamaz du
ruma düşürülmüştür, bu nedenle, Hükü
met şeker ithal etmek zorunida kalmış
tır; ayrıca, pancar ekicisine bedellerini 
zamanında Ödememiş olması dolayısıyla, 
çiftçi zor durumda kalmış ve tefecinin in
safına bırakılmıştır. 

Sayın Özal Hükümeti, 1,5 sene sonra 
ödeyeceği şeker pancarı taban fiyatlarını 
36 lira olarak ilan etmiş, gelin görün ki 
geçen sene, 1987'de ekilen ve dört ay ev
vel teslim edilen pancarın (20 lira 50 ku
ruşa alınan pancarın) bedellini hâlâ öde
memiş ve ne zaman ödeyeceği de belli 
değildir. 

ALÎ RIPKÎ ATASEVER (Tekirdağ) 
— Gel ben vereyim, gel. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim 
lütfen. 

MEHMET ABDÜRREZAK CEY
LAN '(Devamla) — Sizin bu hareketiniz 
millete hakarettir. 

ALİ IRIFKI ATASEVER (Tekirdağ) 
— Yanlış söylüyorsunuz, yalan söylüyor
sunuz... Kimi kanidırıyorsun sen?.. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım lütfen. 
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Sayın Ceylan, süreniz dolmak üzere
dir; toparlayın lütfen. 

MEHMET ABDÜRREZAK CEY
LAN (Devamla) — Sayın milletvekille
ri, tarım sektörü deyince, yalnızca tahıla 
dayalı ürünler ve elbette ki hayvancılık, 
şeker pancarı akla gelmez, belli zaman
da, kısa kısa değinmek imkânları mevcut 
olduğundan ancak bunlara temas edebi
liyorum. Hepsi ayrı değerde olan, ülkemi
zin dört bir yanında yaşayan ve Türk ta
rımında hizmet ve uğraş veren çiftçileri
mizin alın - teriyle ve göz nuruyla yetiş
tirmiş oldukları ürünler, ülkemiz için bü
yük bir gelir kaynağı, çiftçimiz için de 
bir emek kapısıdır. 

Kısaca bir sıralama yapmak gerekir
se, arpa, buğday, çavdar, mısır ürünleri 
yanında, pamuk, tütün, şeker pancarı, ay
çiçeği, çeltik, patates, mercimek, soya, 
domates, kavun, karpuz, zeytin, zeytinya
ğı, çay, fındık, antepfıstığı gibi tarım 
ürünlerini de hesaba katar ve eklersek, ta
rım sektörünün, büyük bir potansiyel var
lığa sahip olduğumu görmekte zorluk çek
meyiz. Halbuki, bu kadar çok çeşitli ta
rım ürünümüzün yetiştiricisi olan Türk 
çiftçisi ve köylüsünün ne kadar perişan 
olduğunu ve ürettiği, ürünlerin de nasıl 
değersiz hale getirilerek heder edildiğini, 
köylümüzün, çiftçimizin nasıl perişan du
ruma sürüklendiğini görmek, Türk köy
lüsü bakımından hakikaten üzüntü veri
cidir. 

(Burada hemen şunu belirtelim ki, ta
rım ürünllerinln artan nüfus karşısında, 
bugün, en ileri mi İletiler dediğimiz süpıer 
güç'lerin elinde birinci sıradaki silah de
ğilse bile, ikinci sıradaki en büyük silah
lardan birisi olduğu bir gerçektir. Bu 
mevzuda, uzay silahları ile yıldız savaş
larının gündemde olllduğu günümüzde, 
balkınız, Amerikan -Reagan- yönetimi
nin Tarım Balkanı ne diyor. «Tarım ürün-
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teri, en güçlü diplomatik silahımızd'ır. Di
ğer b;:rçok ülke bizim tarım ürünlerknıize 
muhtaçtır ve önümüzdeki yirmi yıl, bu 
böyle devam edecektir. Barışı sağlamak 
İÇ!JT, bunu silah olarak külü anabiliriz». 

Dsğerlıi arkadaş'larım, bi:r misali ver
mek lllazıımı gelirse, Sovyet Yahudilerine, 
göç izni, Amerika Birleşik Devletleri -
nıiın, «Buğday ambargosu koyabilirim» 
uyarısıyla sağ!anmnştır. 

ıBu gerçekler karşısında, 10 devlet ba
kanlığını bir anda 15 devlet bakartığına 
çıkaraMen ANAP İktidarı, Türk köylü
süne ve Türk çiftçisine daha çok hizmet 
edilmesi, çiftçinin yüzünün gülmesi, on-
(ftarın gdleceğe daha güven İte bakması ba
kımından, bugün bir bakanlık halinde bu
lunan Tarım Orman ve Köy işleri Bakan
lığını üç bakanlığa ayırsın ve böylece ta
rım bakanlığı, orman bakanlığı, köyişte-
ri bakanlığı şekline dönüştürmekle, tanı
ma da, ormana da, köylüye de daha çok 
hizmet imkânı yaratsın diyoruz. 

IBAŞKAN — Sayın Geylan, süreniz 

dolmuştur, toparlayınız llütfen. 
MEHMET ABDURREZAK CEY

LAN (DevamOa) — Toparlıyorum Sayın 
İBaşkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
MEHMET ABDURREZAK OEY

LAN (Devamla) — Türk tanımının ve 
Türk köylüsünün geçimi ve günlük ha
yatı üzerinde dikkatle ve titizlikle durulî-
ması gerekir. Fakirliği yenmek, çaresizliği 
kaldırmak, yeniden var olmak, çok uzun 
zaman da ve büyük güçlüküerle sağlana-
hiHir. 

