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kin gündem dışı konuşması ve 
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4. — Kahramanmaraş Mil
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Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'm dö
nüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü 
Yürür'ün vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/836) 
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let Bakanı Kâmran İnan'm dönü
şüne kadar Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in ve
killik etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/837) 

Sayfa 

171:173 

174:178 
178,185 

178:179 

179 



T.B.M.M. B : 88 16 . 5 . 1989 O ; 1 

3. — Tunus'a gidecek olan 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü 
Yürür'ün dönüşüne kadar Sana
yi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet 
Bakanı İlhan Aşkın'm vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/838) 

4. — Cezayir ve Fas'a gide
cek olan Adalet Bakanı Mahmut 
Oltan Sungurlu'nun dönüşüne 
kadar Adalet Bakanlığına, İçişle
ri Bakanı Abdulkadir Aksu'nun 
vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/839) 

5. —İspanya ve Belçika'ya 
gidecek olan Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Ali Bozer'-
in dönüşüne kadar Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcılığına, 
Devlet Bakanı Güneş Taner'in ve
killik etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/840) 

6. — Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetine gidecek olan Dı
şişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'-
m dönüşüne kadar Dışişleri, Ba
kanlığına, Millî Savunma Baka
nı İsmail Safa Giray'm vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/841) 

7. — Pakistan'a gidecek olan 
Devlet Bakanı Mehmet Yazar'm 
dönüşüne kadar Devlet Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Ercüment 
Konukman'ın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/842) 

8. — Suudi Arabistan'a gi
decek olan Devlet Bakanı Saffet 
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Sert'in dönüşüne kadar Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı İsmet 
Özarslan'ın vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/843) 

9. — Dışişleri Bakanı A. 
Mesut Yılmaz'm, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetine yapacağı 
resmî ziyarete, ekli listede adları 
yazılı parlamenterlerin katılmala
rının uygun görüldüğüne ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi (3/844) 

C) Gensoru, Genel Görüş
me, Meclis Soruşturması ve Mec
lis Araştırması Önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili 
Hasan Fehmi Güneş ve 50 arka
daşının, 1 Mayıs'm "Çalışanlar 
Günü" olarak değerlendirilmesi 
için sendikalarca yapılan başvu
rulara karşı tahrik edici beyanlar
da bulunduğu, 1 Mayıs 1989 ta
rihinde meydana gelebilecek olay
ları önlemek amacıyla önceden 
gerekli tedbirleri almadığı ve olay
ların önlenmesi için güvenlik güç
lerince çağdışı yöntemler uygu
lanmasına göz yumduğu ve bu 
eylemlerinin Türk Ceza Kanunu
nun 228, 230 ve 240 inci madde
lerine uyduğu iddialarıyla İçişle
ri Bakanı Abdulkadir Aksu hak
kında Meclis soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi (9/1) 

2. — Hakkâri Milletvekili 
Cumhur Keskin ve 35 arkadaşı
nın, ülkemize sığınan Iraklıların 
sorunlarını, hukukî statülerini ve 
uluslararası sözleşmelere göre 
haklarında yapılacak uygulamayı 
tispit etmek amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/66) 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet 
Uncu, el değiştiren belediyelerin şu andaki 
gelir ve borçlarına, ilişkin gündem dışı bir 
konuşma yaptı. 

Ankara Milletvekili Erol Ağagü'in, 
NATO-Türkiye ilişkileri konusunda yap
tığı gündem dışı konuşmaya, Millî Savun
ma Bakanı İsmail Safa Giray cevap verdi. 

İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 
657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 
43 üncü Maddesinin (B) Bendinin (K) 
Fıkrasından Sonra Gelen İlk Fıkrasının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/69) İçtüzüğün 38 inci maddesi gereğin
ce doğrudan gündeme alınmasına ilişkin 
önergesi reddedildi. 

Konya Milletvekili Mehmet Şimşek 
ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğ
retim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 3455 
Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci Mad
desinin Dördüncü Fıkrasının Değiştiril
mesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave Edilme
sine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporunun (2/97) (S. Sayısı : 
228) görüşülmesi, Komisyon yetkilileri 

Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından 
ertelendi. 

Açık oya sunulan : 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık 

Devlet Planlama Teşkilatı ile Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği Devlet Plan
lama Komitesi Arasında İşbirliğine Dair 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında (1/361) (S. Sayısı : 
229); 

Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafi
yetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 
Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 
1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da (1/447) (S. Sayısı : 230) 

Kanun Tasarılarının kabul edildiği ve 
kanunlaştıkları açıklandı. 

3418 Sayılı Kanun ile 5422 Sayılı Ka
nunun Bazı Hükümlerinde Değişiklik "Ya
pılması Hakkında Kanun Tksansı (1/542) 
(S. Sayısı : 235) üzerinde bir süre gö
rüşüldü, 

2.5.1989 tarihli 85 inci Birleşimde alı
nan karar gereğince, 16 Mayıs 1989 Salı 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere bir
leşime saat 17.03'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ilyas Aktas 

Kâtip Uye 
Edirne 

ismail Üğdül 

Kâtip Uye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 
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II. — GEL] 
15 . 5 . 1! 

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluş

larda Avrupa Topluluğuyla İlgili Birimler 
Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Eki Cetvellerde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmün
de Kararname (1/566) (Anayasa; Dışişle
ri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 4.5.1989) 

Teklifler 

1. — Kütahya Milletvekili Mustafa 
Kalemli'nin, 21.8.1981 Tarih ve 2514 Sa
yılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hiz
meti Yükümlülüğüne Dair Kanunun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi (2/179) (Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 3.5.1989) 

2. — Samsun Milletvekili Kemal Ak-
kaya'nm, Türkiye Kalkınma Bankası Ano
nim Şirketi Kurulması ile 27.11.1975 Ta
rih ve 13 Sayılı, 14.11.1983 Tarihli ve 165 
Sayılı, 5.7.1988 Tarihli ve 329 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerin Yürür
lükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tekli
fi (2/180) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 12.5.1989) 

3. — Samsun Milletvekili Kemal Ak-
kaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Mi-
let Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi (2/181) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 12.5.1989) 

4. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt 
ile Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney'-
in, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa 2.3.1970 Tarih ve 1239 Sayılı Ka
nunla Eklenen Ek 13 üncü Maddenin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

KÂĞITLAR 
Pazartesi 

(2/182) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 12.5.1989) 

Hazık Soru Önergeleri 

1. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'iri, son beş yıl içinde ülkemizle il
gili olarak dış basında yer alan neşriyata 
ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Baş
bakandan yazdı soru önergesi (7/652) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1989) 

2. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı
man'm, İstanbul İli Gaziosmanpaşa Meh
metçik İlkokulu Müdür Yardımcısı hak
kındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Baka
nından yazılı soru önergesi (7/653) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 4.5.1989) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle 
gözaltına alınanların sayısına ve bu olay
larda suçlu görülen kamu görevlilerine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/654) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.1989) 

4. — Gaziantep Milletvekili Musta
fa Yılmaz'ın, Türkiye Cumhuriyeti ile Su
riye Arap Cumhuriyeti Arasında Emlâk 
Sorunlarının Çözülmesine Dair Sözleşme 
ve Eki Prototol gereğince ne gibi çalışma
lar yapıldığına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/655) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 10.5.1989) 

5. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Almanya'daki Türk çocuklarına 
yanlış dinî bilgiler okutulduğu iddiasına 
ve Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Serma
ye İşletmesinde görevli bir memura iliş
kin Devlet Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/656) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.5.1989) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, TEMSAN Fabrikasının özelleş
tirileceği iddiasına ve bu amaçla yaptırı
lan etüdlere ilişkin Başbakandan yazılı 
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soru önergesi (7/657) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 10.5.1989) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, Güneydoğu Anadolu Bölgesine 
yapılacak yatırımlarla ilgili projelerin ne 
zaman gerçekleştirileceğine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/658) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 10.5.1989) 

8. — Tunceli Milletvekili .Kamer 
Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
mayı Teşvik Fonundan 1986-1988 yılların
da hangi illere ne miktar yardım yapıldı
ğına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/659) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.5.1989) 

9. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kadrolarına bağlı ek gösterge ra
kamları nazara alınmadan aylık bağlanan 
emekli memurların durumlarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/660) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 11.5.1989) 

10. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır Sigara Fabrikasının 
yatırım programından çıkarılmasının ne
denlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/661) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.5.1989) 

11. — Tqkat Milletvekili Kenan Sü
zer'in, özel okulların 1989-1990 öğretim 
yılı için tespit ettikleri ücretlere ilişkin Mil
lî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/662) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.5.1989) 

12. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'm, 1985-1987 yıllarında gerçekliş-
tirilen ihracata ilişkin Başbakandan yazı
lı soru önergesi (7/663) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 12.5.1989) 

13. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Savarona Yatına ilişkin Kül
tür Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/664) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.1989) 

14. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Kıbrıs konusunda endişe veri
ci bazı gelişmeler bulunduğu iddiasına ve 

Hükümetin bu konudaki tutumuna ilişkin 
Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/665) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.1989) 

15. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Tekel tarafından Samsun Böl
gesinde satın alınan tütünlerin bedelleri
nin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/666) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.5.1989) 

16. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'-
ın, "İslâm Mezhepleri Tarihi" adlı kitapta 
gerçek dışı isnat ve iftiralara yer verildiği 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/667) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 3.5.1989) L 

Meclis Soruşturması Önergesi 
1. — İstanbul Milletvekili Hasan Feh

mi Güneş ve 50 arkadaşının, 1 Mayıs'm 
"Çalışanlar Günü" olarak değerlendiril
mesi için sendikalarca yapılan başvurula
ra karşı tahrik edici beyanlarda bulundu
ğu, 1 Mayıs 1989 tarihinde meydana ge
lebilecek olayları önlemek amacıyla önce
den gerekli tedbirleri almadığı ve olayla
rın önlenmesi için güvenlik güçlerince çağ
dışı yöntemler uygulanmasına göz yum
duğu ve bu eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 228, 230 ve 240 inci maddeleri
ne uyduğu iddialarıyla içişleri Bakanı Ab-
dulkadir Aksu hakkında Anayasanın 100 
üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi (9/1) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1989) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 

Keskin ve 35 arkadaşının, ülkemize sığı
nan Irak'lı mültecilerin sorunlarını, hu
kukî statülerini ve uluslararası sözleşmle-
re göre haklarında yapılacak uygulamayı 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleriv 

uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/66) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 5.5.1989) 
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Teklif 

1. — Kars Milletvekili Yasin' Boz-
kurt'un; 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hak
kında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/183) 
(Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.5.1989) 

16 . 5 . 1989 O : 1 

»89 Salı 

Takertler 

1. — Necdet Sözbir Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Da
ir Başbakanlık Tezkeresi (3/834) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.5.1989) 

2. — izmir Milletvekili Erdal İnönü'
nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
(3/835) (Anayasa ve Adalet Komisyonları 
üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 15.5.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KATİP ÜYELER : Cemal Özbilen (Kırklareli), Mustafa Sarıgül (İstanbul) 

— — — • — - — — — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 88 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
yoklama yapılacaktır. vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

(Bursa Milletvekili Cavit Çağlar'a ka- Gündem dışı söz talepleri vardır, ye-
dar yoklama yapıldı) rine getireceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1, — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, 

yeni seçilen belediye başkanlarının sorunları hak
kında gündem dıst konuşması ve İmar ve İskân Ba
kanı Cengiz Altınkaya'ntn cevabı. 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sa
yın Ömer Çiftçi, belediyelerin sorunlarıyla 
ilgili gündem dışı söz isteğiniz var; 
buyurun. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilileri; 26 Mart ye
rel seçimlerinden sonra, başta Başbakan 
olmak üzere, Hükümetimiz, bir panik içe
risinde bulunmaktadır; yeni seçilen bele
diye başkanlarına, başta ekonomik olmak 
üzere, her türlü baskı ve ambargoyu, ge
nişleterek yapmaktadır. 

Sayın Başbakan, demokratik rejim
lerde olmayan baskısal yöntemlerle, tele
vizyonda da söylediği gibi,''Haydi, onla
rı da görelim" açıklamasının doğrultusun
da, belediyeleri çalıştırmamak için elinden 
geleni yapmaktadır. Örneğin, yeni kuru
lan ilçelerin yeni belediyeleri, iki ay geç
mesine rağmen kadroları verilmediği için, 

hem karar, hem uygulama görevini yeri
ne getirememektedirler. 

Bir başka örnek, Emlâk Vergisinde 
olduğu gibi, birçok konuda gelir kaynak
larını azaltmaya devam etmektedir. Qnü-
müzdeki günlerde merakla bir şeyler bek
liyoruz. Hizmeti engelliyorsunuz, yatırı
mı tamamen durduruyorsunuz. Bundan 
sonra, belediyelerin yatırım yapmaması
nın sorumluluğu Hükümetinizin üzerin
dedir; halkımız ve Yüce Meclisimiz bunu 
böyle bilecektir. 

Bir başka örnek : İller Bankası Ge
nel Müdürlüğü, beş yıldır tahsil etmediği 
belediyelerin eski borçlarını şimdi hemen 
almaya çalışmaktadır. 

Bu uygulama, günlük belediye hiz
metlerini engeller ve beldelerde yaşayan 
Türk halkını zor duruma sokar hale gel
miştir. 

Bir başka yeni uygulama, Sosyal Si
gortalar Kurumu ile ilgilidir.' Sosyal Sigor
talar Kurumu, beş yıldır tahsil etmediği 
belediyelerdeki, Kurum alacakları için 26 
Marttan hemen sonra, sanki mal bulmuş 
Mağribî gibi, belediyelere saldırmıştır. 
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Bu durum, demokrasi açısından, hü
kümet uygulamaları açısından endişe ve
ricidir. Bu konuda da, özellikle, halkımı
zın, Yüce Meclisimizin dikkatini çekmek 
istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, korkunun ece
le faydası yoktur. Sayın Başbakanımızın 
ambargosu yetmiyormuş gibi, şimdi de, 
daha önce, "Başbakanı koruyoruz" diye 
bakan yaralayan, milletvekili yaralayan ya
kın koruma polisleri, gecenin saat 
23.30'unda belediye başkanı avına çık
maktadır. Örneğin, Sincan Belediye Baş
kanımızı birkaç gün önce takip ederek ha
karet etmiş ve daha sonra da Çankaya Ka
rakoluna götürüp sabaha kadar beton üze
rinde aç bırakmış; kimse ile görüşmeme
si sağlanmıştır. Sayın Belediye Başkanını 
suçladıkları olay, tutanaklara, "Kırmızı 
ışıkta geçti" diye geçmiştir. Bu olay, ger
çekten, demokrasi adına utanç ve üzüntü 
vericidir. 

Olay sabah bize intikal etti. Belediye 
Başkanımız karakoldan Emniyet Sarayı 
Cinayet Masasına gönderildi. Kendisine 
her türlü hakaret ve yine Çankaya Kara
kolunun iki yıldızlı komiseri tarafından sa
baha kadar manevi işkence yapılmıştır. 
Bunu da burada ilgililere duyurmak is
tiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
endişe ediyoruz; bir sokak kabadayısı tavrı 
içinde olan bu insanlar bir yerden cesaret 
mi alıyorlar? 

Bir başka endişemiz de, beş koruma 
görevlisi arkadaşımızın ikisinin Sincan hu
dutları içinde oturmasıdır. Son günlerde, 
Sincan Belediye Başkanı Aziz Gürsoy, te
ker teker, eski belediyenin suiistimal ve 
yolsuzluklarını basma ve halka açıklama
ya başlamıştır. Hemen bu açıklamaların 
arkasından yolunun kesilmesi, tehdit edil
mesi ve sabaha kadar beton üzerinde ne
zarete atılması, beni düşündürdüğü gibi, 

sağduyu sahibi herkesi de düşündüre
cektir. 

Sayın Başbakan, "Barış istiyoruz" 
diyor; biz de barış istiyoruz. Kitleleri kur
şunlatarak, kol kırdırarak, insanları aç bı
rakarak, işkence yaptırarak ve arkasından 
"Barış istiyoruz" diyerek bir yere varıl
mayacaktır. Artık, bunu halkımız da öğ
rendi sayın milletvekilleri; yüzde 36'dan 
yüzde 21.75'e düşürdü. 