Biz diyoruz ki; tarım sektörünü; çift
çiyi ve köylüyü düştüğü bu sıkıntılardan 
bir an evvel kurtaralım ve Türk ekono-
misinin hızla kalkınması, toplum refahı
nın yükselmesi ve çiftçimizin alın terinin 

karşılığını alabilmesi için, tarımı asla ih
mal etmeydlıim, kendi kaderime terk et
meyelim; bu amaç'ja, tarımda verimliliği 
yükseltici, köylümüzün gelirini artırıcı, 
tanm-sanayi entegrasyonunu sağlayıcı, ta
rımı ve köylüyü koruyucu politikaları hız-
'Ia uygulayalım. 

Sanayi ve dış ticaret sektörlerine sağ
lanan teşvikler tarıma da veriUmeli, girdi 
ve carî fiyatlar arasındaki dtengesiziıkJler 
giderilmelidir. Böylece, tarım politikamız, 
ıaz da oilısa sağlığa kavuşur görüş ve ka
naatindeyiz. 

Sayın mi'lfletvekillerıi, bizim müşahede
lerimize göre, çiftçinin durumu çok kötü, 
size göre ise çiftçi altın yılını yaşamakta
dır. 'Mademki öylle, bu söylediklerinize 
inanıyorsanız, sırf muhallefeti mahcup et-
ımıek için, geliniz, cesaretle, bu araştırma 
önergemize «Evet» deyimiz. Bizim gaye
miz, kötü duruma düşürülmüş, yoksul 
çiftçilerimizin feryadına tercüman olmak
tır. 

Meclis araştırması önergemize müs
pet oy vermenizi diller, Yüce Heyetinize 
saygılar sunarım. (DYP şuralarından' afl-
kış'Iar) 

'BA§]KAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ceylan. 

Efendim, Meclis araştırması önergesi 
üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 

.Şimdi önergeyi oylarınıza sunaca-
ğ'im. Meclis araştırması açıi'masını kabul1 

edenler... Etmeyenler... Araştırma önerge
si kabul edilmemiştir. 

Sayın mi l'e t vekilleri, gündemdeki ka
nun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüş
mek için, 30 Mart 1988 Çarşamba günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.04 
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VI. — SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

L — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, Devlet Denetleme Kurulunun 
hangi kuruluşlarda ne gibi inceleme, araş
tırma ve denetlemeler yaptığına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekeci'nin yazılı cevabı (7/56) , 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanımın Başbakan Sa
yın Turgut özal tarafından yazılı oliarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla talep 
ederim. 

15 . 2 . 1988 
Cüneyt Canver 

iDevlet Denetleme kurulltu, bilindiği 
üzere, Cumhurbaşkanlığına bağlı Anaya
sal bir kuruluştur. Amacı, yönetimin hu
kuka uygun, düzenli ve verimlli bir şekil
de yürütülımesi ve geliştirilmesini sağla
maktır. IBuna göre, bu kurulun; tüm ka
mu kurumu ve kuruluşlarında, her düzey
deki işçi ve işveren kuruiluşlannda kamu
ya yararih derneklerle vakıflarda her tür
lü inceleme araştırma ve denetleme yap
ma haiklkı vardır. Buı kurul her ne kadar 
Cumhurbaşkanlığına bağlı ise de Devlet 
Denetleme Kuru i u hakkındaki kanun Ba
kanlar Kurulu tarafından yürütülmekte 
olduğu için Sayın Başbakanın ve dolayısı 
ile Sayın Başbakanın sorumlu olduğu 
Meclisin denetimi allına girmektedir. 

iBuna göre 
1. (Kurulduğu günden bugüne kadar, 

Devlet Denetleme Kurulu hangi kamu 
kurum ve kuruluşlarında ve sermıayesiinin 
yarısından fazlasına bu kamu kurum ve 
kuruluşlarının katıldığı hangi kuruluşta 
ve ne hakkında inceleme, araştırma ve 

VE CEVAPLAR 

denet'ıeme yapmıştır? Sonuçlarını açıklar 
mısınız? 

2. Devlet Denetlenme kurulliu hangi 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru
luşlarında ve yine hangi işçi ve işveren 
meslek kuruluşlarında, hangi kamuya ya
rarlı dernek ve vakıf da ve ne hakkında 
'İnceleme, araştırma, denetleme yapmış
tır? Sonuçları ne olmuştur? Açıklar mı
sınız^ 

3. Bugüne kadar bu kurulun', yöne
timin, hukuka uygun, düzenli ve verimli 
bir sekide yürütülmesini ve geliştirilme
sini sağlamak açısından ne gibi katkıları 
Olmuştur? 

4. Bu kurulun bugüne dek yaptığı 
ve şayet varsa sonuç aldığı inceleme, araş
tırma ve denetlemelerin ülke açısından 
görülen faydaları neler olmuştur? Bu ku
rulun hizmetleri, ülkemize umalıiyetinıe kar
şılık oüımuş mudur? Kurulun devamından 
yana mısınız? 