Bu kürsüden şunu söylüyorum : Sa
yın Başbakan barış istemiyor, bunalım is
tiyor, kavga istiyor; ama Türk halkı, yan
lış yolda gidenlerin 26 Mart'ta nasıl der
sini vermişse, genel seçimde de, zulmeden
lere, haksızük edenlere ve antidemokratik 
uygulama içerisinde olanlara ayrıca der
sini verecektir. 

Herkesin aklını başına toplamasını 
diliyor, saygılar sunuyorum. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA

NI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; An
kara Milletvekilimiz Sayın Ömer Çiftçi'-
nin belediye başkanları hakkındaki gün
dem dışı konuşması üzerine söz almış bu
lunuyorum; hepinizi saygılarımla se
lamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ANAP Hükümetleri döneminde, 
1984-1989 arası belediye başkanlığı hizme
ti yapanlara nazaran, ben eminim ki, 
1989-1994 arasında bu hizmeti yürütecek 
olan değerli başkanlar daha uygun şart
larda; yaklaşık otuz yıllık önemli gündem 
maddeleri ortadan kaldırılmış, daha faz
la malî desteğe kavuşmuş, yeni araç ve ge
reçlere, yeni ticarî tesislere kavuşmuş ola
rak ve genel bütçeden almakta oldukları 
paylarda herhangi bir azalma da söz ko
nusu olmadığına göre, yeni uygulanmak
ta olan Akaryakıt Tüketim Vergisinden 
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belediyelere gidecek olan payın bir mik
tar daha çoğaltılmasının Bakanlar Kuru
lu toplantısında, üzerinde özellikle hassa
siyetle durulduğunu da burada ifade ede
rek, ben, değerli milletvekilimizin, müs
takbel başarısızlıkları karsısında, mevcut 
belediye başkanlarının kabahatlerini örte
cek-bir yer arama çabasında olduğunu an
ladım. (ANAP sıralarından alkışlar) Yok
sa, şu ana kadar (26 Marttan 16 Mayıs ta
rihine kadar) ne Hükümetimiz, ne Bakan
lığımız ne de ilgili İller Bankası nezdinde 
herhangi bir husumete taalluk eden en kü
çük bir uygulama dahi yapılmamıştır. Bi
ze gelen değerli SHP milletvekillerimiz de, 
Bakanlığımızda, belediyeleri hakkında ne 
tür uygulama yaptığımızı, nasıl muamele 
yaptığımızı biliyorlar, inanmayanlar, ken
di arkadaşlarına sorsunlar. Adi! vakalarla 
ilgili olaylar, elbette ki, Bakanlığımızın dı
şındadır; ancak, adliyeye intikal etmiş olan 
olaylardır ve İçişleri Bakanımız da bu ko
nuda gerekli açıklamayı yapacaktır. 

Hepinize teşekkür ediyor, tekrar say
gılar sunuyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Re8it Ülker?.. 
Yoklar. 

2. — İzmir MüUtveküi Erol Güngör'ün, 
Ege Bölgesi tütün üreticisi ailelerin sorunlartna iliş
kin gündem (üst konuşman ve Maliye ve Gümrük 
Bakam Ekrem Pukdemirli'nin cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Erol Güngör; 
buyurun. 

EROL GÜNGÖR (İzmir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime 
başlamadan önce, Yüce Meclisi saygıla
rımla selamlıyorum. 

Ege Bölgesinde 225 bin civannda tü
tün üreticisi aile, nisan ayı başından iti
baren yeni tütün dikimine başlamıştır. Bu 
ailelerin yaklışık 150 bini yeni tütün diki
mine parasız başlamışlardır. Çünkü, bu 
aileler, 1988 ürünü tütünlerini tüccara sat

mışlardır, tüccar da, tütün dikiminin baş
ladığı tarihe kadar tütün bedellerini öde
memiştir; hatta nisan ayı sonuna kadar 
teslim dahi almamıştır. Üreticiler, bir ön
ceki yılın tütünleri evlerinde dururken, ye
ni ürününün dikimine başlamışlardır. 

Tüccar, tütünlerin tesellümünü nisan 
ayının sonuna kadar da tamamlamamış
tır. Bazı tüccarların ise halen tütünleri tes
lim almayıp, satın almaktan vazgeçerek, 
koçanlarını iade etmekte olduğu, gazete 
sütunlarına dahi yansımıştır. Tüccarlar tü
tün bedellerini ödememeye Şeker Bayra
mı öncesinde de devam etmişlerdir. Cid
dî ödeme, Şeker Bayramından sonra baş
lamıştır. Halen üreticinin yansına yakın 
kısmı 1988 ürünü tütünlerin bedellerini 
alamamış durumdadır. 

Tütününü sattığı günden bu yana beş 
aydan fazla bir süre geçtiği halde parası
nı alamayan, zaten ekonomik yönden çok 
zayıf olan tütün üreticisi, perişan olmuş 
ve büyük kayıplara uğramıştır. Çünkü, 
parasını alamadığı için, Ziraat Bankasına, 
diğer bankalara ve hatta tefeciye olan 
borçlarının faizleri katlanarak artmıştır. 

Öte yandan, beş aylık sürede gerçek
leşen enflasyon karşısında, 1988 ürünü tü
tünün değeri, asgarî yüzde 25 oranında 
erozyona uğramıştır. Fidesi yetişen pek 
çok tütün üreticisi, parasızlıktan inim 
inim inlediği halde, tütünün dikimini ge-
ciktiremeyeceğinden, tarlasını sürebilmek 
için, traktörünün mazotunu aylık yüzde 
10 vade farkı vererek satın almak mecbu
riyetinde kalmıştır. Bütün bunlar yetmez
miş gibi, mevsimin kurak gitmesi sonu
cunda, girdiler, maliyetler daha da artmış
tır. Geçtiğimiz Şeker Bayramında onbin-
lerce tütün üreticisi aile reisi, esine bay
ramlık bir entari, çocuğuna bir lastik ayak
kabı ve hatta evine bayram şekeri alama
dığı için kahrolmuştur. Sonuçta, Ege Böl
gesinde 150 bin civarında tütün üreticisi 
aile tam bir perişanlık içine düşmüş
tür. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
150 bin civarında tütün üreticisi ailenin 
tam bir perişanlık içerisine düşmesi, 
ANAP iktidarının, tütün fiyatlarını belir
lerken ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün Te
keli Kanununu uygularken, tütün üreti
cisinin çıkarlarını değil, sayıları 50-60'ı 
geçmeyen tütün tüccarlarının çıkarlarını 
ön planda tutma politikasından kaynak
lanmaktadır. Şöyle ki, Tekel, 1988 ürünü 
Ege tütününün A -grad, B- grad ve kapa 
fiyatlarını, maliyetleri, enflasyon oranını, 
döviz kurlarını ve asgarî ihraç fiyatlarını 
hiç dikkate almadan belirlediğinden, ve
rilen fiyatlarla da alım yapmakta istekli 
davranmadığından, üreticiler, tüccara yö
nelmek mecburiyetinde kalmışlardır. "Ya
ni, Hükümet, tütün üreticisini tüccarın in
safına terk etmiştir, lekelin bu tutumun
dan cesaret alan tüccar, istediği koşullar
la, 92 bin ton tütün almıştır, yani, Ege re
koltesinin yüzde 70' ini satın almıştır. Tüc
car, aldığı tütünlerle ilgili olarak yapması 
gereken yazılı sözleşmeleri, aylarca yap
mayarak, üreticileri huzursuz etmiştir. 1 
Şubat 1989 tarihinde yaptığım gündem dı
şı konuşmada, Hükümetin bu konuya çö
züm getirmesini istemem üzerine, o gün
kü sayın Maliye ve Gümrük Bakanının ce
vaben yaptığı konuşmada, tütün satışını 
buzdolabı satışına benzetmesine rağmen, 
başta SHP olmak üzere, muhalefet parti
lerinin ve basının yoğun eleştirileri karşı
sında, tüccarlar, şubat ayında yazılı söz
leşme imzalamışlardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Yasası
nın 22 nci maddesinde, "Ekici, satılan tü
tünlerin devir işlemini kanuna uygun ola
rak hazırlar. Bu işlemin bitirildiği alıcıya 
veya kanunî konutuna bildirdiği tarihten 
başlayarak, alıcı on gün içinde bedelini 
ödeyip tütünü teslim almak zorundadır" 
denilmektedir. Kanunun bu hükmüne 
rağmen, Tekelce hazırlanan, Tekelin ve 

tüccarın da uygulamak zorunda oldukla
rı yaprak tütün alım ve satımı ile ilgili ya
zılı sözleşmelerin, tütün alımı ve bedelle
rinin ödenmesine dair bölümleri, Tekelce, 
sözleşme hazırlanırken boş bırakılmakta
dır. Tekelin bıraktığı bu boşluktan yarar
lanan tüccar da, bu bölüme, dilediği ta
rihleri yazmaktadır; genellikle de 30 Ni
san tarihini yazmaktadır. Bu uygulama
nın, üreticinin aleyhine olduğu ve düzel
tilmesi gerektiği, Maliye ve Gümrük Ba
kanlığı bütçesinin Plan ve Bütçe Komis
yonunda 24 Kasım tarihinde görüşülme
si sırasında tarafımdan dile getirilmesine 
rağmen, Tekel, üreticinin aleyhine olan bu 
uygulamaya devam etmiştir. 

Yine, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
bütçesinin Genel Kurulda görüşüldüğü 21 
Aralık 1988 tarihinde Sayın Bakana yö
nelttiğim, "Tütün üreticisini mağdur 
eden bu uygulama ne zaman değiştirile
cektir?" şeklindeki soruma, yazılı cevap 
verileceği ifade edilmiştir. Aradan beş aya 
yakın bir zaman geçtiği halde, üreticinin 
mağduriyetini giderici herhangi bir önlem 
alınmadığı gibi, soruma yanıt de verilme
miştir. 

Hükümet bu tutumuyla, şubat ayın
da fideliklerin otlarını temizlerken elleri 
donarak başladığı tütün üretimini, hazi
ran, temmuz ve ağustos aylarında, gölge
de 40 dereceye varan sıcaklarda, güneş al
tında kavrularak tamamlamaya çalışan tü
tün üreticisinin emeğini, tüccarın istismar 
etmesine yılardan beri zemin hazırlamak
tadır. Tüccar da, Hükümetin hazırladığı 
bu zemini dilediği gibi kullanmaktadır. 
Nitekim, bir yazılı soruma Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının 3 Mart 1989 tari
hinde verdiği cevapta, "1177 sayılı Tütün 
ve Tütün Tekeli Kanununa göre, Ege Böl
gesinde ambarlama müddeti 30 Nisanda 
bitmektedir. Bu tarihe kadar, tüccarın, sa
tın almış olduğu tütünlerin tesellümünü 
yapıp, bedelini üreticiye ödemesi gerek-
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inektedir. Bunu yerine getirmeyen tüccar
lar hakkında 1177 sayılı Kanunun ilgili 
maddeleri uyarınca gerekli işlem 
yapılacaktır'' denilmesine rağmen, mayıs 
ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde, 
tütün üreticisinin yarısı, tüccardan henüz 
1988 ürünü tütünlerinin parasını alma
mışlardır. 

Dün, Sayın Bakan Ekrem Pakdemir-
li'nin seçim bölgesindeydim; Akhisar'da, 
Gölmarmara'da, Soma'da bulundum. Tü
tün üreticileri, geçen yılın parasını alma
dığı halde, bir taraftan tütün dikimini ta
mamlamaya çalışırken, bir taraftan da ça
pa yapıyordu; hatta bir taraftan da, yeti
şen tütünlerin dip yapraklarını kırıyordu. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Hükümetçe, üreticinin... 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, to
parlayınız lütfen. 

EROL GÜNGÖR (Devamla) — Bi
tiriyorum Sayın Başkan. 

Hükümetçe, üreticinin parasının 
ödenmesi ve kayıplarının telafi edilmesi
ni sağlayıcı önlemler bir an önce alınma
lıdır ve gelecek senelerle ilgili olarak da, 
yazılı sözleşmeler, üreticilerin lehine yeni
den gözden geçirilmelidir. 

Yüce Meclise saygılarımı sunuyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VETGÜMRÜK BAKANI 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; gündem dışı yapılmış olan konuşmaya 
cevap vermek üzere huzurlarınıza gelmiş 
bulunuyorum. Sözlerime başlarken, hepi
nize saygılar sunuyorum. 

Efendim, tütün, Türkiye'de var oldu
ğundan beri, daima, devlet ve tüccar eliyle 
alınmıştır. Bu, yeni getirilmiş bir usul ve
ya nizam değildir. Ancak, 1986 yılında ya
pılan bir değişiklikle eskimiş olan sistem

de bazı yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu
rada benim anlayışım, bu yapılan değişik
liklerle köylümüze daha fazla hareket im
kânı ve daha fazla alıcıya muhatap olma 
imkânı getirilmiştir. Aksayan taraflar yok 
mudur?.. Tabiî ki vardır; Sayın Güngör'
ün İfade ettikleri gibi, bazı noktalarda ak
samalar vardır. Onları düzeltmek lazım; 
ama, işi de çok fazla dramatize edip, bazı 
yeni sıkıntılar da çıkarmamak lazım. Sa
yın Güngör o hızla, ' 'Tütün üreticisi, fi
desini dikerken eli dondu, haziran ve tem
muz ayında toplarken de güneşin altında 
pişecek" dedi. Birincisini bilmiyorum; 
ama ikincisinde sakın ha, Öyle, güneşin al
tında toplamasınlar. Saat 9.00'dan sonra 
toplanan tütün, hem kalite olarak düşer, 
hem de ekonomimize zarar verir. Onun 
için, daha evvel toplasmlar efendim, saat 
12.00'lere kalmasınlar. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Şimdi, bu konuda bir eksiğimiz şu 
herhalde : Koçanla sözleşmeyi belki bir 
arada basıp vermek lazım ki, tüccar ko
çanı aldığı zaman, üzerinde de paranın ne 
zaman tediye edileceğine dair tarihi bu
lunsun. Sayın Güngör'ün dediği gibi, bu 
vakıalar olmuş, ben de tespit ettim kendi 
bölgemde. Tütünün koçanını almış, son
radan da, kontratı yazmasına rağmen, ko
çanı atmıştır. Bu şekilde 48 biri balya tü
tünün koçanı atılmıştır. Bunlardan 30 kü
sur bini bugüne kadar Tekel tarafından 
alınmış, 18 bini de Tekel aracılığıyla özel 
sektöre devredilmiştir. 

Ben şunu ilan ettim, aynı zamanda 
Tekel Genel Müdürümüz de radyo ve te
levizyonda beyanat verdi: "30 Nisan ta
rihi itibariyle, hangi tüccar, anlaşmasına 
riayet etmemişse, köylümüz noterden bir 
protesto çeksin ve bu protestoyu bize gön
dersin; o tüccarın ticaret belgesini iptal 
edeceğiz" dedik, bunu herkese ilan ettik. 
Ben, bölgeye, yöreye gittiğimde de köylü
lere bunu söyledim; "Lütfen belgelendi-
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rin... Belgelenmezse, hangi tüccarın arka
sından, ne diye koşacağımızı bilemeyiz" 
dedim. Bunun da sebebi : Köylü ile tüc
car arasında bir anlaşma vardır. Köylü di
yor ki : "Ben malımı size vereceğim, fi
yatı şudur." Verilen fiyat Tekelin fiyatının 
üstündedir, vadeli satmıştır. Vadeli satılan 
malın parasının da vadesinde ödenmesi 
esastır. Burada sıkıntı olan şu : Köylü ön
ce, yüksek fiyat için 30 Nisanı kabul et
miştir; ama ondan sonra da, "Bu para ba
na niye ödenmiyor?" demiştir. Bunları an
latmamız lazım; "Vadeli bir mal satışı 
yaptın. Tekel size şu fiyatı veriyor. Bu fi
yatın, tüccar fiyatının altında olmaması la
zım, dikkatli olun" demek gerekiyor; ama 
köylümüz sistemi yeni yeni öğreniyor. Ak
saklıkları da ortadan kaldıracağız. Biz bu 
yıl, hakikaten, üç beş tüccarın ticaret bel
gesini iptal edersek, koçan ile sözleşmeyi 
birleştirir de verirsek ve tütün eksperleri
miz de köyleri dolaşarak yeni sistemi bir 
daha izah ederlerse, zannederim, gelecek 
yıl bu gibi aksaklıklar çok azalır. Bizim de 
dileğimiz, tabiî, aksaklıkların azalması; 
ama şunu söyleyeyim ki, Tekel zaten hiç
bir devirde, Ege tütününün hepsini alma
mıştır; mutlaka tüccar girmiştir. Çünkü, 
tüccar, dışarıya bağlantıyla girmektedir. 
Dışarıdan.bizim tütüne talep vardır. Tüc
carı da ortadan kaldırmak yanlıştır. O za
man, Tekel, dilediği fiyatı, dilediği kalite
yi ve dilediği şartları empoze eder köylü
müze; o da yanlıştır. Biz, her türlü teke
lin karşısındayız, monopollerin karşısında
yız. Tekel de yalnız kalmamalıdır; tüccar, 
karşısına mutlaka çıkmalıdır. 

Hepinize saygılar sunuyorum efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

3. — Milli Savunma Bakam İsmail Safa 
Giray'm, 4 Mayıs 1989 tarihli 87 nci Birleşim
de, NATO-Turkiye ilişkileri konusunda gündem dtsı 
bir konuşma yapan Ankara Milletvekili Erol Ağa-
gü'e cevabı. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Millî 
Savunma Bakanı Safa Giray, 4 Mayıs 1989 
günü Türkiye Büyük Millet Meclisi top
lantısında Sayın Erol Ağagü'in yaptığı 
gündem dışı konuşmaya cevap arz etmek 
istemektedir. Kendisine söz veriyorum. 

Buyurun. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İS
MAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 4 mayıs ta
rihli oturumumuzda Sayın Erol Ağagü'
in Wmtex Gımex-89 Tatbikatıyla ilgili bazı 
beyan ve eleştirileri olmuştu; kendisi ay
rıca, İttifakın gündeminde bulunan kısa 
menzilli nükleer silahların modernizasyo
nu konusunda da görüş açıklamıştı. O za
man -hatırlarsanız- tatbikata ilişkin bazı 
bilgiler sunmuş ve Meclisi bu konuda da
ha detaylı bilgilendirmek için bir hazırlık 
yapacağımı ve bugün cevap vereceğimi arz 
etmiştim. Şimdi o işi tamamlamak üzere 
huzurunuzdayım. Saygılar sunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
her şeyden önce, NATO tatbikatlarından 
olan Wıntex Gımex tatbikatlarının niteli
ği konusunda bazı açıklamalar yapmak is
terim. Bu, bir karargâh tatbikatı olup, iki 
yılda bir NATO'nun bütün sivil ve askerî 
otoritelerinin katıldıkları 2 karargâh tat
bikatından biridir. Sivil otoriteyle kaste
dilen, hükümetlerdir. Diğer bir deyimle, 
bu tatbikatlar, herhangi bir müttefikin ya 
da NATO Askerî Komutanının iradesiyle 
oluşmazlar. Senaryoları, her müttefikin 
katkıları ve onaylarıyla hazırlanır; ittifa
kın buhran yönetimi yöntemleri yanında, 
askerî planlarının da sınanıp denenmesi
ne olanak hazırlamak amacıyla belirli var
sayımlara dayanır. Bu varsayımlardan, ko
numuz açısından en önemli olanı da, buh
ran yöntemi yöntemlerinin uygulanması
na ve Varşova Paktını bir saldırıdan cay
dırmak için her türlü politik imkân? baş
vurulmasına rağmen, saldırının vu-
kuudur. 
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Konvansiyonel düzeyde cereyan eden 
savaştan sonra, nükleer danışma ve kul
lanma ilkelerinin denenmesi amacıyla, tat
bikatlarda nükleer silah da kullanılabilir. 
Bu, gerçek bir savaşta nükleer silah kul
lanılacağı veya tatbikat senaryolarında ka
yıtlı olduğu şekilde kullanılacağı anlamı
na gelmez. Bununla, tatbikatlardan, ger
çek hayatla ilgili sonuçlar çıkartılmaması 
gerektiğini belirtmek istiyorum. Bunu, o 
gün de arz etmiştim. Esasen bu husus tat
bikat belgelerinde de kayıtlıdır. 

Bu yıl oynanan tatbikat da, önceki 
örneklerinde olduğu gibi, buhran, konvan
siyonel savaş, nükleer danışma ve nükle
er kullanım aşamalarını içermiştir. Bu ne
denle, Wıntex Gımcx-89 Tktbikatmda da 
esnek mukabele stratejisinin diğer yönle
ri yanında, nükleer caydırıcılık konsepti-
nin ve bu hususta müttefikler arasında da
nışma sürecinin denenmesi öngörülmüş ve 
tatbikat senaryosunda', nükleer oyunun 
genel hatlarla çerçevesi çizilmiştir. Bunun
la birlikte, tatbikat senaryosunun sadece 
genel çerçeveyi verdiğini ve oyunun ne şe
kilde oynanacağını bütün ayrıntılarıyla 
belirlemediğini ifade etmekte fayda vardır. 

Wıntex Gımex-89 Tatbikatının, önce
den hazırlanmış bulunan çerçeve senaryo
sunda, Türkiye ve Federal Almanya veya 
diğer bir müttefik ülke toprağında hayal! 
nükleer silah kullanılacağına dair herhan
gi bir hüküm yer almamıştır. 

Öte yandan, Wıntex Gımex-89 Tat
bikatının nükleer danışma yöntemlerinin 
denenmesi sırasında, NATO askerî ma
kamları, o günkü hayalî senaryoya daya
narak geliştirilen olayların gerektirdiği gö
rüşünü ileri sürerek ve önceden hazırlan
mış bu senaryoda kayıtlı olmamakla be
raber, Almanya ve Türkiye'de nükleer si
lah kullanımını denemek istemişlerdir. Bu 
istek ise, başta Almanya ve Türkiye olmak 
üzere tüm müttefiklerin siyasî makamla
rının tepkisini celb etmiştir. Bu durum 
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üzerine, tatbikatın bu bölümünün oynan
masından vazgeçilmiştir. Sonuçta, toprak
lanmızda, hayalî de olsa, kesinlikle nük
leer silah kullanılmamıştır. 

NATO askerî makamlarından kay
naklanan söz konusu talebe duyduğumuz 
tepki, en üst düzeyde NATO makamları
na ve müttefiklerimize iletilmiştir. Ayrıca, 
19-20 Nisanda düzenlenen Nükleer Plan
lama Grubu Bakanlar Toplantısında yap
tığım açıklamayla, açık ve seçik bir şekil
de, bizzat kendim eleştirdim ve bundan 
böyle benzer bir durumla ileride karşıla
şılmaması için gerekli tedbirlerin alınma
sını da istedim. 

Özetlemek gerekirse : Wıntex Gımex 
tatbikatları, ittifak stratejisinin nükleer 
konseptinin oynanmasını da kapsamakta
dır. Bu husus, bu kere oynanan tatbikat 
senaryosunda da yer almıştır. Ancak, bu 
çerçevede, senaryoda, topraklanmızda 
nükleer silah kullanımının öngörülmesi 
söz konusu olmamıştır. NATO askerî ma
kamları, tatbikat senaryosunun genel is
tikameti ışığında ayrıntılı oyunlar geliştir
mektedir. Bu ayrıntılı oyunlar çerçevesin
de, Türkiye ve Almanya topraklannda 
nükleer kullanım talebinde bulunulmuş, 
buna tepki gösterilmiş ve dolayısıyla tat
bikatın bu bölümünün oynanmasına son 
verilmiş ve aynca tepkimiz en üst düzey-
*de tekrarlanmıştır. 

Bu vesileyle, sayın milletvekillerine ye 
basınımıza, bu konuda gösterdikleri du
yarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum ve ay
nı hassasiyetin tarafımızdan da gösterilmiş 
bulunduğunu tekrar açıklamam için ba
na fırsat verilmiş olmasından dolayı da 
şükranlarımı sunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
aynı oturumda, Sayın Ağagil, kısa men
zilli nükleer silahlara da değindi. Şurası
nı önemle belirtmek isterim ki, kısa men
zilli nükleer silahlann modernizasyonu ve 
bu silah türünün Sovyetlerle müzakere 

72 — • 
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edilmesi hususlannda, müttefikler tarafın
dan bu aşamada belirtilen farklı gorûgler 
ile, NATO tatbikatlarında nükleer silah 
kullanımı konusunda yapılan danışmalar 
arasında herhangi bir ilinti bulunma
maktadır. 

Kısa menzilli nükleer silahların mo
dernizasyonu ve bu silah kategorisinin 
müzakere gündemine alınıp alınmaması 
konularındaki görüşlerimizi daha önce çe
şitli vesilelerle açıklamıştık. Bu husustaki 
düşüncelerimizi şöylece özetleyebilirim : 

NATO, 16 egemen ve demokratik Ül
kenin bir araya gelmesiyle oluşan bir itti
faktır. Demokratik ülkeler arasında görüş 
farklılıkları ve serbest münakaşa ortamı
nın bulunması doğaldır. Önemli olan, 
mevcut görüş farklılıklarının tüm mütte
fiklerin çıkarlarını gözetecek bir uzlaşıyla 
giderilmesi ve ittifakın birlik ve bütünlü
ğünün korunmasıdır. Geçerliliğini koru
duğuna inandığımız, NATO'»un caydırı
cılığına dayanan esnek mukabele strateji
si, konvansıyonel silahlar yanında, nükle
er silahlan da gerekli kılmaktadır. 

Öte yandan, ittifak bölgesinde banş 
ve istikrarın korunması için, konvansıyo
nel ve nükleer silahların mümkün olabi
len en alt düzeyde, caydırıcılığı bozmadan, 
dengelenmesi gerektiğini de belirtmek is
terim. Bu çerçevede ve inandıncı caydırı
cılığın sürdürülebilmesi için, kısa menzilli 
nükleer silahların tasfiye edilmesine iliş
kin Varşova Paktı önerisinin hiçbir müt
tefik tarafından benimsenmediğini de bu
rada hatırlatmak isterim. , 

Varşova Paktının, kısa menzilli nük
leer silahlarda NATO'ya üstünlüğü, biz
zat Varşova Paktı liderleri tarafından da 
teslim edilmiş bir gerçektir. Öyleyse, her 
şeyden önce, bu silah katagorisinde den
ge tesisi için, Varşova Paktının indirimle
re gitmesi gerekmektedir. Türkiye olarak, 
kısa menzilli nükleer silahlarda daha alt 
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düzeylerde denge tesisi için Viyana'da sür
dürülmekte olan konvansiyonel istikrar 
müzakerelerinde somut sonuçlar alınma
ya başlar.Miasıyla eşzamanlı olarak, Var
şova Paktıyla müzakerelere oturulması hu
susunda ittifak içerisinde oluşabilecek bir 
uzlaşmaya katılabiliriz. 

Sayın milletvekilleri, kısa menzilli 
nükleer silahların modernizasyonuna ge
lince : Bilindiği gibi, gerek geçen yıl ya
pılan NATO zirve toplantısında, gerek son 
NATO Planlama Grubu Bakanlar Toplan
tısında, ittifakın elindeki nükleer silahla
rın, etkin ve güncel bir durumda bulun
durulması gereği kabul edilmiştir. Ancak, 
bazı müttefikler, bu ilke kararının uygu
lamaya geçirilmesi için zamanın erken ol
duğunu düşünmektedir. Diğer bazı müt
tefikler ise, bu ilke kararının hemen uy
gulanması gerektiği görüşündedir. Her iki 
görüşe de saygı duyuyoruz. 

Türkiye olarak, kısa menzilli nükle
er silahların modernizasyonu konusunda 
ittifak içerisinde oluşacak görüş birliğine 
katılabileceğimizi, kendi egemen irade
mizle açıklamıştık. Bu tutumumuz devam 
etmektedir. Bu hususta, ulusal çıkarları
mız uyarınca alınacak kararda herhangi 
bir baskı veya tesir söz konusu olamaz. 
Gerek kısa menzilli nükleer silahların mo
dernizasyonu, gerek bu silahların daha alt 
düzeylerde dengelenmesi için müzakere
lere başlanması, İttifakın ortak sorunları
dır. Bu sorunların, serinkanlılıkla ve her 
yönüyle, İttifak çerçevesinde görüşülmesi 
gerektiğini düşünmekteyiz. İttifakın, bu 
konudaki görüş farklılıklarını zirveye ka
dar giderebileceğine ve her bir üyenin ken
dine özgü, politik, coğrafî vesair özellik
lerinden kaynaklanan çıkar ve görüşleri
ni bağdaştıracak bir uzlaşıya varılabilece
ğine de inanıyoruz. 

Saygılarımı sunarım. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
173 — 
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4. — Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü 
Söykmezoğlu'nun, belediyelerin 26Mart 1989 se
çimlerinden sonraki durumlar ma ilişkin gündem dtft 
konuşması. 

BAŞKAN — Kahramanmaraş Mil
letvekili Sayın Ülkü Söylemezoglu, 26 
Mart seçimlerinden sonra belediyelerin 
durumu hakkında gündem dışı söz iste
mişlerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Söylemezoglu. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sa
yın Başkan, bizim de bir talebimiz vardı 
efendim; bize ne zaman söz vereceksiniz?.. 

BAŞKAN — Talepler 2 Vyi geçmiş
tir, değerlendiriyoruz. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOGLU (Kah
ramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Yüce Meclisi ve değerli 
milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. 

Bir süreden beri, belediyelerin yap
tığı uygulamaları ve mahallî idarelerde yü
rüyen hizmetleri izleyip, bu konuyu Yü
ce Meclisin kürsüsüne getirme gereğini 
duyuyordum ve geçen hafta söz istemiş
tim. Tesadüf, bugün bu konunun değerli 
bir milletvekili arkadaşım tarafından da
ha dile getirilmiş oluşu fevkalade yararlı 
oldu ve meseleyi iki yanıyla inceleme fır
satı doğdu. 

26 Mart öncesi ve sonrası, bu konu
larla uzun süre meşgul olmuş bir arkada
şınız olarak, gelişmeleri hayretle ve ibret
le takip ediyordum. Demokrasinin güzel 
bir örneği, bir tecellisi olarak, şu anda ma-
halefet partileri durumunda olan partile
rimizin başkanları belediyelerde görev ya
pıyorlar ve millete karşı verdikleri sözleri 
tutma, icra yapma durumundalar. 

Her zaman, bu kürsüden, sırf hükü
metin icraatları dile getirildiği; şimdi ma
dalyonun öbür yanına geçtik ve belediye
lerin icraatlarını dile getireceğiz; eksiklik
leri, hataları ve ülke yararına olmayan gi

dişi izah etmeye çalışacağız değerli millet
vekilleri. 

Önce, belediyeler nedir, onu ortaya 
koyalım. Belediyeler, bir beldenin sınırla
rı içinde yaşayan o belde insanlarının, ma
hallî özellikteki müşterek ve medenî ihti
yaçlarını gidermek üzere kurulmuş kamu 
kuruluşlarıdır. Özellikleri, hemşerilik hu
kukunu ve hemşerilik dayanışmasını esas 
almalarıdır. Temelinde, kendilerinin kay
nak yaratıp; kendilerinin, hemşerileriyle 
el ele verip, bu meseleleri çözmesi esası yer 
alır. Ancak, Türkiye'de son yıllarda, me
sele, tamamen vergi gelirlerinin ve mer
kezî hükümetin belediyelere ayırdığı kay
naklarla işin yürütülmesi noktasına gel
miştir ve o zaman da, bu paraların verimli 
kullanımı, maksadına uygun kullanımı 
büyük önem kazanmıştır. 

Bunları şunun için dile getiriyo
rum : Ancak, belediye seçimlerine gider
ken, propagandalar yapılırken ve milletin 
huzuruna çıkarken, belediye başkan aday
ları neler söylemişlerdi, bunu hatırlamakta 
fayda var. Bakınız o zaman ne diyorlar
dı : "Yavrusuna süt bulamayan anayl biz 
korur, mutfaktaki yangını bjz söndürü
rüz." 