TC 
Devlet Bakanlığı 24 . 3 . 1988 

Sayı : 03.3/03-101413 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Mec-' 
lisi Başkanlığının 18.2.1988 gün 7/56-307/ 
01717 Sayılı yazısı, 

b) Başbakanlığın 26.2.1988 gün K. 
K. Gn. Md. 07/106-96/011073 sayılı yazı
sı. 

.iiigi (a) yazı ite «Devlet Denetleme 
Kurul'unun çalışmaları» hakkında Ada
na Milletvekili Sayın Cüneyt Canver ta
rafından Sayın Başbakana yazı olarak 
csviplanıdırılması için yöneltiilen sorular 
ilgi (b) yazı ile sonuçlandırılması için ıBa-
kan'iığıma gönderiLmiştir. 
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İstenilen bilgiler düzenlenerek ilişik
te takdim edilmektedir. 

Bilgilerinize arz edenim. 
Abdullah Tenekeci 

Devlet Bakanı 

Cevap : 1. Devlet Denetleme Kuru
lu 'kurulduğu günden bugüne kadar gö
rev alanına giren kuruluşlardan 59'unda 
Geneili Denetim veya şikâyetler konusun
da 59 rapor hazırlamıştır. Bu raporlarda 
toplam 9)112 öneri yer almış, bunlardan 
723*ünün yerine getirildiği tespit edüllmiş-
tir. 

Cevap : 2. a) Kamu kurumu nite-
lliğindeki meslek kuruluşları ile işçi ve iş
veren meslek kuruluşlarında'herhangi bir 
inceleme, araştırma ve denetleme yapıl
mamıştır. 

b) Kamuya yararlı derneklerden 5' 
inde inceleme ve denetleme yapılmıştır. 
Görülen aksakl'ıklar ile ilgili toplam 140 
öneride bulunulmuş, alınan tedbirler ile 
verilen cevapların tatmin edici nitelikte 
olması ve belirlenen aksaklıkların gideril
mesi nedeni ile dosyaları istemden kal-
dırıknıştrr. 

c) Uç vakfın denetimi yapılmıştır, 
birisi devam etmektedir. Denetlenen va
kıflar 33 önerinin hepsini yerine getirdi
ğinden dosyaları işlemden ka'dırılmıştır. 

(Cevap : 3. Devlet Denetleme Kuru
lunun; yönetimin hukuka uygun, düzenli 
ve verimjji bir şekilde yürütülmesini ve 
geişmesini sağlamak açısından yapmış 
olduğu inceleme, araştırma ve denetleme-
ıter sonunda hazırlamış olduğu raporlar, 
Sayın Oumhurbaşkanîmızın onaylarım 
takiben Başbakanlığa ve ilgili kuruluşla
ra gönderilmektedir. 

jSonuçları hakkında bilgiler ise Baş
bakanlık araçlığı ile gelmekte ve Kuru
lun raporunda belirtilen öneriler yerine 
getirilinceye kadar işlemler takip edilmek

te ve ancak bütünü ile sonuç alındıktan 
sonra evrak işlemden kaldırılmaktadır. 

Devlet Denetleme Kurulunca 1981 yı
lından başjllayarak bu tarihe kadar düzen
lenen incelıeme, araştırma ve denetleme 
raporlarında toplam 108!5 öneride • bulu-
nu'muş, bunlardan 9O0'ü sonuç!andırıl
mış olup, 185 önerinin izlenmesiine devam 
©dikmektedir. 

Ayrıca her yıl yapılan inceleme, araş
tırma ve denetlemelilerden çıkarılan ortak 
nitelikte sorunlar ve önemi'i konuları içe
ren «Devlet Denetleme Kurulu Yıllık Ra
porunda yer alan öneriler de yönetimin 
geliştirii.mesi açısından yararlı olmakta
dır. 

Cevap : 4. Devlet Denetleme Kuru
du Teşkilatı, «Kurul» ve «Sekreterlik»ten 
oluşmaktadır. 

Kurul, dokuz üyeden oluşmaktadır. 
Bu üyeler, yüksek öğrenimlerini bitirdik
ten sonra en az yirmi yıl Devlet hizmetin
de başarıyla çalışmış ve temayüz etmiş 
olan kimseler arasından Cumhurbaşka
nınca atanmaktadır. 

Halen Kurulda bir başkan ve beş 
üye görev yapmaktadır. 

Kurul Sekreterli iği idarî personelinin 
atanmaları Cumhurbaşkanlığı Genel Sek
reterliğince yapılmaktadır. Halen Kurul
da Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 
toplam altı memur çalışmaktadır. 

1987 yılında ücretler, yolluklar ve ek 
ödeme olarak toplam 41 984 890 TL. sar
fiyat yapılmıştır. 

iBuna karşıttık aynı yıl içinde Devlet 
Denetleme Kurulunun önerileri ile Ge
nel Bütçeye ve muhtelif fonlara sağlanan 
meblağ 113.9 milyar liradır. 

Anayasal bir kuruluş olarak görev ya
pan Kurulun görevillerinin devamında, ül
ke açısından yarar vardır. 
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2. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'ın, Hükümetimiz ile Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı tarafları 
arasında imzalanan teknik yardım çerçe
vesinde bugüne kadar ele alman proje
lere ilişkin Dışişleri Bakanından soru
su ve Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakanı 
Vekili Ali Bozer'in yazılı cevabı (7/76} 
(1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayın Başkanlığı 

Aşağıdaki sorumun Sayın Dışişleri 
balkanı tarafından yazılı olarak cevaplan-
dınlmaısına müsaadelerimizi, saygılarımla 
rilıca edenim. 