Bir başka vaat: Daha çok insanı, da
ha ucuza, daha hızlı taşımak için, geçimin 
ucuza sağlanması için, hemşerilerinin zen
ginleşmesi için, uygar ve insanca yaşana
cak bir hayat için yola çıkıyorlarmışL Ne 
yapacaklarmış? işsizliği giderecek sanayi 
projelerine katkıda bulunacaklarmış; hal
kın gelirini artırıcı, gelir dağılımını iyileş
tirici uygulamalar yapacaklarmış; beledi
ye bankası kuracaklarmış, esnafı destek-
leyeceklermiş!.. Seçimlerden sonra, gaze
telerde, "Başkanlar, işte. vaatleriniz, 
unutmayınız" şeklinde listeler... Bunlar 
basında yer alıyor. 

Bir başka büyük şehrimizin belediye 
başkanı adayı ve şimdi de başkanı şunları 
sövlüyordu : Dar gelirli ailelerin O'la 
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1 yaş grubundaki çocuklarına i litre süt 
parasız (35 bin çocuğu kapsıyor); 5 nüfus
tan yukarı ve geçinemeyen ailelere 2 ek
mek bedava; belli güzargâhlarda belli sa
atlerde otobüs bedava; dar gelirli ailelere 
10 metreküp su bedava!.. Kendisi bir he
sap yapmış; sadece bu hadisede, 10 met
reküp su bedava olduğu takdirde, 550 bin 
ailenin muaf olduğu miktar 9,5 milyar li
ra tutuyor. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Bu miktar, hayalî ihracatın kaçta kaçı 
acaba? 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (De
vamla) — Semt konakları kurup, kreşler, 
yuvalar bedava; mahallelere otobüsler gi
decek; bakım bedava, hepsi bedava!.. İz
mir'de fırınlar kamulaştırılıyor, ekmek ya
rı yarıya ucuzlatılıyor; Kayseri'de iş mer
kezleri kuruluyor; bir başka şehirde de, o 
şehrin takımı şampiyon yapılıyor!.. Bun
lar söylendi, millet oyunu verdi. Şu anda, 
bu arkadaşlarımızın hepsi sorumluluk 
mevkiinde ve işbaşında. 

Makamlarına oturdukları gün, o ma
kama oturmanın zevkiyle, daha da sorum
suz beyanlarda bulundular; kapılarında 
kuyruklar oluştu... Bir sürü iftiralar... Her
kes, hoş görünmek için, belgeler, bilgiler 
getiriyoruz diye, bir sürü yalanlar söyle
diler; arkadaşlarımız çıktılar, basın toplan
tıları yaptılar, "elimizde dosyalar var, yar
gı önüne gidiyoruz; böyle ezeceğiz, şöyle 
keseceğiz" dediler, ama bunların hepsi 
bitti, ayaklar yere değdi, sis dağıldı... Şim
di, bu arkadaşlarımız, vatandaşın önün
de, yaptıkları vaatlerle karşı karşıyalar ve 
bakın ne oldu : 

Otobüs ve dolmuşa insafsız zam. Ek
mek 300 lira. Bunların her birine yüzde 
40'ar zam. Suya yüzde 60 zam kapıda. Ai
leler, belediyelere ait yerlerde gidip geze-
mez, eğlenemez oldu. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Çaya zam var mı? 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (De
vamla) — Efendim, sizin elinizde olan her 
şeye zam yapıyorsunuz, yetkinizin içinde; 
sahanızın içinde olan her şeye zam yapı
yorsunuz. Kendi sahanızı kullanıyorsu
nuz; ben ondan bahsediyorum. 

Ve bir başka şey başladı : Bir şeyler 
yapmaları lazım, estiler, gürlediler; kah
ramanlık örnekleri vermek için birtakım 
icraatlar yapmaya başladılar... Ne yaptı
lar?.. Zavallı işçiyi sokağa atmaya başla
dılar; belediyelerinde çalışan, oradan ek
mek parası kazanan insanları sokağa at
maya başladılar. Senelerdir belediyelere 
hizmet vermiş yöneticileri horlamaya, on
ları köşelere itmeye ve herkesin gözünde 
küçük düşürmeye çalışıyorlar... 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Cevabı siz mi vereceksiniz?.. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (De
vamla) — Ben söylemiyorum; "Belediye
lerde deprem" diye, sütun sütun, burada, 
her belediyeden kaç kişinin işten atıldığı 
yazılıyor. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Hayır efendim, "Cevabı Sayın Bakan 
mı verecek?" dedim. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (De
vamla) — Bunlarla bir yere varılmaz dost
larım. Bunlar çok denendi, çok yapıldı... 
Geçmişte biz bunları çok gördük. Böyle 
işçi kıyımlanyla, millî sporcuları çöpçü ya
parak, tiyatroları kapatıp, oradaki tiyatro 
sanatçılarını çöpçü yaparak, birinin yap
tığını diğeri yıkarak; hayvanat bahçeleri
ni kapatıp, hayvan katliamı yaparak... 
Bunlarla hiçbir yere vanlmaz. Bunlarla 
ancak, vatandaş, verdiği reyi oturup tek
rar düşünür ve bundan biz yararlanırız; 
ama ben, bu memleketin bir insanı ve be
lediyelere emek vermiş bir arkadaşınız ola
rak, gene de bir uyanda bulunmak, o be
lediye hûdutlan içinde yaşayan milyonlar
ca vatandaşımızın eziyet çekmemesi için 
bunları dile getirmek zorundayım. 
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Kitaplar gözaltına almıyor!.. Duyul
madık şey; kütüphanelerdeki kitaplar gö
zaltına alınıyor, mühürlemeler yapılıyor!.. 
Bazı belediyelerde otuz kırk tane müşavir 
orduları kuruluyor. Biz bunları biliriz; 
1980 öncesi de, birtakım akıldâneler yir
mi otuz belediyede müşavirlik yapar, pa
ralar alır; fakir fukara edebiyatını kimse
ye bırakmaz, ama kaymağı onlar yerdi. 
Aynı günler yeniden açılıyor; müşavir or
duları... Ve en sonunda bir belediye baş
kanının beyanı: 1402' ye göre üniversite
lerden atılmış öğretim üyelerini müşavir 
yapacakmış... 

Değerli milletvekilleri, bakınız, ben 
bunu 1980 sonrası, çok değerli, dürüst ve 
bugüne kadar yaptığı uygulamaların bir 
tanesinin üzerine gölge düşmemiş beledi
ye başkanından, Ankara Eski Belediye 
Başkanından dinlemiştim. Ankara Bele
diyesi, o dönemin tüm yıkıcı ve anarşik fa
aliyetleri içinde bulunan binlerce teröris
ti besliyordu... Anafartalar'daki kahveha
neler bunlarla doluydu... Hepsi gelip, ay
başından aybaşma parasını belediyeden 
alıyorlar ve vatan yıkmakla meşguldüler. 
Bunları temizleye temizleye bitiremedik... 
Tekrar o günlere dönmenin ve tekrar o ka
pıları açmanın bir yaran yok ve yavaş ya
vaş eski günler ortaya çıkıyor. Belediye 
başkanları, oturdukça, yapmaları gereken 
işleri hatırlıyorlar; gecekonduları yıkma
ya başladılar; işportacılar dövülüyor ve iş
ler, normal, kendi periyodu içerisine 
giriyor. 

Baktılar ki, böyle olmuyor; ne yap
sınlar şimdi?.. Değerli Çankaya Belediye 
Başkanı arkadaşımız, Meclis Başkanımı
zı ziyaret ediyor ve bir tasarıyla geliyor; 
tasarının adı : Çankaya Belediyesine 
Munzam Gelir Sağlama Tasarısı. 

Afetler Kanunu çıkana kadar, eski
den, her afette bir kanun çıkarılır, afetze
delerin yarası sarılırdı. Anladığıma göre, 
şimdi de bütün belediyelere özel kanun 

anlayışı... O olmadı, onunla iş yürümedi 
ve ben size çok açık söylüyorum; değerli 
belediye başkanları adaylıkları sırasında 
verdikleri sözleri yerine getirmeleri -
bedava süt, bedava ekmek, bedava yolcu
luk, bedava bakım- için, sonunda, Sosyal 
Dayanışma Fonuna gelip başvuracaklar. O 
belli oluyor ve sözlerini de ancak gene bi
zim Sosyal Dayanışma Fonumuz karşıla
yacak, bu da belli oluyor; ama bir şey var; 
bakınız, gazetelerde bazı yazılar yer alma
ya başladı : "Belediyelere 1 trilyonluk 
tırpan" diye. Bu son çare; yani, artık, tu
tulamayan sözlerin, yapılamayan icraatla
rın karşılığında bir yer bulmak lazım. Ne 
bulunacak?.. Efendim, "Merkezî hükü
met partizanlık yapıyor, paramızı kısı
yor..." 

Değerli milletvekilleri, bu konuya se
nelerini vermiş bir arkadaşınız olarak, ke
sinlikle böyle bir şeye karşı olan bir arka
daşınız olarak meseleyi inceledim; Sayın 
Bakanın biraz önce söylediği doğrudur; 
1989 yılında belediyelerde görev almış 
olan başkanlar Şanslıdır ve geçmiş dönem
lerden daha fazla para imkânı vardır; kı
sılan, kesilen hiçbir şey yoktur. Bakınız, 
size bu konuda birkaç örnek vereceğim. 
İşte bunlardan bir tanesi : Emlak Vergi
siyle ilgili laflar ediliyor; bu yazıda da var. 
Yani, bina vergisi nispetlerinde binde 
4'ten binde 2'ye inilmiş ve bu yüzden 300 
milyar liralık gelir kaybına uğranılmış. 

Değerli milletvekilleri, hadise şudur : 
Türkiye toprakları içerisinde birden fazla 
konutu olmayıp, o konutta oturan emek
li, dul ve yetimlerin; yani sadece, emekli, 
dul ve yetimlerin başkaca da bir gelirleri 
yoksa bu bir adet meskenleri için; Bakan
lar Kuruluna verilen yetki ile, Emlâk Ver
gisi nispeti binde 4'ten, binde 2'ye iniyor. 
Bu uygulama zaten 1987 ve 1988 yılların
da da yapılıyordu ve Emlâk Vergisinin 
tüm hâsılatı 100 milyarı bulmuyordu. Şu 
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zavallı dul ve yetimin üç kuruşluk bir vergi 
indirimi, belediyelerin kısıntısı oluyor!.. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — 
Bunları, ANAP'm zamanında niye yap
madınız? 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (De
vamla) — Oturup bu iddiaları ortaya sü
rerken, önce, işin hesabını, kitabını yap
mak lâzımdı. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının, 
imar uygulamaları için, proje karşılığı ola
rak belediyelere verdiği paralar var. 1989 
yılında, Akaryakıt Fonunda bu nispet yüz
de 3'e çıktı, bu sene de, geçen seneye na
zaran, her ay yüzde 50 daha fazla para ya-

' tacak ve belediyeler de daha fazla para ala
caklar. Ancak, Hükümet bir düzenleme 
yaptı ve bu düzenleme ile Akaryakıt Tü
ketim Vergisi yüzde 31,5'nispetine ulaştı. 
Ayrıca, diğer fonlar için de para alınıyor. 
İşte, bunlann tümünü birleştirip, bir nis
pete bağlıyor. Şunu inceledim ve tespit et
tim ki, hiç kimse ve hiçbir yer, bu düzen
leme sebebiyle daha az para almayacak. 
Belediyeler ve belediyeler fonuna ödenen 
para, mesela aynı sistem devam etseydi 59 
milyar, yeni düzenlemeyle de 70 milyar li
ra para geçecek. 

BAŞKAN — Sayın Söylemezoğlu, 
lütfen toparlayınız. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (De
vamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Çok ciddî ve çok önemli bir olaya da 
parmak bastıktan sonra huzurunuzdan 
ayrılacağım. 

Değerli milletvekilleri, İller Bankası, 
Türkiye'ye mahsus ve tüm dünyada örnek 
gösterilen ve bugüne kadar da fevkalade 
güzel çalışmalarıyla belediyelerimize hiz
met etmiş, içine asla partizanlığın girme
diği ve alet olmadığı bir yerdir. Orada, 
teknisyenler ve şu andaki genel müdür -35 
yıldır- o bankaya ve o camiaya hizmet ver
mektedirler. Arkadaşlanmtz, kanunların 

kendilerine verdiği yetki ve görevi kulla
nıyorlar. Bu müesseseyi, sırf gösteriş için 
ve sırf birtakım iddialara örnek olsun di
ye, bir parti sorumlusunun, yanma yedi 
sekiz milletvekili alarak, kameramanlar
la, TRT muhabirleriyle ve gazetecilerle 
basmaya ve siyasî şov yapmaya hakkı yok
tur. Bu takdirde, tüm kurumlanınız zede
lenir ve bu meselenin içinden çıkamayız. 
Bereket, senelerin tecrübelisi Genel Mü
dür, "Ben burada milletvekillerimi kabul 
ederim, onlara her türlü bilgiyi arz ede
rim, konuşurum. Ancak, siyasî bir görüş
me yapamam" diyor ve TRT'nin ve ba
sının, bu meseleyi, karşı tarafın arzu etti
ği bir biçimde kullanmasına fırsat 
vermiyor. 

Değerli milletvekilleri, İller Bankası, 
dün ne yapıyorsa, bugün de aynı şeyi ya
pıyor; dürüst ve tamamen partizanlık dı
şı uygulama yapıyor. Maliye Bakanlığının 
kendisine verdiği talimat gereğince, 
1987'de 20 milyar, 1988'de 44 milyar ve 
1989'da -şu andaki toplamı- 19 milyar li
ra, Hazinenin vergi gelirlerinden ve kamu 
kuruluşlannın alacaklanndan dolayı ke
sintiler yapıyor. Kısa vadeli avanslan es
kisinden fazla veriyor. Belediyelere, her ay 
kişi başına 35 bin lira üzerinden, parası
nı dağıtıyor; zaten, ayın 15'inde vermek 
zorunda. 

Değerli milletvekilleri, şunu açıklık
la ifade ediyorum : Herkes, başansızlığı-
nı bir başkasının üstüne yıkmamalı; dev
letin düzenini ve millî kurumları zarara 
uğratmamalı. 30 Nisan günü, Gelişen 
Türkiye programında, 1984'ten 1989'a ka
dar belediyelerin yaptığı hizmetler sıralan
dı; gerçekten olağanüstüydü; gerçekten, 
Türkiye'de beş yılda çok büyük hizmet
ler yapılmıştı. Bunu, bundan sonraki be
lediye reisleri göz önünde tutmak zorun
dalar. Çünkü, vatandaş bunları izliyor ve 
söz verenlerin, verdiği sözü tutmasını 
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ve gereğini yapmasını bekliyor. Herkes 
bekliyor, biz de bu konuların millet adına 
izleyicisi olacak ve bu konuları yüce kür
süye getireceğiz. İnşallah, bu söyledikle
rimizin bir faydası olur ve inşallah bu baş
kanlar hizmetlerini daha güzel bir şekil
de yerine getirirler. 

Saygılar sunuyorum değerli milletve
killeri. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Söylemezoğlu. 

Gündeme geçiyoruz... 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Koca

eli) — Sayın Başkan, izin verirseniz, gru
bum adına, sayın sözcünün değindiği bir 
konuya yanıt vermek istiyorum : "Bun
dan önceki Ankara Belediye başkanlığın
da binlerce teröristin ve anarşistin beslen
miş olduğunu" ifade ettiler. 

BAŞKAN — Evet (ANAP ve SHP sı
ralarından gürültüler) 

Müsaade buyurun efendim. 
Evet, dinliyorum efendim. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Koca

eli) — O gün belediye başkanı olan arka
daşımız, bugün partimizde çok önemli bir 
görevdedir; yürütme kurulundadır. 

Efendim, izninizle, bu konuya bir 
açıklık getirmek; zorundayız. Müsaade 
ederseniz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, mümkün gö
remiyorum. Şu bakımdan : Bugün, o ar
kadaşımız, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
üyesidir, o kisvededir. Cumhuriyet Halk 
Partisi hüviyetiyle, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti hüviyeti tamamen ayrı şeylerdir. 
Cumhuriyet Halk Partisi, bir kanunla, di
ğer partiler gibi, kapatılmıştır. Bu itibar
la, kapatılmış bir partinin icraatı hakkın
da söz verme imkânım yoktur efendim. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Koca
eli) — Sayın Başkan, Sayın Ülkü Söyle
mezoğlu da eski bir partinin genel başka

nıydı. O dönemdeki icraatıyla ilgili bir söz 
söylersek, yanıt verme imkânı yok mudur? 

BAŞKAN — Mümkün değil efen
dim... Veremem efendim. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Koca
eli) — Öyle mi efendim?.. Peki efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
(ANAP ve SHP sıralarından gürültüler) 

Sayın Üğdül, lütfen... Lütfen 
efendim... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın 
Başkanım* terbiyelerini takınsınlar. Burası 
Meclis, onlann. meydanı değil. Onların 
geldiği yer belli, o adamın geldiği yer belli. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sa
yın Başkan, şunu dışarı atsana! 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Senin geldiğin yer de belli. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Gündemin "Sunuşlar" kısmına ge

çiyoruz. 
B) TEZKERELER VE ÖNER

GELER 
1. — isviçre'ye gidecek olan Sağlık Bakanı 

Holü Ştvgm'm dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığı
na, Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/836) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Dünya Sağlık Asamblesinin (WHA) 
42 nci Dönem Toplantısına katılmak üze
re 7 Mayıs 1989 tarihinde İsviçre'ye gide
cek olan Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'm dö
nüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Sana
yi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Kuzey Ktbrts Türk Cumhuriyetine gi

decek olan Devlet Bakam Kâmran Inan'tn dönü
süne kadar Devlet Bakanhğtna, Devlet Bakam Ce
mil Çiçek'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
üifkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/837) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 
Mayıs 1989 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetine gidecek olan, Devlet Ba
kanı Kâmran İnan'm dönüşüne kadar; 

e 

Devlet Bakanlığına, Devlet B- kanı Cemil 
Çiçek'in vekillik- etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Tunus'a gidecek olan Sanayi ve Tica
ret Bakam Şükrü Yürür'ün dönüsüne kadar Sa
nayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakam ilhan 
Aşktn'tn vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/838) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 

Türkiye. Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Karma Ekonomik Komisyon toplan
tılarına katılmak üzere, 16 Mayıs 1989 ta
rihinde Tunus'a gidecek olan Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün dönüşü
ne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, 
Devlet Bakanı İlhan Aşkın'm vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Cezayir ve Fas'a gidecek olan Adalet 
Bakam Mahmut Oban Sungurlu'nun dönüsüne ka
dar Adalet Bakanhğtna, içişleri Bakam Abdülka-
dir Aksu'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/839) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 
Mayış 1989 tarihinde Cezayir ve Fas'a gi
decek olan, Adalet Bakanı M. Oltan Sun
gurlu'nun dönüşüne kadar; Adalet Bakan
lığına, içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'
nun vekillik etmesinin, Başbakanın tekli
fi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5. — İsparta ve Belçika'ya gidecek olan Dev

let Bakam ve Başbakan yardımcısı Ali Bozer'in 
dönüsüne kadar Devlet Bakam ve Başbakan Yar-
dtmcüığtna, Devlet Bakam Güneş Taner'in vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/840) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi Okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 
Mayıs 1989 tarihinde İspanya ve Belçika'
ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Ali Bozer'in dönüşüne ka
dar; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cılığına, Devlet Bakam Güneş Taner'in ve
killik etmesinin, Başbakanın* teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
6. —r Kuzey Ktbrts Türk Cumhuriyetine gi

decek olan Dışişleri Bakam A. Mesut Yılmaz'tn 
dönüsüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Milli Sa
vunma Bakam ismail Safa Giray'tn vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/841) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Uluslararası Girne Konferansına ka
tılmak üzere, 12 Mayıs 1989 tarihinde Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek 
olan Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'm 
dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, 
Millî Savunma Bakanı I. Safa Giray'm ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — Pakistan 'a gidecek olan Devlet Bakam 
Mehmet Yazar'tn dönüşüne kadar Devlet Bakan
lığına, Devlet Bakam Ercüment Konukman'm ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/842) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İslam Konferansı Örgütü (IKÖ) Bi
limsel ve Teknolojik işbirliği Daim! Komi
tesinin 4 üncü toplantısına katılmak üze
re, 12 Mayıs 1989 tarihinde Pakistan'a gi
decek olan Devlet Bakanı Mehmet Hazar'
ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Ercüment Konukman'm 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze

rine, uygun görülmüş olduğunu bilgileri
nize sunanm. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

8. —Suudi Arabistan'a gidecek olan Devlet 
Bakam Saffet Sert'in dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakam ismet Ozarslan'm vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/843) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İslâm Ülkeleri Din ve Evkaf İşleri Ba
kanları 4 üncü toplantısına katılmak üze
re, 16 Mayıs 1989 tarihinde Suudi Arabis
tan'a gidecek olan Devlet Bakanı Saffet 
Sert'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı, İsmet Ozarslan'm 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgileri
nize sunanm. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 

MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

L — İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Gü
neş ve 50 arkadaşının, 1 Mayıs'tn "Çalışanlar 
Günü " olarak değerlendirilmesi için sendikalarca ya
pılan başvurulara karşı tahrik edici beyanlarda bu
lunduğu, 1 Mayıs 1989 tarihinde meydana gelebi
lecek olayları önlemek amacıyla önceden gerekli ted
birleri almadığı ve olayların önlenmesi için güvenlik 
güçlerince çağdışı yöntemler uygulanmasına göz yum
duğu ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 
228, 230 ve 240 ma maddelerine uyduğu iddiala
rıyla içişleri Bakanı Abdulkadir Aksu hakkında Mec
lis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/1) 

— 180 — 



T.B.M.M. B : 88 16 . 5 . 1989 O : 1 

BAŞKAN — Bir Meclis soruşturması 
önergesi vardır; bastırılıp sayın üyelere da
ğıtılmıştır; önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

1 Mayıs günü 100 yılı aşkın bir süre-, 
dir pek çok ülkede "Çalışanlar Günü" 
olarak kabul edilmektedir. Evrensel boyut 
kazanmış olan 1 Mayıs toplantılarında, 
emekçi haklarında ve sendikal özgürlük-
lerdeki kazanımlarda işçi dünyasının so
runları konuşulmakta, çağdaş, barışçı ye
ni çözümler üretilmektedir. Toplantılara 
katılan siyaset adamları ve kurumları da 
emekten yana görüşlerini, dayanışma 
programlarını sunmakta, emekçilerin da
ha mutlu yaşam düzeyine kavuşmasını 
amaçlayan katkılar yapmaktadır. 

1 Mayıs 1989 gününün Türkiye'de de 
'evrensel anlamıyla değerlendirilmesini is
teyen sendikalar resmi makamlara başvur
muşlardır. Bu saygıdeğer başvuru, resmî 
muhataplarınca anlaşılmaz ve onaylan
maz bir dille reddedilmiştir. 

Haftalardır geçim sıkıntısı ve hayat 
pahalılığı yüzünden yasalar çerçevesinde 
hak arayışlarını sürdüren işçilerin kitlesel 
tedirginliklerine Başbakanın ve diğer yet
kililerin "1 Mayısın kutlanmasına izin 
yermeyiz, kimseyi yürütmeyiz; yürümek 
isteyenler korksun" gibi meydan okuyu
cu ve kışkırtıcı beyanları da eklenmiş, böy
lece mevcut gerilim artmıştir; ; 

1 Mayısın çağdaş anlamıyla kutlan
ması isteminin, bu görevin doğal sahibi ve 
sorumlusu olan sendikalara verilmemesi, 
sorumsuz grupların konuya el atmasına 
yol açmıştır. İktidann yarattığı olumsuz
luklar yüzünden 1 Mayıs gününün sorun
lu geçeceği çok önceden anlaşılmıştır. 

Buna rağmen o gün doğabilecek 
olayları çağdaş yöntem ve donanım'a ön
lemeyi sağlayacak hazırlıkların yapılma
dığı görülmüştür. 1 Mayıs günü İstanbul'

da bazı grupların da kalkıştığı izinsiz top
lantı ve gösteri yürüyüşleri, iç güvenlik 
güçlerince son derece sert, acımasız ve 
hoşgörüsüz biçimde cop, İsrail sopası ve 
ateşli silah kullanılarak, bir anlamda res
mi terör uygulanılarak önlenmeye yelte-
nilmiş, bu arada çok sayıda insan halkın 
gözü önünde dövülmüş, yaralanmış, bir 
kişi de öldürülmüştür. Olay toplumumuz
da korku, tepki, iç güvenlik güçlerine karşı 
güvensizlik yaratmıştır. Ayrıca, dış dün
yada da ulusumuz, demokrasimiz ve çağ
daşlık düzeyimizle ilgili haksız yayın, tar
tışma ve değerlendirmelere yol açmıştır. 

Bu tutumun ulusal bir zarara neden 
olduğu açıktır. 

Ulusça edindiğimiz acı deneyimler, 
bu konularda duyarlı ve sorumlu davran
mamızı gerektirmektedir. Toplumsal ba
rışımızı bozmak, demokrasimize el atmak, 
çağdaşlaşmamızı geriletmek, isteyenlerin 
benzer programlar uyguladığını biliyoruz. 

Olayın tüm boyutlarıyla aydınlanma
sı, sorumluların saptanması, bu nedenle 
zorunludur. Bu anlayışla, bu konuda Mec
lis soruşturması açılmalıdır. Yüce Mecli
sin yapacağı soruşturmayla aydınlanması 
gereken başlıca noktalar şunlardır : 

1. 1 Mayıs'm "Çalışanlar Günü" 
olarak değerlendirilmesini isteyen sendi
kaların başvurusu karaşısında Başbakan, 
İçişleri Bakanı, il ve emniyet yetkililerinin 
sözlerinin tahrik edici etkilerinin olup ol
madığının saptanması gerekmektedir. 

2. Ani olay niteliği taşımayan, 
"Geliyorum" diyerek oluşan, yurt ölçü
sünde beklenen 1 Mayıs olayları için ön
ceden önleyici hazırlıkların hükümet, İçiş
leri Bakanlığı ve iller düzeyinde yapılma
sı gerekirdi. Bu arada, toplu olaylarda kul
lanılacak özel eğitilmiş birliklerin, özel do
nanımın ve planlamanın tamamlanması 
zorunlu idi. Bu zorunluluğun yerine geti
rilip getirilmediğinin araştırılması gerekir. 
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3. Toplu olaylarda ateşli silah kul
lanılması terk edilmiş çağ dışı bir yöntem
dir. Polis Vazife ye Salahiyet Kanununun 
16 ve Ek 6 ncı maddesiyle ilgili nizamna
menin 17 nci maddesi de aynı doğrultuda 
düzenlenmiştir. Buna rağmen, olaylarda 
göstericiler silah kullanmadığı halde, iç 
güvenlik güçlerinin hedef gözeterek ve ni
şan alarak ateşli silah kullandığı görülmüş
tür. İlaveten, özel eğitim görmemiş birim
lerin de görevlendirildiği gözlenmiştir. Bu 
konulardaki sorumluların belirlenmesi, 
tüm iç güvenlik örgütünün suçlanmama
sı için zorunludur. 

4. Başbakan, olayların ülkemizin si
yasal istikrarını bozmak isteyen 
"mihraklar" tarafından düzenlendiğini 
söylemektedir. Gerçekten olayların ülke
mizi tekrar terör ortamına sürükleyerek, 
demokrasimize el atmak isteyen bir prog
ramın kalkışması olup olmadığının anla
şılmasında, bu sinsi emelin sahibi olan iç 
ya da dış, resmî ya da gayriresmî, legal ya 
da illegal güçlerin bilinmesinde, ulusumu
zun yaşamsal yaran vardır. 

5. 1977 -1 Mayıs'mda sendikaların 
düzenlediği Taksim Alanındaki toplantı
nın, disiplin içinde sürdürüldüğü an da 
kasıtlı ya'da sorumsuz güçler tarafından 
ateş açılarak başlatılan panik sonucunda, 
çok sayıda insanın ölümüne neden oldu
ğu bilinmektedir. Bu yılki olaylarda da 
benzer bir planın uygulanmak istenip is
tenmediğinin, olaylarda kışkırtıcı ajanla
rın etkili olup olmadığının açığa çıkarıl
ması yararlı olacaktır. 

Ülkemizi ve demokrasimizi gelecek 
tehlikelerden korumak ve esirgemek için 
tüm siyasî partilerin sorumluluk anlayışı 
içinde katkıda bulunacağı bir Meclis so
ruşturmasında yarar görmekteyiz. 

Açıklanan nedenlerle içişleri Bakanı 
Abdulkadir Aksu'nun Türk Ceza Kanu
nunun 228, 230 ve 240 inci maddelerine 
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uyan ceza! sorumluluğu ve ayrıca Bakan
lık görevinden alınmasını gerektiren siyasî 
sorumluluğu söz konusu olduğundan, 
Anayasamızın 100 üncü maddesi uyarın
ca Meclis soruşturması açılmasını diliyo
ruz. 

Gereğinin Anayasanın anılan mad
desine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısı içtüzüğünün 12 ve iz
leyen maddelerine göre yapılmasını arz 
ederiz. 

Hasan Fehmi Güneş 
İstanbul 

K. Kemal Anadol 
İzmir 

İ. Önder Kırlı 
Balıkesir 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Cemal Şahin 
Çorum 

Fehmi Işıklar 
Bursa \ 

Hüsnü Okçuoğlu , 
İstanbul 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Abdullah Sedat Doğan 
Adana 

Mehmet Fuat Erçetin 
Edirne 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Ahmet Türk 
Mardin 

Birgen Keleş 
İzmir 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 
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ibrahim Tez 
Ankara 

Erol Güngör 
İzmir 

Etem Cankurtaran 
İçel 

Zeki Ünal 
• Eskişehir 
Veli Aksoy 

İzmir 
Ekin Dikmen 

İçel 
' Erdal Kalkan 

Edirne 
Hilmi Ziya Postacı 

Aydın 
Mehmet Tahir Köse 

Amasya 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 
Rıza Ilıman 

Çorum 
Ilhami Binici 

Bingöl 
Cemal Seymen 

Nevşehir 
Neccar Türkcan 

İzmir 

Yusuf Kenan Sönmez 
İstanbul 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Özer Gürbüz 
Sinop 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Mahmut Almak 
Kars 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Eşref Erdem 
Ankara 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Kenan Süzer 
Tokat 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Ekrem Kangal 
Sivas 

Mehmet Adnan Ekmen 
Mardin 

Kâmil Ateşoğulları 
Ankara 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Erol Köse 
Kocaeli 

Kâzım Özev 
Tokat 

Cüneyt Canver 
Adana 

Erol Ağagil 
Ankara 

M. Cevdet. Selvi 
Eskişehir 

Onur Kumbaracıbaşı 
Kocaeli 

BAŞKAN — Anayasanın 100 üncü 
maddesine göre -en geç bir ay içinde ol
mak üzere- görüşme günü Danışma Ku
rulunca tespit edilecek ve Genel Kurulun 
onayına sunulacaktır. 

2. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin 
ve 35 arkadaşının, ülkemize sığman Iraklıların so-
runlartnt, hukuki statülerini ve uluslararası söz
leşmelere göre haklarında yapılacak uygulamayı tes
pit etmek amacıyla Meclis araştırması açümasma 
ilişkin önergesi (10/66) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması 
önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

4 Eylül 1980'de başlayan İran - Irak 
savaşının, arkasında milyonlarca ölü, bir 
o kadar da sakat insan bırakarak 20 Ağus-
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tos 1988'de yürürlüğe konan ateşkes an
laşması ile son bulduğu bilinmektedir. 

Irak, ateşkes yürürlüğe konunca Iran 
sınırındaki birliklerini geri çekmiş, savaş 
sırasında Kürtlerin İran'a yardım ettikle
rini bahane ederek silahlı kuvvetlerini Ku
zey Irak'da yaşayan Kültlerin üzerine yol
lamıştır. 

Kuzey Irak'ta yaşayan Kürtler, bu 
.saldırılar karşısında.güneydeki sınırlarımı
za yığılmışlar ve sayıları yüzbini bulan bu 
insanlar sınır köylerimizde sığınacak yer 
aramışlardır. 

Ülkemiz sınırlarına yığılan ve çoğun
luğu kadın ve çocuklardan oluşan bu in
sanların durumunu değişik boyutlarıyla 
inceleyen Hükümet, bunları kabul etme
nin insan! görev olması yanında, ülke açı
sından da daha yararlı olacağı sonucuna 
varmış, ve sınırlarımızı açmıştır. Sınırları 
Kürtlere açma karan, doğu ve güneydo
ğu bölgesinde yaşayan halkımız ve muha
lefet partileri tarafından takdirle karşılan
mıştır. 