23.1988 
Fethi Çdliifldbaş 

Burdun 
L Cumhuriyet Hükümeti aile Biırlteş-

m'iış Milletler Kalkınma programı taraf
ları arasında 21 Ekim 1965 tarihinde İm
zalanan teknik yardım çerçevesi dahilin
de, sorumun cevaplandırılması tarihline 
kadar hangi projeler ne zaman ele allın-
mışltır 

2. Mezkûr projeler için hangi ku-
ruılıuışlar görevlendiırilllmıiıştir? 

T.C. 
Dıışıişlerli Bakanlığı 
Sayı : EİUE/IV 25 . 3 . 1988 

733 -235/10718 
Konu : UNDP Projeleri 

Türkiye Büyük Millet Meclisıir 
Başkanlığına 

iÜfei 4.3.1988 tarih ve 7/76-416/02204 
sayılı yazılan 

Burdur M'iilleitvekii Sayın Fethi Çe-
likibaş'ın onergesıinde sorulan hususa ilıiş-

(1) NOT : Soru cevabında belirtilen 
proje listeleri hacimli olması nedeniyle 
yayınlanamamış olup (7/76) esas numa
ralı dosyasındadır. 

kkı ollarak hazırlanan bir not ve proje 
listeleri! ilişikte sunulknakltadırı. 

Saygıilarıımlla arz ederim-
Ali Bozer 

Devlet Bakanı ve 
Dışişleri Bakan V. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog
ramı Faaliyetleri Çerçevesinde Ülkemıilz-
de Yürütülen Faaılliyetlere (ilişkin Not: 

1. Birleşmiş Milllietller Kalkınma 
Programı ^ONIDP) Genel Kurul İle Eko
nomik ve Sosyal Konsey (ECOSÖe)'e 
bağh olarak, ekonomik ve sosyal kal
kınma alanında faaliyet gosifceren Bideş-
mıiış Milletler sistemlinin ana uygulayıcı 
'kuruluşuıdur, 

UNDP gelişme yolundaki ülkelerin 
kalkınmalarının hızlandırılarak yeterli 
refah düzeyin© erişme ve sanayileşme ça
balarına katkıda ıbuilıunmakltadır. Bu ül!-
toeîere hiır yandan kalkınma projeleri için 
gerekli maddî imkânları sağlarken, bir 
yandan da linsangücünün eğitilmesi ve 
uzun vadede bu ülkelerin kendi kendi-
leriıne yietecek <bir düzeye getirilmesi 
'amacını gü'fimetotediır. 

ili. UNDıP'nim 1973 tarihine kadar: 
«Teohnical! As&iısitance Component» ve 
«ISpecial! Fund Cömponemt» olarak iki 
!böilüm halinde ısürdürülen faaliyetleri, 3. 
üncü Beş Yılliık Kalkınma Planlımızın yü
rürlüğe girdiği Ibu tarihten sonra birleşti
rilerek «Ülke IProgramu» adı altında Ibeş 
yılık dönemler itibariyle yürütülmeye 
başlanmıştır. 

«ülke Programı» uygulaması çerçe
vesinde kuıruluşlarıımızın teknik yardım 
'talepleri, Devlet Planlama Teşkilatımızca, 
Beş Yıllık Planlarda ve Yılık Program
larda tespit edilen hedef ve öncelükler 
dıikkate alınarak değerlendirilmektedir. 

IİII. UNDP tarafından, 1973 - 1977 
tariıhlerini kapsayan I. ve 1978 - 1982 
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(tarihlerini kapsayan II. Ülke Prograım-
'lanmız dönemlimde Türkiye'ye 20'şer mil
yon Dolar (talhsis edilmiştir. UNDP, 
içimde bulunduğu malî sıkıntı nedeniyle 
1983 - 1987 dönemin/t kapsayan III. Ülke 
Programı için 11 ımilyon Dolar tahsis 
etmiştir. 1988 yılında başlayan ve 1992 
yıl1! sonunda bitecek ollan IV. Üllkıe Prog
ramına da 11 milyon Dolar ayrılmıştır. 

IV. UNDP Teknik Yardımının bu 
sekide Ülke Programlarını oluşturan 
projelere tahsisi, bu yardımın rasyonel 
külanıımıını mümkün kılmaktadır. 

V. 1973 yılına kadar, bağımsız pro
jeler şeklinde ve UNDP'nin yukarıda 
belirtilen tiki faaliyet bölümü çerçeve
sinde yürütülen projelerden tespit edile-
Ibilenller dite 1973 yıhndan itibaren Ülke 
Programları çerçevesinde uygulamaya 
konulan projelerin listesi ilişikte sunul
maktadır. 

VI. Bu projelerle sağlanan teknik 
yardım, ıtemel olarak uzmanılarıımızın 
yurtdışı eğiiitiımi, (ülkemizde kısa süreli 
yalbancı uzman ve danışman istihdamı 
ve lilerlleyen (teknolojiye uygun araç gereç 
'temini unsurlarını içermektedir. 