Ülkemize sığınan bu insanlar, 
Yüksekova-Uzunsırt ve Suüstü, Mardin-
Kızıltepe ve Silopi ile Diyarbakır'da ku
rulan çadtrkentlere yerleştirilmişlerdir. 
Ancak çoğunluğu kadın ve çocuklardan 
oluşan bu insanlar, çetin kış şartlarının hâ
kim olduğu buralarda büyük sıkıntılar 
çekmişlerdir. Soğuklardan, çok sayıda ço
cuk hastalanmış ve yaşamını yitirmiştir. 
Daha sonraları, bu insanların bir bölümü 
İran'a gönderilmiş, sayısı 40 bine yakla
şan Kürt ise Diyarbakır, Muş ve Kızılte
pe'de bulunan üç kampa yerleştirilmiştir. 

Ülkemize sığman bu insanlar, kamp
larda çok güç koşullar içinde yaşamlarını 
sürdürmektedirler. 

Bu insanların statüleri henüz açıklı
ğa kavuşmuş değildir. Bunlar mülteci mi, 
yabancı mı belli değil. Sığınmacı olarak 

tanımlanan bu insanların statülerine ben
zer başka bir uygulama örneği bulmak 
mümkün değildir. 

Yaşamlarını sürdürdükleri kamplar, 
etrafı dikenli tellerle çevrili, gece-gündüz 
güvenlik elemanlarının nöbet tuttuğu esir 
kampı görünümü vermektedir. Gelecekleri 
belirsizdir bu insanların "Ne olacak bizim 
halimiz?" diyerek tam bir umutsuzluk ve 
karamsarlığın bunalımı içindedirler. Sos
yal olanaklardan, insanın kendi kişiliğini 
geliştirmesi için gerekli imkânlardan ya
rarlanamamaktadırlar. İlkokul ve daha ile
ri çağlarda bulunan çocuklar, eğitim ola
naklarından yoksundurlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
grubu bulunan siyasî parti liderlerinin be
lirttiği gibi, bu insanların ülkemizde soy
daşları, akrabaları vardır. Statülerinin be
lirsizliği bunları da üzmektedir. Kendi ak
rabalarına yardımda bulunamamanın 
ezikliği ve sıkıntısı içindedirler. 

Türkiye'nin de taraf olduğu İnsan 
Haklan Evrensel Beyannamesi'nin 14 ün
cü maddesi; "Herkes zulüm karşısında 
başka memleketlere iltica etmek ve bu 
memleket tarafından mülteci muamelesi 
görmek hakkını haizdir" der. 

Bunun yanında, Devletler Hukuku 
Enstitüsünün 1892 Cenevre toplantısında 
kabul edilen tanıma göre de, bu insanlar 
mülteci olarak kabul edilemeseler bile 
"yabancı" statüsünü taşımaktadırlar. 
Anayasamızın 16 ncı maddesine göre, ya
bancılara tanınan tüm haklardan yarar-
lanmalan gerekir. İran, Afganistan ve di
ğer ülkelerden kaçarak ülkemize sığınan 
yabancılara farklı, sığınmacı Kürtlere 
farklı uygulama yapılmasının haklı hiçbir 
dayanağı yoktur. Bu durumun, ülkemizin 
itibarını zedeleyebilecek nitelikte olduğu
nu izaha bile gerek yoktur. Hükümet bu 
uygulaması ile, ülkemizin taraf bulundu
ğu uluslararası sözleşmeleri de göz ardı et-
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mektedir. Bu konuda tümüyle bir belirsiz
lik hâkimdir. 

Ülkemizde halen üç ayn kampta ya
şayan Kürtlerin, içinde bulundukları du
rum, hukukî statüleri, uluslararası sözleş
melere göre haklarında yapılacak uygula
ma, uluslararası yardım kuruluşlarının 
yardımlarının ve benzeri gibi sorunlarının 
açıklığa kavuşması bakımından Anayasa
nın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
delerine göre bir Meclis araştırması açıl
masını saygıyla arz ederiz. 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Mahmut Almak 
Kars 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Kâmil Ateşoğulları 
Ankara 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Tevfik Koçak 
Ankara 

Beşer Baydar 
Ankara 

Abdullah Sedat Doğan 
Adana 

Mehmet Fuat Erçetin 
Edirne 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Ahmet Ersin 
İzmir 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Ahmet Türk 
Mardin 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Cüneyt Canver 
Adana 

Onur Kumbaracıbaşı 
Kocaeli 

Mehmet Adnan Ekmen 
Mardin 

Eşref Erdem 
Ankara 

Cemal Şahin 
Çorum 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Kenan Süzer 
Tokat 

Mehmet Ikhir Köse 
Amasya 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Mustafa Kul 
Erzincan 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

hami Binici 
Bingöl 

Ekin Dikmen 
İçel 

BAŞKAN — Önerge, gündemde ye
rini alacak ve Meclis araştırması açılıp 
açılmaması konusundaki öngorûşme, sı
rasında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER (Devam) 
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9 —Dışişleri Bahanı A. Mesut Yûmaz'm, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapacağı res
mî ziyarete, ekli listede adlan yazılı parlamenter
lerin katılmalartntn uygun görüldüğüne ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi (3/844) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anaya
sanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir 
tezkeresi vardır; okutup onayınıza suna
cağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'*-
m, 12-13 Mayıs 1989 tarihinde yapılacak 
"Uluslararası Girne Konferansına, katıl
mak, temas ve görüşmelerde bulunmak 
üzere bir heyetle birlikte Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetine yapacağı resmî ziya
rete, ekli listede adları yazılı parlamen

terlerimizin de katılmaları uygun görül
müştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine gö
re gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

Liste : 

Mehmet Akdemir (Gaziantep) 
Mehmet Cavit Kavak (İstanbul) 
Mustafa Dinek (Konya) 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gündemin "Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 
Öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan 

ve 24 arkadaşının, üretime dönük yatırımların ye
niden hızlandırılmasını sağlamak ve istihdam im
kânlarım geliştirmek için alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacryla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/39) 

BAŞKAN — Sakarya Milletvekili Sa
yın Mehmet Gölhan ve 24 arkadaşının, 
üretime dönük yatırımların yeniden hız
landırılmasını sağlamak ve istihdam im
kânlarını geliştirmek için alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesinin öngörüşmele-
rine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Hazır. 
Önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Ülkemizin en kısa zamanda kalkın

ma hamlesini tamamlayarak, gelişmiş ül

keler düzeyine ulaşması, hepimizin müş
terek arzusudur. 

Kalkınmış bir refah toplumunun yo
lu, ekonomiyi büyütüp refahı tabana doğ
ru yaymaktan geçer. 

Senelerce uyguladığımız kalkınma 
planlarında, dengeli bir gelir dağılımı te
min eden, kalkınmanın nimetlerini halka 
yayabilen, bölgeler arasındaki dengesizli
ği giderebilen ve yurdumuzun her köşe
sinde aynı refahı sağlayabilen bir kalkın
manın gerçekleşmesine gayret ediyoruz. 

Yani, dengeli bir kalkınmayı hedef 
olarak alıyoruz. 

Ekonomik büyüme, üretim artışıyla 
mümkün olur. 

Üretim artışı, mevcut tesislerin kapa
site kullanım oranının artışı yanında, ye
ni işletmelerin devreye girmesi ile temin 
edilir. 

Yeni tesisler, yeni işletmeler ise yatı
rımlarla ortaya çıkar. 
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O nedenle, millî geliri.ve refahı art
tıran kalkınma hareketi ile yatırımlar ara
sında sıkı bir bağlantı mevcuttur. 

Kalkınmada ana hedef, ülkenin ve 
fertlerin maddî ve manevî varlıklarının 
zenginleştirilmesi olduğuna göre, toplu
mun en alt gelir gruplarına önem vermek, 
sosyal refahın ve sosyal barışın sağlanma
sı bakımından gerekli olmaktadır. 

Bölgeler arası dengesizliğin giderilme 
gayretleri de, yine aynı düşünceden kay
naklanmaktadır. 

Sosyal refahın sağlanabilmesi için, 
Çeşitli imkân ve hizmetlerin topluma den
geli olarak sunulması lâzımdır. 

Sosyal adaletin en büyü*: nimeti şüp
hesiz ki fertlere iş imkânı verebilmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerde en büyük 
sorun, işsizlik sorunudur. En büyük ada
letsizlik de işsizlikte yatmaktadır. 

İstihdam sorununa çözüm bulama
yan, işsizliğin büyük boyutlara ulaştığı 
toplumlarda sosyal bansın uzun süre ko
runabilmesi çok zor olmaktadır. 

Gelin hiç olmayan veya çok az olan 
fertlerin refahının arttırılması, onlara Sos
yal Dayanışma ve Yardımlaşma Fonundan 
yardım yapmaktan ziyade, kabiliyet ve ni
teliklerine göre iş temin etmekle mümkün 
olur. Onları, aynı zamanda üretken hale 
getirerek ekonomiye katkıda bulunur ha
le, yani işe yarar hale getirerek onlara yük
sek moral vermekle huzur sağlanabilir. 

Ferde iş verebilmek, üretim artışı ile 
ve yatırımla ilgilidir. 

Yeni yatırımlar yapılamaz ise iş im
kânı doğmaz. Artan nüfus karşısında iş
sizler ordusu da artar. 

Toplumda huzur ve barış bozulur. 

Tanmda mekanizasyonun gelişmesi, 
tarımla uğraşanların imkânlarını sınırla

makta ve kırsal nüfusun kentlere göç et
mesine neden olmaktadır. Bu nüfusun bü
yük bir çoğunluğu düz işçi; yani meslekî 
bir ihtisası olmayan kazma-kürek işçisidir. 
Bunlann diğer sektörlerde iş bulabilme
leri yine yatmmlara bağlıdır. 

Gelişmekte olan diğer ülkelerde oldu
ğu gibi, ülkemizde de sosyal refaha ayrı
labilen kaynaklar sınırlıdır. Hızlı nüfus ar
tışı, kalkınmayı ve sosyal refahı frenlemek
tedir. Durum böyle olunca, millî kaynak
lann çok hassas ve dengeli olarak kulla
nılması gerektir. 

Sahip olunan millî kaynakları, en ve
rimli şekilde yatırımlara dönüştürebilmek 
lazımdır. 

En elverişli sahada, en verimli tarz
da, azami ekonomik veya sosyal faydayı 
sağlayacak şekilde kaynaklann çok titizlik
le kullanılması zaruridir. 

Yani kaynakların maksimizasyonunu 
sağlamak lâzımdır. 

Oysaki, son senelerde imalat sanayii 
yatırımlarına gerekli önemin verilmediği, 
programa alınmış yatınmların süresi için
de bitirilemediği ve senelere» sürünceme
de kaldığı görülmektedir. 

Millî kaynakların yanlış önceliklere 
tevcih edildiği müşahade edilmektedir. 

O nedenle üretime dönük yatınmla-
nn yeniden hızlanmasını sağlamak, istih
dam imkânlarını geliştirmek ve yatırım-
istihdam ve üretim çizgisinde ülkeye ve 
toplumumuza dengeli bir gelir dağılımı te
min ederek, refahın tabana yayılmasına 
yardımcı olacağına inandığımız yatınm-
lar konusunda, bir Meclis araştırmasının 
yararlı olacağına inanmaktayız. 

Anayasanın 98 inci ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci mad
deleri gereğince, yatınmlar konusunda bir 
Meclis araştırması açılması hususunda ge-
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reginin yapılmasını müsaadelerine arz 
ederiz. 

Saygılarımızla, 
Mehmet Gölhan 

Sakarya 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın 
Bakan. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TA
NER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; konuşmamın başında, he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmamın başında bir genel su
nuş ve arkasından da bu konularda birta
kım istatistik! bilgiler sunmaya çalışaca
ğım. 

Kalkınmayı sağlamaya yönelik eko
nomik politikalar, toplumun iktisadî, ku
rumsal ve sosyal transformasyonunu en kı
sa sürede gerçekleştirmeyi ön planda tut
malıdır. Kalkınma ekonomisinin temel 
prensibidir bu. Söz konusu ilkeye uyulma
dığında, toplumun ulaşmayı arzuladığı re
fah seviyesiyle, fiilen erişilen nokta arasın
daki fark giderek açılacaktır. Bu husus hiç
bir zaman için gözden uzak tutulmalıdır. 

İzlenen ekonomik ve sosyal politika
larda, yukarıdaki faktörler dikkate alına
rak, ekonomik gelişme ve kalkınmanın te
mel taşını teşkil eden ve ülkemizde yeter
sizliği hissedilen altyapı yatırımlarına, 
1984 yılından itibaren ağırlık verilmiştir. 

1984-1988 döneminde, enerji ve ulaş
tırma yatırımlarına, kamu yatırımları için
de özel bir öncelik tanınmıştır. 1983 yılın
da, kamu yatırımlarının yüzde 48'ini 
enerji ve ulaşım yatırımı teşkil ederken, bu 
pay 1988'de yüzde 55,3'e ulaşmış ve elekt
rik enerjisi üretimi de 1984 yılında 30 mil
yar kilovat/saat iken, 1988'de 50 milyar ki
lovat/saati aşmıştır. 

Enerji arzının artışıyla, bir taraftan 
sanayi üretiminin elektrik enerjisi talebi 
karşılanmış, diğer taraftan, köylere götü-
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rülen sosyal hizmetleri iyileştirmek üzere, 
elektrik hizmeti sağlanan köy sayısı da ar
tırılmıştır. 1982 yılı sonunda, Türkiyemiz-
de, elektriksiz ve telefonsuz köy kalmamış
tır. 

Kaynak kullanımında etkinlik krite
ri göz önünde tutularak öncelikle mevcut 
kapasitelerin azamî kullanımı hedef alın
mış; kapasitelerin yetersiz kaldığı sektör
lerde, teşvik politikalarıyla, yatırımlar des
teklenmiştir. Kamu kesiminin imalat sa
nayii yatırımları programlı şekilde azaltıl
mıştır ki, bu bizim hükümet programı
mızda vardır, özel kesim imalat sanayii 
yatırımlarında son yıllarda belirli bir ar
tış söz konusudur. Özel kesim, 1979-1983 
döneminde 1983 fiyatlarıyla 12 trilyonluk 
imalat sanayii yatırımı realize etmişken, 
aynı kesim 1984-1988 döneminde 14 tril
yonluk yatırım gerçekleştirmiştir. Diğer 
bir deyişle, söz konusu dönemde, serma
ye stokuna ilavede yüzde 14,8'lik tfir artış 
kaydedilmiştir. Birim yatırım başına sağ
lanan katma değerin yüksek olduğu sek
törlerde yapılan bu yatırımlar, imalat sa
nayii katma değerinin yüksek oranda ar
tışına imkân vermiştir. 1983-1988 döne
minde imalat sanayii katma değeri, sabit 
fiyatlarla, yıllık ortalama olarak yüzde 8,4 
oranında artış göstermiş; özel kesim yatı
rımları, toplumun sosyal ihtiyaçları dik
kate alınmak suretiyle de yönlendirilmiş
tir. Uzun yıllar ihmal edilmesinden dola
yı, kronikleşme eğimi gösteren konut 
problemi, Toplu Konut Fonunun devreye 
sokulmasıyla çözüm yoluna girmiştir. Ko
nut yatırımlarının, konut inşaatı sırasın
da kullanılan malzemelerin üretimini, ay
rıca konutun bitimiyle ihtiyaç duyulan do
natımların üretimini uyardığı görülmek
tedir. Buna ilaveten, bu kesimde yaratılan 
istihdam da oldukça önemlidir.' 

Mahallî idarelere tahsis edilen kay
nakların artırılması, bu yönetimler tara
fından sağlanan hizmetlerin iyileştirilebil
mesini mümkün kılmıştır. 
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Büyükşehir belediyeleri, kendilerine 

ilave kaynak temin edilmesiyle, nüfus yo
ğunluğu artışının yarattığı ek sorunları çö
zebilir hale gelmişlerdir. 