VIL UNDP'nin ülkemize tahsis 
ettiği 'teknik yardımın ısekıtörler itibariyle 
dağıtanında, ilk yılarda ağırlık tarımda 
iken, sanayleşme hamlemize paralel ola
rak ağırlık sanayi ile bilim ve teknoloji 
alanlarına kaymış bulunmaktadır, öte 
yandan ilişikteki listede de görüldüğü 
üzere UNDP yardımı sağlayan 'kuruluşla
rımız arasında Tarım, Orman ve Köyiş-
leri Bakanlığımız, Devlet Planlama Teş
kilatı ve TÜBİTAK, başta gellmektedir. 

3. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Zara - Suşehri Geminderesi 
yolu yapımının ne zaman tamamlana
cağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı 
cevabı(7/78) 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi! 
Başkanlığıma 

Aşağıdaki (sorularımın Bayındırlık ve 
iskân Bakanı Sayın 1. Safa Giray 'tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 4.3.1988 

Mustafa Saogüf 
İstanbul 

1980 yılında yapımıma başlanan Za
ra - Suşehri Geminderesi yolunda bugü
nle kadar sekiz yıl geçmiş olmasına rağ
men henüz bir sonuç alınabilecek düze
ye uliaşıılamiaımışjtır. ' 

Yolun sekiz yıldır Ibitiıriememesi1 çev
re ulaşımı açısından büyük zorluklar ya
ratmaktadır. Bu nedenle : 

1. Yola ilgili çalışmaların son du
rumu ne safhadadır? 

2. Projenin ne zaman tamamlan-
rnası düşünülmektedir? 

3. 1980 yıhnda yapıımma başlandı
ğında 'kaç yılda bitir:ı!mesi öngöirülmüş-
1ü? 

4. Şayet daha enken bitirilmesi dü
şünülmüşse aradaki farkı nasıl telafi ede
ceksiniz? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı 24 . 3 . 1988 
Basın ve Halkla 

İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : A-13/01/1530 
'Konu : İstanbul Milletvekili Sayın 

Muştala Sarıgül'ün Yazık Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanikğına 

itliği : T.B.MJM. Genel 'Sekreterliği
nin KAJN. KAR. ıMd. 8 Mart 1988 gün 
ve 7/78-433/02267 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekilli Sayın Mustafa 
Samgünün, Zara - Suşehri - Gemilnbel'i 
yolu yapımının ne zaman 'tamamlanacağı 
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hakkındaki yazıHı soru önergesi limoelen-
mı'iş ve söz konusu hususlara ilişkim ce
vaplanınız aşağıda sunulmuşta. 

Soru '1. Yolla JılgilM' çalışmalarım son 
durumu ne safihadadır? 

Oevap 1. Proje uızuinluğu 54 llcm. 
olan Zara - GamimbellL - Suşehri! yolunda: 
üCm. 0+000 Ayrım oîmak tüzeme; 

'Km. 2+100—5 + 500 arası ofimak 
üzere; 
Km. 2+100—5 + 500 arası asfalt dahil 
teımamlanmi'ştır. 

Km: 5+500—19+000 arasımda sanat 
yapıları, (toprak ive aMıeırnıeıl! iışlıeriı ıbiıtiınil-
ımfiışjtir. 

Km: 19+000—21+400 arasının sanat 
yapılan ve toprak dişileri' bitirilmiştir., 

Km: 21+400—£4+000 arasının ısanat 
yapıları imışa ediilımıişflir. 

1988 Yılımda; 

KM: 19 +000—31 +400 arasında alit-
temel işleri, 

Km: 21+400—24+000 arasında top
rak işleri, 

Km: 24+000—30+000 arasında sanat 
yapısı ve toprak iş'terimûn yapılması prog-
ramianmııştır. 

Km: 30+000—54+000 arasının 1988 
yılı sonunda ihale ©dierek çahşrnalara 
devam ©dİmesi pliantonmıştur. 

îSoru 2, /Projenin ne zaman tamam-
lanıması düşünülmektedir? 

Oevap 2. Söz konusu proje 1988 
yılı yatırım programında ((Devlet Yol-

29 . 3 . 1988 0 : 4 

lan Yapım ve Onarım Gahşmalları De
vam ©den İşler yol Yapumı ve Onananı 
bölümümde 79 E01 0390 D.P.T. No. su) 
yer almakta olup, yollun 1991 ydumdla bir 
'tirilmesi proıgraımllanmııştır. 

Soru 3. 1980 yılında yapımına baş
landığımda kaç yılda (bitiiriıHmiesıi onıgörüL-
ımıüsjtü 

Soru 4. Şayet daha erken bitirilmesi 
düşünülmüşse aradaki farkı nasıl telafi 
©deceksiniiz? 

Oevap 3. ve 4) .Karayolları Genel 
Müdürlüğünüm 1980 yılı çalışma progra
mlında, yoıluın 1984 yjhmdia bitirlrmesi ön
görülmüş, ancak ödenek yetersizliği ne
deniyle 'tamamlanması mümkün olma-
ımışltıır. 

(Biılgitleriın/ize arz ederim. 
't. Sala öiıray 

BayındırM; ve İskân 
Bakanı 

4. — Gaziantep Milletvekili Abdulka-
dir Ateş'in, özel sektör kuruluşlarındaki 
Hazine hisselerine ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Adnan Kahveci'nin yazılı cevabı 
(7/83) 

Tüfkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet 
Bakanı Adnan Kahveci tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 
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Sorular;;_ 

1. Özel sekitör kuruluşlarında bulunan Hazine hisselerinin, kuruluşlar itibariyle 
halka arzı aşağıdaki tabloya göre nasıl oldu? 

Hazine Hisseleri 

Satılan Satılan Bunların satışa Borsadaki şu 
kuruluşun adı hisselerin sayısı çıkış değerleri anki değerleri Satış tarihi 

Not: Bu soru, 1.1.1984 ile 31.12.1987 tarihleri arasında yapılan satışlar için cevaplandı-
rilacdktır,, 

2. özel sektör kuruluşlarındaki Hazine hisseleri ve bu hisselerin borsa değerleri 
aşağıdaki tabloya göre nedir? (31.12.1987 tarihi itibariyle) 

Hazine hissesi Hisselerin 
bulunan özel toplam borsa 

sektör kuruluşları değerleri 

3. Özel sektör kuruluşlarındaki Hazine hisselerinden Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı idaresine devredilen hisselerin sayısı ile alınan temettülerin dağılımı aşağıdaki 
tabloya göre nedir? 

Hazine hissesi bulu- Devri yapılan 1986 yılında alınan 1987 yılında alınan 
man kuruluşun adı hisse sayısı temettünün miktarı temettünün miktarı 

(TL.) (TL.) 

4. 1988 yılında satışı düşünülen Hazine hisselerinin (özel sektör) miktarı ve değeri 
ne olarak tahmin edilmektedir? 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 24.3.1988 

Sayı: 03-7/398-002 
Konu : Yazılı som önergesi 

T.B.M.M. Başkanlığına 
İlgi: 10.2.1988 tarih ve Kan. Kar. Md. 

7/83-445/02315 sayılı yazınız 

Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş 
tarafından Balfcanlığıma yöneltilen «Özel 
sektör kuruluşlarındaki Hazine hisseleri
ne» ilişkin yazılı soru önergesi cevabı ek
te gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Adnan Kahveci 
Devlet Bakanı 

Gaziantep Milletvekili Sayın Abdulkadir 
Aıteş'An Yazılı Soru önergesi Cevabı 

1. özel sektör kuruluşlarındaki ka
muya ait hisselerle ilgili olarak, halka 
arz amacı ile, Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı Kurulu 30 Nisan 1987 tarih ve 
54 sayılı özelleştirme kararı almıştır. Bu 
karar ile, iştirafclerdeki kamu hisselerinin 

öncelikle çalışanlarına, yöre halkına, kü
çük tasarruf sahiplerine, yurt dışındaki iş
çilerimize ve halka satılması esası benim
senmiştir. 

1.1.1984 ile 31.12.1987 tarihleri arasın
da özel şirketlerdeki kamuya ait hisse
lerin halka arz niteliğinde satışı gerçek
leşmemiştir. Ancak, deneme niteliğinde 
olmak üzere ve borsada işlem gören hisse 
senetleri ile az sayıda satış işlemi yapıl
mıştır. Bunun neticesinde borsada oluşan 
aşırı derecede yüksek ve gerçekçi olma
yan fiyatların realize edilerek manipulas-
yonların da önlenmesi temin edilmiştir. 

Bunun dışında, Samaş Sanayi Maden
leri A.Ş.'nin hisseleri Tokat ti Özel İdare
sine ve Tokat iline bağlı üç köy tüzelki
şiliğine gatıılmıştır. 

2. Sermayelerinde kamu payı bulu
nan ve özelleştirme kararı alınan özel 
sektör şirketlerinden 31.12.1987 tarihi iti
bariyle hisseleri borsada işlem gören 7 
adet şirket bulunmaktadır. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Kuruluş adi 

Arçelik 
Çelik Halat 
Gübre Fab. 
Bolu Çimento 
Çukurova Elektrik 
Kepez 
Ereğli 

Borsa değeri 
(TL.) 

<31.12.1987 tarihi 
itibariyle) 

8 000 
10 600 
4 150 

14 100 
15 500 
11 800 
4 375 

Toplam piyasa 
değeri 

(Milyon TL.) 
(31.12.1987) 

127 300 
28 620 
20 335 
21 150 

230 160 
38 232 

168 000 

— 428 — 



T. B. M. M. B: 42 29 . 3 . 1988 0 : 4 

3. Kamu hisseleri halka arz amacıyla 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi
ne (TKKO) devredilen özel sektör şir
ketlerinden sadece NET AŞ A.Ş.'den te
mettü geliri alınmıştır. 31.12.1987 tarihi 
itibariyle bu meblağ 272 197 819.— TL. 

TKKO 
payı 

Kuruluş adı (•%) 

NETAŞ 
TELETAŞ 
Arçelik 
Bolu Çimento 
Çelik Halat 
Çukurova 
Ereğli Demir-Çelik 
Gübre Fabrikaları 
Kepez Elektrik 
Çanakkale Seramik 
MİGROS 
TOFAŞ Türk Otomobil Fab. 
TOFAŞ Oto 
Türk Kablo 
GlMA 
Konya Çimento 
Adana Çimento 
Mardin Çimento 

49.00 
40.00 
15.00 
35.33 
29.56 
25.45 
51.52 
30.00 
43.68 
23.78 
30.56 
23.13 
39.00 
38.00 
49.86 
39.87 
47.27 
46.23 