Şehirlerdeki altyapı ve çevrenin kali
tesinin yükseldiği görülmektedir. Bu da, 
kalkınma ve refahın artırılması yönünde 
atılan bir adımdır. Büyükşehir belediye
lerine verilen ilave kaynaklar dikkate alı
nınca, belediyelere ayrılan paylar, 1984 yı
lında, gayri safî millî hâsılanın yüzde 0,9'u 
iken, 1988 yılında yüzde 1,5'ine ulaşmış
tır. 1983 yılı sonundan itibaren, serbest pi
yasa sistemini yapılaştırmak için, amaçlı, 
bir seri ekonomik karar uygulamaya ko
nulmuştur. 

Bu çerçeveden olmak üzere, fiyatla-; 
rın serbest piyasada teşekkül etmesine,! 
kambiyo rejiminin serbestleştirilmesine, it
halatta liberasyonu artırmaya ve ihracatı j 
desteklemeye öncelik veren iktisat politi
kalarına ağırlık verilmiştir. 

Dünya ekonomisinde son yıllarda 
gözlenen eğilim de, ekonomide kamu mü
dahalesini azaltmak, rekabeti teşvik etmek 
ve fiyatların serbstçe oluşabileceği bir or
tamı yaratmak yönündedir. Yani, dünya
da da karma ekonomilerin devri bitmiş
tir, tükenmeye başlamıştır. Gelişmiş Batı 
ekonomilerinde, bu amaçla özelleştirme 
uygulamaları başlatılmış, antitekel yasa
ları yürürlüğe konulmuş olup, sosyalist 
blokta bile bu yönde uygulamalar görül
mektedir. Sovyetler Birliği ve Çin Halk 
Cumhuriyetinde, her türlü ekonomik ka
ran merkezi otoritenin aldığı bir yapıdan, 
piyasa hareketlerinin dikkate alındığı bir 
yapıya yönelinmektedir. Türkiye'nin de 
dünyadaki bu gelişmeleri göz ardı etmesi 
mümkün değildir. 

Ana hatları daha önce özetlenen po
litikaların etkisiyle, Türk ekonomisinde, 
1984-1988 yıllan arasında, temel ekonrmik 
büyüklüklerin önemli bir kısmında, olduk-
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ça olumlu neticeler elde edilmiştir. Söz ko
nusu dönemde, gayrî safî millî hâsıla, yıl
lık, ortalama olarak yüzde 6 oranında art
mıştır. Hızlı büyüme, işsizlik probleminin 
belirli ölçüde hafiflemesine de katkıda bu
lunmuştur. 

ihracata öncelik veren ekonomik po
litikalar neticesinde, ihracat, değer ve mik
tar olarak, sınaî ürünlerin ağırlık kazan
dığı bir yapıda önemli ölçüde artmlmış-
tır. Sınaî ürünler ihracatı, 1983 yılında 3,6 
milyar dolar düzeyinde iken, 1988 yılın
da 8,9 milyar dolara yükselmiştir. Buna 
paralel olarak, bu ürünlerin toplam ihra
cat içindeki payı yüzde 80'lere yaklaşmış
tır. Ayrıca, ihracat, mal ve ülke bazında, 
önemli ölçüde çeşitlenmiştir. 

ihracat yanında turizm ve diğer dö
viz gelirlerinin hızla genişlemesi, ithalatın 
liberalleşmesine, dış borç anapara ve faiz 
ödemelerinin artmasına rağmen, ödeme
ler dengesi finansmanında hiçbir güçlük
le karşılaşılmadan devam edilmiştir. Bu
nun ötesinde, carî işlemler hesabı, 150 se
nedir -1970 senesi hariç- ilk defa olarak 
1988 yılında fazla vermiş; bu rakam, 1,5 
milyar dolar mertebesine ulaşmış; 
Şubat-1988 rakamlarıyla 1,8 milyar dolar 
olmuştur. 

İthalatın liberalleştirilmesinde önemli 
adımlar atılmış, ithali müsaadeye tabi mal 
sayısı 1988 yılında 33'e kadar indirilmiş-

" tir. 
ihracatın, ithalatı karşılama oranı 

1983'te yüzde 67 iken, 1988'de, yüzde 
82,3'e yükselmiştir. Böylece, dış ticaret açı
ğının gayri safî millî hâsılaya oranı da düş
me eğilimine girmiştir. 

Ayrıca, bu dönemde, gerek insangü-
cü, gerekse bilgi birikimi olarak, dış tica
ret altyapısında önemli gelişmeler kayde
dilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
kısaca sizlere sunmaya çalıştığım ön ra-
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porla, son 6 sene içerisinde ana hatlanyla 
yapmaya çalıştıklarımızı anlatmaya çalış
tım. Şimdi, müsaade buyurursanız, biraz 
da detaya girmek istiyorum. 

Muhalefet tarafından süratle ve sü
rekli olarak eleştirilen Anavatan Partisinin 
son altı senelik icraatının temin ettiği ge
lişmenin eksik olduğu ve eski dönemler
de yapılan işlerin de daha kaliteli ve daha 
iyi oldu söylenmektedir. Bu Meclis araş
tırması önergesi de, şüphesiz, kendi açı
larından, bunun böyle olduğunu ispat et
mek ve bunun devamının da kendileri ta* 
rafından sürdürülmesine imkân vermek 
amacıyla verilmiştir. 

Burada sizlere bazı rakamlar sunmak 
istiyorum : 1988 fiyatlarıyla, eğer 
1975-1979 dönemini alırsanız, toplam ya
pılan yatırımlar, 103 trilyon civarındadır. 
Bu rakamlar, 1980-1984 döneminde 70,9 
trilyon olmuştur. Anavatan Partisinin ik
tidar olduğu dönemde, bu rakam 111 tril
yondur. Burada, aynı rakamları, aynı baz
da görüşüyoruz. Anavatan Partisi, insaf
la söylemek gerekirse, eski dönemlere na
zaran çok daha büyük yatırım yapmıştır; 
bunu tartışmak mümkün değildir. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Seninle hiçbir şey tartışılmaz. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TA
NER (Devamla) — Eğer iki kere iki dört 
ediyorsa, eğer dördü yoruma müsait de
ğilse, bu rakamları da tartışamayız. Neyi 
tartışırız?.. 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — 
Tenezzül meselesi. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) 
— Yani, Türkiye yerinde mi durdu on se
ne? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TA
NER (Devamla) — Sayın milletvekili, zatı 
âliniz de çok iyi bilirsiniz, bütün erkekler, 

bir devirde kısa pantolonla gezerler; tah
min ediyorum zatı âliniz de gezdiniz. 
(DYP sıralarından gürültüler) 

ALİ ESER (Samsun) — Dam üstün
de saksağan... 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Ba
kan. , 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TA
NER (Devamla) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkan. 

Efendim, 1987 ve 1988 senesinden 
bahsetmek istiyorum... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Genel 
Kurula hitap edin; karşılıklı sataşmaya im
kân vermeyin. (DYP sıralarından gürül
tüler) Lütfen efendim... Lütfen... Biz va
zifemizi biliriz. Lütfen... 

Devam edin efendim. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TA
NER (Devamla) Sağ olun. 

Efendim, Hükümetimiz 1987 sene
sinde 14 trilyonluk yatınm yapmıştır. Bu 
yatırımın 7,5 trilyonunu kamu, 6,5 trilyo
nunu da özel sektör yapmıştır. Bunlar ha
kikî rakamlardır. 

1988 senesinde, 24,2 trilyonluk yatı
nm yapılmış; 11,5 trilyonluk yatırımı ka
mu, 12,7 trilyonluk yatınım ise özel sek
tör yapmıştır. Bu rakamlardan, özel sek
törün 1988 senesi içerisinde yaptığı yatı
rımların, kamu yatırımlarından fazla ol
duğu görülmektedir. 

Bu yattnmlar nasıl yapılmaktadır ve
ya yatırım yapmak için nelere ihtiyaç var
dır, bu konuya bir göz atmak gerekir. Ya-
tırımlann yapılmasında, tabiî ki, yurt içi 
tasarruflann payı büyüktür. 1979 senesin
de yurt içi tasarruflann gayri safî millî hâ
sılaya oranı yüzde 15,2'dir. Eğer, 1988 se
nesini merak ederseniz, rakamını vereyim; 
sadece yüzde 26, ya çıkmıştır, yani bir neb-
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ze artmıştır, yani fena da olmamıştır. Ana
vatan Partisi Hükümeti zamanında tasar
ruflar özendirilerek, memleketimizde ta
sarruflar artmış, bu tasarrufların yatırıma 
kaydırılması, memleketimizin, şüphesiz, 
menfaatına olmuştur. 

Türkiye gibi, gelişmekte olan bir ül
kede, yatmmlan yapmak için kaynağa ih
tiyacımız var; bu kaynakları, öncelikle iç 
kaynaklar ondan sonra da dış kaynaklar
dan sağlayacaksınız. Zaman zaman bu 
kürsülerde, Anavatan Partisinin dışarıdan 
aldığı borçları fazla bulduklarını sayın 
muhalefet milletvekilleri söylemişlerdir; 
belki biraz sonra tekrar söyleyecekler. Ta
biî, o zaman şunu sormak lazım : Bir 
memlekette yatırımları ne ile finanse ede
ceksiniz? \ani, eğer gelişmekte olan bir ül
kenin iç tasarrufları yeterli değilse, dışa
rıdan kaynak almayacak mısınız? Eğer al
mayacak idiyseniz, daha evvelki dönem
lerde bu kaynaklar nasıl alındı? Yani, 
1978-1979 döneminde 20 milyar dolar olan 
borç, 38 milyar dolara çıktığı zaman, o za
manki borç stokunun nasıl geldiğini sor
mak gerekir. 

Ben size bir nebze bahsedeyim : 
DÇM denen çok güzel bir sistem vardı. 
Bu sistemi artık geride bırakıyoruz; bu se
ne son taksidini ödüyoruz. Bu sistem yü
zündendir ki, -çok güzel ifade etmek 
gerekir- memleketin döviz ihtiyacını kar
şılamak için, iç piyasaya, devlet tarafın
dan, kur.garantisiyle, bol miktarda para 
verilmiştir. Yani, devlet, halkından vergi 
olarak aldığı kaynakları, daha sonra, iç pi
yasada bazı insanlara bu kur garantisi kar
şılığında ucuz fiyatla hediye etmiştir. Bu, 
bir politikadır. Bunu anlamak, o gün için 
mümkün olabilirdi; ama, bugünün dün
ya ekonomisinde bunu anlamak mümkün 
değildir. Bu ne yapmıştır? Son beş sene 
içerisinde, o günün 20 lirasında olan. do
ların bugün ortalama 1 500 liraya geldi
ğini düşünürseniz, arasındaki fark kadar, 

Merkez Bankası kaynaklarından, finans
man sorunu getirmiştir. Neticede, bu so
runun doğurduğu enflasyon yükselmesi
nin bizim üzerimize atılması mümkün de
ğildir. Onu da sizlere anlatmak istiyoruz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Dolan 
1 500 liraya çıkarmasanız olmuyor mu? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TA
NER (Devamla) — 1988 yılı kasım ayın
da yükselen enflasyonun, Hükümetimiz 
tarafından, sıkı tedbirlerle aşağı çekilme
si devam etmektedir. Nisan ayı neticesi 
olarak, basında yer almamasına rağmen, 
bu rakamın yüzde 62'ye düştüğünü, bun
dan sonraki aylarda da düşmeye devam 
edeceğini sizlere belirtmek istiyorum. 

Bunları nasıl yapmayı düşünüyorsu
nuz?.. Bütçedeki kaynaklan en iyi şekilde 
kullanmak, tasarrufları bu konuda artır
mak, kamunun bazı yatırım harcamala
rını kontrollü olarak kısmak, Merkez Ban
kasındaki parasal tabanın büyüme hızını 
kontrole almak, serbest döviz tespitinde pi
yasa tarafına imkân sağlamak, altının ser
best bırakılmasını sağlamak, özelleştirme 
ve yabancı sermayenin memleketimize gel
mesi imkânını sağlamak, ihracata teşviki 
devam ettirmek, ihracata dönük yatmm
lan teşvik etmek, ithalattaki zorlukların gi
derilmesi ve ithalata uygulanan vergilerin 
aşağı çekilmesini sağlamak, tarıma destek 
vermek, bankacılık sektörünün, sermaye 
piyasası sektörünün ve sigorta sektörünün 
reorganizasyonunu sağlamak yoluyla yap
mayı düşünüyoruz. Bunun yanı sıra, 1988 
senesinde ödemeler dengesi 1,5 milyar do
lar artı bakiye vermesine devamen, son üç 
ayda da ödemeler dengesi artı bakiye ver
mektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
son 6 senede uygulanan ekonomik politi
kalarla, Türkiyemiz kırk senede yapılana 
eşdeğer işi beş senede yapabilmiştir; bu
nunla iftihar etmekteyiz. Programımızın 
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ilk dört senesinde hazırlamış olduğumuz 
altyapı yatırımları büyük ölçüde tamam
lanmıştır. Bundan sonra ikinci dönem baş
lamaktadır; binanın geri kalan kısmını 
çıkmaya başlıyoruz. 

Bu konuda, üzülecek, küsecek ve ten
kit edilecek bir şey yoktur. Hükümet, mil
leti ve memleketi için çalışmalarını yap
maktadır. Türkiye'nin gelişmesi, bugün
kü şartlarda bulunmamız, hepimiz için if
tihar vesilesidir. Eğer tenkit edilecekse, ek
siklerimizin, bu dönem içerisinde neler ol
duğunu spesifik olarak söylemek, tenkit et
mek için, bu kürsüye gelenlerin de neyi, 
nasıl yapacaklarını belirtmelerinde fayda 
vardır. Altı senedir konuşmalarında, "Biz 
geldiğimiz zaman yaparız" demekten baş
ka söyleyecekleri hiçbir şey yoktur. İşin 
acısı, geçenlerde yabancı temsilcilerin de 
iştirak ettiği bir toplantıda, benden sonra 
konuşacak olan muhalefet liderlerinin, ya
bancılara da aynı şeyi söyleyeceklerini ve 
onların bu masallara kanmamaları gerek
tiğini söyledim. Dedim ki, son altı sene
dir bize hep ayni şeyi söylerler; ama hiç
bir şekilde bir şeyden bahsetmezler. Sebe
bine gelince de, "Eğer biz bu fikirleri söy
lersek, onlar bizim fikirlerimizi çalarlar, 
onlar o zaman daha iyi yaparlar" diyor
lar. "Siz Batı'da böyle bir şey duydunuz 
mu?" dedik. Tabiî herkes biraz güldü; 
ama olay şudur sayın milletvekilleri : Eğer 
hepimiz bu vatanın evlatlarıysak, eğer biz 
siyasî olarak bu görevlerde memleketi da
ha iyi yere götürmek istiyorsak, iktidarıy
la - muhalefetiyle memleket için iyi olan 
şeyleri bu kürsüden söylememiz gerekir. 
Bu kürsülerden, iyi yaptığımız şeyleri al
kışlayınız, yanlış yaptığımızı belirtiniz. Ek
siklerimizi de tamamlamamıza yardımcı 
olunuz. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyo
rum; sağ olun. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — 
Millet hakem, millet... 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Buyurun Sayın Gölhan (DYP sırala
rından alkışlar) 

Sayın Gölhan, bir dakikanızı rica 
edeyim. 

Şayet son 10 dakikanızı birlikte kul
lanmak istiyorsanız, size en sonunda söz 
vereyim... 

MEHMET GÖLHAN (Sakarya) — 
Ayrı kullanmak istiyorum. 

BAŞKAN — Ayrı kullanmak istiyor
sanız, buyurun. 

DYP GRUBU ADINA MEHMET 
GÖLHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; üretken yatırımlar ko
nusunda, arkadaşlarımla beraber vermiş 
bulunduğum önerge dolayısıyla, Doğru 
Yol Partisi Grubu adına söz almış bulun
maktayım. Yüce Heyetinizi şahsım ve par
tim adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Büyük Atatürk Onuncu Yıl Nutkunda, 
"Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en 
medenî ülkeleri seviyesine çıkaracağız. 
Milletimizi en geniş, refah, vasıta ve kay
naklarına sahip kılacağız. Millî kültürü
müzü muasır medeniyet seviyesinin üstü
ne çıkaracağız" demektedir. Atatürk, bu 
sözleriyle, ülkemize (Türkiyemize) hedef 
göstermiştir. Bu hedef, çağdaş uygarlık dü
zeyine ulaşmaktır. 