4. 1988 yılında Toplu Konut ve Ka
mu Ortaklığı İdaresi, ilk özelleştirme uy
gulaması olarak TELETAŞ projesini ele 
almıştır. Hisse senetlerine başvuru 29 Şu
bat tarihinde başlatılmış ve 4 Marta ka
dar devam ettirilmiştir. TELETAŞ his
selerine 41 695 vatandaşımız toplam 32,7 
milyar TL.'lık talepte bulunmuştur. TE
LETAŞ A.Ş.'nin sermayesinin '% 22'sine 
tekabül eden ve halka arz edilen toplam 
11,4 milyar TL.'sı değerindeki hisselerin 
talep durumuna göre tahsis işlemi tamam
lanmıştır. Ayrıca 3 milyar TL.'lık senet 
TELETAŞ çalışanlarına TELETAŞ borç-

ı ı m» 

(İkiyüzyetmişiki milyon yüzdoksanyedi bin 
sekizyüzondokuz) sidir. 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı ida
resinin özel şirket sermayelerindeki payı 
şu şekildedir : 

TKKO 
payı 

Kuruluş adı (%) 

Ünye Çimento 
1PRAGAZ 
DİTAŞ 
Kayseri Yem Fab. 
Bandırma Yem Fab. 
AROMA 
HEKTAŞ 
Eskişehir Yem Fab. 
Kars Yem Fb. 
Aksaray Yem Fab. 
Sivas Yem Fab. 
Çorum Yem Fab. 
Fruko Tamek 
Güney Sanayi 
Tamek Gıda 
ANSAN 
Toros Gübre 

49.21 
49.33 
14.50 
13.33 
24.60 
52.60 
5.50 

45.00 
32.08 
40.00 
25.00 
30.00 
36.00 
30.00 
31.00 
88.25 
25.00 

lanma uygulaması çerçevesinde, 1 milyar 
TL.'lık senet de yurt dışındaki işçilerimi
ze pazarlanmıştır. Toplam arz edilen mik
tar 15,4 milyar TL.'dır. Hisselerin dağı
tımı işlemine 21 (Mart 1988 tarihinde sa
tıcı banka şubeleri aracılığı ile başlana
caktır. 

1988 yılı içinde, özelleştirme kararı 
alınan bağlı ortaklık, iştirak ve istetmele
rin çalışmaları bitirilenlerin birinci elden 
halka arz ve blok satışlar (yurt içi ve 
yurt dışı) şeklinde özelleştirilmesi uygu
lamasına girilecektir. 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEM! 

42 NCİ BİRLEŞİM 

29 . 3 . 1988 Sah 

Saat: 15.00 

II • 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK tŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Konya Milletvekili Ömer Şeker 
ve 32 arkadaşının, uygulanan tarım po
litikası ile fukaralığa, işsizliğe ve çare
sizliğe itildiği iddia olunan Türk köylü
sünü bu durumdan kurtarmak için alın
ması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/12) 

2. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş 
ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekono
mik, malî ve toplumsal etkileri konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

3. — Kars Milletvekili Mahmut Alm
ak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan 
haksız ve insanlık dışı uygulamalar ko

nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/14) 

4. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 
mevcut çevre sorunlarını gidermek için 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir çev
re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

5. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 41 arkadaşının, 
T.R.T. ile ilgili konuların ve yolsuzluk 
iddialarının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

6. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet 
Selvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

7. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gö'lhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasamın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

8. — Samsun Milletvekili trfan De-
mıiralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki 



resmî vö özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/18) 

9. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
naik ve 17 ankadaşınm, sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

10. — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus* 
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver%, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği İddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Miiletvekü 1. önder 
Kırlı'sun, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne

denine ilişkin Milılî Savunma Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes-
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T. C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara, ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru* 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in, 16.1.1988 - 27.1.1988 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen plastik ve deri 
terlik ihracatına ve bu terlikler için Des
tekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ya
pılacak ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/24) 

14. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

15. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in TELETAŞ'da PTT'ye ait oldu
ğu belirtilen % 40 hissenin bir kısmının 
özelleştirilmesinde izlenecek yönteme iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/26) 

16. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

17. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
.(6/28) 

3 — 

18* — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

19. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

20. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

21. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

22. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

23. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

24. — Küftahya MüeUvekili Mehmet 
Rorklmaz'ın, KüCahya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapı'lacağınıa ilişkin' Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

25. — İzmir Miletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos-
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yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

26. — İçel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

27. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alman ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

28. — Kocaeli M'illlefcvefcıili Alaöttin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

29. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

30. —Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
in, Çorum ili Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

31. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

32. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Corum tüne bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

33. — Ankara Milletvekilli Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu

na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

34. — Tunıcelli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

35. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay
ların sorumlularına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

36. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldi'bi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

37. — Çoruım Mıilleitvekili Rııza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

38. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anılaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

39. — Zonguldak Milletvekili Şinaısi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

40. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş-



leh Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

41. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

42. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, sıkıyönetim mahkemelerinde yar
gılanan sanıklara, 1402 sayılı Yasaya gö
re verildiği iddia olunan ek cezaya iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/55) 

43. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'kı, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

44. — Samsun Milletvekilli Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/58) 

45. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

46. — Samsun Milletvekilli Ali Eser' 
in, birinci Ozal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

47. — Samsun Milletvekili Ali Eser* 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

48. — Samsun Miilfetveklili İrfan De-
miralp'in, bantoa)lardalkli döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözdü soru 
önergesi (6/62) 

49. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miraılp'in, ülıkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Baklanından sözlü soru önergesi (6/63) 

150. — Afyon Milletvekili Baki Duır-
maz'ın, sağlık ocakllarına ilişkin Sağlık, ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

51. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
Maz'ın, dıin görevlilerinim eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırıjlması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devflet Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idkn'in, Sakarya îli Kültür Sarayı inşaa
tına ilişkin Küıtür ve. Turizm Bakanından' 
sözlü soru önergesi (6/66) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya İli organize sanayi böl
gesi inşaatınıa Miskin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

54. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulaman puan sistemine ilişkin Milî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

55. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetllerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
ı(6/69) 

%. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi (köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta-



rıım Orman ve Köyişleri Balkanınıdan 
sözllü soru önergesi (6/70) 

'57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğ'.u'nun, patates üreticilerinin sorun
larıma karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyiş'leri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

'58. — ZonguldaJk Miilletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zongulldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Uluıtam Barajının ne zaman 
tamam''anacağınıa ilişiklin Bayındırlık ve 
tslkân Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/72) 

59. — Sakarya Milletvekilli Ahmet Ne-
iıdim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rinle ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/73) 

60. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinim inşaatlarına ilişkim Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

61. — Kocaeli i Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farkllı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkim Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/75) 

'62. — Kocaeli , Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yollun trafiğe açulmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkim Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

1. — Sivas Miilletvekili Mükerrern 
Taşçıoğlu ve 3 Arkadaşının, 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanunun, 2820 sa

yılı Siyasî Partiler Kanununun ve 2972 
sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muh
tarlıkları ve İhtiyar Heyetleri, Seçimi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Anayasa ve İçişleri komisyonları rapor
ları (2/31) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tari
hi : 16.3.1988) 

12. — 5.8.1971 Tarihli ve 1467 Sayılı 
Harp Akademileri Kanununun 5 inci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (1/400) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarih : 7.3.1988) 

3. — 5434 Sayılı T.C. Emekli San
dığı Kanununa Altı Ek Madde- ile İki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
18.6.1987 Tarih ve 3390 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/1) (S. Sayısı : 21) (Dağıtma tari
hi : 9.3.1988) 

4. — 1402 Sayılı Sıkıyönetimi Kanu
nuna Bir Ek Madde İlave Edilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
ve Adalet Komisyonları Raporları (1/401) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 
14.3.1988) 

5. — 743 Sayılı Türk Kanunu Mede
nisinin Bazı Maddelerinin ve 818 Sayı
lı Borçlar Kanununun 49 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/392) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 
14.3.1988) 

'6. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı: 
26) (Dağıtma tarihi : 14.3.1988) 



X 7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Po
lonya Halik Cumhuriyeti Arasında Kon
solosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve1 Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/373) (S. Sayısı : 27) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

'8. — Olağanüstü Hail Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve içişleri Komisyonu Raporu 
(1/399) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

'9. — Adıyaman İli Samsat Kçesinin 
Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/350) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma 
tarihi : 18.3.1988) 

10. — Gaziantep 'Milletvekili Mehmet 
Akdemir ve 8 Arkadaşının, 4.11.1981 Ta
rih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nu ile 17.11.1983 Tarih ve 2955 Sayılı 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ye Millî Eğitim Komis
yonu Raporu (2/7) (S. Sayısı : 31) (Da
ğıtma tarihi : 18.3.1988) 

İli. — Istanbull Milletvekili Avni Ak-
yol'un, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanu
nunun Geçici 8 inci Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Gü
müşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 5 
Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununun Geçici 8 inci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(2/32, 2/1) (S, Sayısı : 32) (Dağıtma ta
rihi :'18.3.1988) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti Üe Malezya Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaş

tırma ve Turizm; Dışişleri komisyonları 
raporları (1/348) (S. Sayısı : 34) (Dağıt
ma tarihi : 2.3.1988) 

X 13. — Tünkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ııle İran islam Cumhuriyeti Hü-
kümieti Arasında Hava Ulaştırma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/349) 
(S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 
22.3.1988) 

X 14. — Evlenme Ehliyet Belgesi 
Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve içişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/366) (S. Sayısı : 
36) (Dağıtma tarihi : 22.3J988) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ku
zey Kıbns Türk Cumhuriyeti Arasında 
Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onayilan-
masınım Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağllılk ve Sosyal İşler; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/369) 
(S. Sayısı: 37) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti ille 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasın
da İşgücü Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal işler; Dışişferi 
komisyon'ıan raporları (1/370) (S. Sayı
sı : 38) (Dağıtma tarihi : 24.3.1988) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında 8 Ağustos 1985 Tarihinde İm
zalanan Hava Ulaştırma Antlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm; Dışişleri komisyon
ları raporları {1/351) (S. Sayısı : 39) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1988) 



X 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında 
24 Eylül 19815 Tarihinde İmzalanan Ha
va Ulaştırma Anlaşmasının Onayilanma-
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm; Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/352) <B. Sayısı : 40) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1988) 

X 19. — İşkenceye ve Diğer Zalima
ne, Gayri insanî veya Küçültücü Mua
mele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Mil
letler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy

gun Bul'.unduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/391) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma 
tarihi : 24.3.1988) 

X 20. — Rehine Alınmasına Karşı 
Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın 
Uygun Bu'unduğunıa Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve Dışiş'eri komisyonları 
raporları (1/372) (S. Sayısı : 42) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 