Çağdaş ülke insanlarının sahip oldu
ğu hakların tamamına sahip ve bu hakla
rın tam olarak işlediği, milletin her şeye 
hâkim olduğu, her şeyin vatandaştan baş
layıp vatandaşta bittiği; hür, mamur ve 
müreffeh bir Türkiye'nin oluşmasını hep 
beraber istiyoruz. Her şeyin, hukukun 
içinde cereyan ettiği, her şeyin güven için-
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de olduğu, kimseye muhtaç olmadan, ça
lışmak isteyen herkese iş bulunabildiği, ya
rının korku ve endişesinden uzak, huzur 
içinde yaşanabilen, sosyal güvenlik ve sos
yal dayanışmasını halletmiş bir Türkiye is
tiyoruz. 

Hür parlamentosu olan, hür basını 
olan, hür sendikası olan, hür yargı orga
nı olan bir ülke istiyoruz. Herkesin dev
lete, birbirine ve millete güven içerisinde 
olduğu; bütün fertleri kaderde, kıvançta 
ve tasada ortak; tarihine, kültürüne, anâ
nesine bağlı, haklarına sahip bir Türkiye 
istiyoruz. 

Kısaca, kalkınmış bir Türkiye istiyo
ruz. 

Şehirde ne varsa, köyde de o olan; her 
köşesinde her şey bulunan ve her köşesin
de tüten bacaları olan; açı, açığı, çıplağı 
bulunmayan, karnı tok, sırtı pek insanlar 
diyarı olan bir Türkiye istiyoruz. 

İnsanların birbirine.güven içerisinde, 
inanç içerisinde; devletine, milletine gü
ven içinde olan bir Türkiye istiyoruz. Bu 
nasıl sağlanacaktır; yani, kalkınmış bir ül
keye nasıl ulaşılacaktır? 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızın 
166 ncı maddesinde, kalkınmanın nasıl 
sağlanacağına işaret edilmiştir. Bakın, 
Anayasanın 166 ncı maddesi, "Ekonomik, 
sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle 
-altını çizerek söylüyorum- sanayiin ve ta
rımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu 
biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynakla
rının döküm ve değerlendirilmesini yapa
rak, verimli şekilde kullanılmasını planla
mak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak 
Devletin görevidir" diyor. Devlet bu 
amaçları gerçekleştirmek için kalkınma 
planları yapacaktır. Bu planlarda, millî ta
sarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istik
rar, sağlayıcı ve dış ödemelerde dengeyi 
sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici 

tedbirler öngörülür, yatırımlarda toplum 
yararları ve gerekleri gözetilir. Kalkınma 
girişimleri de bu plana göre gerçekleştiri
lir. 

Siyasî İktidarımız, kendi döneminde 
ülkemizin Beşinci Beş Yıllık Planını hazır
lamıştır ve bu planı Yüce Meclisten de ge
çirmiştir. Şimdi, bu plan gereğince, 1983 
rayiçlerine göre, beş senelik dönemde 14,4 
trilyon liralık yatırım yapılması öngörül
müştür. Bu yatırımların da sektörel dağı
lımları şu şekilde olacaktır : 

Yatırımlardan tarım sektörü yüzde 
11,37 madencilik sektörü yüzde 6,12, ima
lat sanayi yüzde 20,92, enerji sektörü yüz
de 14,89, ulaştırma sektörü yüzde 18,57, 
turizm sektörü yüzde 0,86, konut sektörü 
yüzde 15,20, eğitim sektörü yüzde 2,36, 
sağlık hizmetleri sektörü yüzde 1 ve diğer 
hizmetler yüzde 8,71 oranında pay alacak
tır. 

Şimdi, yatırımlarla ilgili olarak hü
kümetin programını inceliyoruz. Bu prog
ramda, "sanayi yatırımlarının teşviki için, 
kredi maliyetlerinin sunî tedbirlerle aşa
ğıya çekilmesi yerine, enflasyonu çok dü
şük seviyelerde tutan bir iktisadî politika 
takip edeceğini" açıklıyor. 

Ayrıca, hükümet programının başka 
bir paragrafında da, sosyal ve iktisadî fay
daları yönünden, Güneydoğu Anadolu 
Projesini birinci öncelikli bir proje sayıyor; 
"Bu projenin kısa zamanda tamamlana
bilmesi için gerekli bütün tedbirleri almayı 
millî bir vazife addediyoruz diyor" ve ger
çekten çok güzel... 

"Devletin altyapı yatırım politikasın
da, yeni, dinamik ve gerçekçi bir yol ta
kip etmeyi öngörüyoruz. Mevcut uygula
ma ve kaynaklar çok sayıda proje arasın
da dağıldığı için, yatırımların hiçbir şekil
de zamanında hizmete girmesine imkân 
olamamakta, üretim yapmayan, hizmet 
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vermeyen, inşaatı ve tesisatı yarım kalmış, 
tesisler ortaya çıkmaktadır" diyor. 

Yine bir başka paragrafında da, "İn
şaat ve tesisat süresi uzadıkça yatırım ma
liyeti de artmakta, devletin kıt kaynakları 
israf edilmektedir. Bu bakımdan, yatırım
ların, gerek sayı ve gerekse yıllık toplain 
harcama miktarı ile, kaynaklar arasında 
gerçekçi bir ilişki kurarak, yatırımların en 
kısa zamanda tamamlanıp, işletmeye alın
masını sağlayacak bir program uygulama
ya kararlıyız" diyor. Bunlar hakikaten çok 
güzel, ama keşke buna uyabilip, gerçek-
leştirebilseydik. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, Anaya
sanın 166 ncı maddesi, Beşinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı ve hükümet programını 
nazarı itibara alarak, Siyas? İktidarın ya
tırımlarını hep Deraber gözden geçirelim. 

1987 yılı fiyatlarıyla, 1984 yılında, İk
tidarımız 10,2 trilyonluk yatırım yapmış
tır ve gayri safî millî hâsılanın yüzde 
22,3'ünü sabit sermaye yatırımlarına ayı
rabilmiştir. 1985 yılında bu yatırım tutarı 
11,9; 1986'da 13,4 -trilyon olarak- 1987'de. 
14,1; 1988 yılında da 14,6 trilyonluk yatı
rım gerçekleştirmiş görülüyor; 1987 yılı fi
yatlarıyla. Bu fiyatlarla, gayri safî millî hâ
sıladan yatırımlar, yüzde 24, yüzde 25, 
yüzde 24,8, 1988 yılında da 1987 fiyatla
rıyla yüzde 24,2 pay almıştır. 

Şimdi, İktidarın her fırsatta kötüle
meye, karalamaya çalıştığı 1977 yıllarım
da, yine aynı fiyat bazında mukayese etti
ğimiz zaman, yatırımların yüzde 30'lann 
üstüne çıktığını görürüz. 1987 fiyatlarıy
la, 1977 yılında Türkiye 13,3 trilyon lira
lık yatırım yapabilmiştir. Şimdi, 1980 mü
dahalesinden sonra yatırımlar azala aza
la aşağı inmiş; ancak 1986 senesinde tek
rar 1977 yılı seviyesinde yatırım yapabil
mişiz. Şimdi soruyorum, bunun iftihar 
edilecek, övünülecek bir tarafı var mıdır? 
Bundan üzüntü duymak lazım değerli 
milletvekilleri. 

Geçen seneler, yatırımlar yönünden 
ve istihdam yönünden maalesef kayıp se
neler olarak addedilmek gerekir. 1977 yı
lında sabit sermaye yatırımlarının gayri 
safî millî hâsılaya oranı, yine aynı fiyat
larla yüzde 34,9'dur. 1988 yılında ise bu 
oran yüzde 24,2'dir. Yatırımlar, gayri safî 
millî hâsıladan, anlaşılıyor ki, yeterli pa
yını alamamıştır; yani, ülkemizde yatırım
lar etkinliğini kaybetmiştir. Ancak, Sayın 
Başbakan -biraz evvel Sayın Bakan da-
Türkiye'nin baştan başa, yatırımlarla bir 
şantiyeye döndüğünü söyleyebilmektedir. 
Maalesef, bizim rakamlar bunları göster
miyor; ama, Sayın Başbakanın, bu sene 
belediyeleri bağlayan ve yatırımlara kös
tek genelgesi, herhalde bundan sonra bu 
övünmeye mani olacak gibi, görünüyor. 

Şimdi, yatırımlar gerçekten on sene 
evvelki seviyeye çıkabildiyse; samimiyetle 
ifade ediyorum, bu yatırımları yakinen ta
kip eden bir kişi olarak, bundan üzüntü 
duyuyorum, sevinemiyorum; akıp geçen 
senelerden üzüntü duymamak mümkün 
değildir. 

Değerli milletvekilleri, yatırımları 
sektörel bazda incelediğimiz zaman, üret
ken sektörlerden de uzaklaştığını görüyo
ruz. Bakınız, 1980 yılında sabit sermaye 
yatırımlarının yüzde 27'sini oluşturan 
imalat sanayii, 1988 yılında 14,8 seviyesi
ne düşmüştür. 1980 yılında imalat sana
yii yatırımları gayri safî millî hâsılanın 
yüzde 5,25'ini alırken, 1988 yılında bu 
oran yüzde 3,58'e düşmüştür. Kamu ya
tırımları içerisinde de imalat sanayii yatı
rımlarının devamlı azalmakta olduğu, bu 
kürsüden defalarca beyan edilmiştir. 1984 
yılında kamu yatırımlarının yüzde 14,4'ü 
imalat sanayiine giderken, her sene bu 
azala azala, 1988 yılında yüzde 5,6'ya in
miş, 1989 yılında da yüzde 5'e inmiştir. 
Yani, Siyasî İktidarın hazırlamış olduğu 
Beşinci Beş Yıllık Planda imalat sanayii 
yatırımlarının sabit sermaye yatırımları 
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içindeki payını biraz evvel arz ettim, yüz
de 20,92 idi; ancak, 1984, yılından 1989 
yılına kadar beş yıllık planın öngördüğü 
yüzde 20,92 oranında sabit sermaye yatı
rımlarının, imalat sanayii pay alamamış
tır. Uygulanmakta olan beş yıllık planın 
dört senesinin ortalamasını aldığımız za
man, imalat sanayiine ayrılan pay, orta
lama yüzde 17,4'tür; yani, imalat sanayi
ine ayrılan bu pay beş yıllık plan hedefle
rinin altında kalmıştır, altında kalacaktır. 

Genel olarak, yatırımlar millî gelir
den yeterli payı alamadıkları gibi, imalat 
sanayii de bu payını hiçmi hiç alamamış
tır. ANAP İktidarı döneminde, maalesef, 
Türkiye, "sanayileşerek kalkınma" stra
tejisinden de vazgeçmiştir; bu iktidar dö
neminde, Türkiye, sanayileşmeden de vaz
geçmiştir. 

Sayın milletvekilleri, yine, sektörel 
bazda yatırımları incelemeye devam etti
ğimizde, bakınız Beşinci Beş Yıllık Planla 
bu dört senede yapılanların ortalama yüz
delerini size arz edeyim. 

Tarım sektörü; plana göre yüzde 
11,37 pay alması gerekirken, dört yıllık or
talama yüzde 7,95'te kalmıştır. 

Madencilik sektörü; yüzde 6,12 pay 
alacağına, yüzde 3,95'te kalmıştır. 

Biraz evvel Sayın Bakanın da önce
lik verdiğini beyan ettiği enerji sektörü, 
beş yıllık plana göre yüzde 14,89 pay al
ması gerekliyken, yüzde 13,4'te kalmıştır. 

İmalat sanayii yüzde 20,92 yerine, 
yüzde 17,4 pay alabilmiştir. 

Bu dört sektörde de plan, hedefleri
nin altında kalış, maalesef, üretken sektör
lere gerekli önemi veremeyen bu İktidar 
dönemine rast gelmektedir. Bu dört sek
törde de plan hedeflerinden ne kadar geri 
kalınmıştır? Yüzde 10.6. Buna mukabil, 
ulaştırma, turizm ve konut sektöründe ya
tırımlar, plan hedeflerinin üstünde gerçek
leşmiştir ve bu üretken sektörlerden kesi

len yüzde 10 yatırım, konut, ulaştırma ve 
turizm sektörlerine kaymıştır. -

Bu rakamlardan da anlaşılacağı üze
re, ANAP İktidarı, üretken yatırımlara ge
rekli ilgiyi, maalesef gösterememiştir; ya
tırımları üretken olmayan sektörlere kay
dırmıştır. Yatırımlar, daha ziyade konut 
sektörü, telefon, renkli kaldırım ağırlıklı 
olmuştur; plan hedefleri maalesef çarpı
tılmıştır, çarpılmıştır. 

İşin hazin tarafı, senelerce Planlama 
Müsteşarlığı yapmış bulunan Sayın Baş
bakanın döneminde bu plan hedeflerinden 
sapmaları olmasıdır. İnsanın dengesiz bes
lenmesi gibi, yatırımların ve ekonominin 
de dengesiz oluşmasına neden olmuştur. 
Nitekim, üretmeyen bir ekonomiye kayış, 
sağlıklı olmamıştır. Geçen sene, hatırlana
cağı üzere, enflasyon yüzde 90'lara tır
manmış, ekonominin temel dengeleri çar
pılmış, gelir dağılımı bozulmuş; Hükü
met, dengeli bir kalkınmayı maalesef yü-
rütememiş; ortadirek ezilmiş, vatandaş, 
maalesef, bir lokma, bir hırkaya muhtaç 
hale getirilmiş ve vatandaş fakirleştirilip 
"fak-fuk-fon"a muhtaç hale gelmiştir. İş
çi, memur zekâta muhtaç hale gelmiş; va
tandaş, geçinebilmek için böbreğini, ço
cuğunu satar hale gelmiştir. 

Sahip olunan millî kaynaklar en ve
rimli şekilde yatırımlara dönüştürülme
miştir. Sayın Bakan biraz evvel ifade etti
ler, "Siz olsanız ne yaparsınız?" dediler. 
Biz olsak bu hataları yapmayız; bu yatı
rımları üretken yatırımlara kaydırırız. 

Ne olmuştur beş senenin sonunda?.. 
Tercihler yanlış kullanılmış, kaynaklar çar
çur edilmiştir. Bu sebeple, Hükümetin al
mış olduğu yanlış ve isabetsiz kararların 
faturası da vatandaşın sırtına yüklettiril
miş ve onun neticesidir ki vatandaş, 26 
Martta Siyasî İktidarın iktidarını almış ve 
üçüncü parti durumuna sokmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanır 166 
ncı maddesini tekVar ediyorum : "Ekono-



T.B.M.M. B : 88 16 . 5 . 1989 O : 1 

mik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özel
likle sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde 
dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişme
sini, ülke kaynaklarının döküm ve değer
lendirilmesini yaparak verimli şekilde.kul
lanılmasını planlamak, bu amaçla gerek
li teşkilatı kurmak Devletin görevidir" di
yor. 

Nerede, bu verimli şekilde planlamak 
ve yatırım yapmak?.. Bu icraatı göremi
yoruz. Biraz evvel, hükümet programın
dan pasajlar okudum; katılmamak müm
kün değil, gayet güzel, canıgönülden ka
tılıyorum; ama, gelin görün ki, icraat, bu 
safhada, bu yönde değil; icraat bambaş
ka bir safhaya kaymış. 

Anayasanın bu amir hükmüne rağ
men, bu iktidar döneminde, tarımda ve 
sanayide, planlanan hedeflerin gerisinde 
kalınmıştır. Bu Anayasanın 166 ncı mad
desini umursamamak, askıya almak değil 
midir? 

"Efendim, tarımda ve sanayide ya
tırımlarda geriyiz; ama, ulaştırma, ve ko
nut sektöründe de planlanan hedeflerin 
üzerine çıktık" demek, Anayasanın 166 
ncı maddesinin ihmalini mazur gösterir 
mi? Kaldı ki, bu yatırımlarda üretkenlik, 
verimlilik, tarım ve sanayi kesimi ile mu
kayese edilemez; üstelik, altyapı projeleri 
kısa sürede üretime katkı da yapmaz, dö
viz de getirmez, buna mukabil enflasyo
na yardımcı olur. 

1980'de dış borcumuz 20 milyar do
lar değildi Sayın Bakan, 13 milyar dolar
dı; siz bu borcu 50 milyar dolara çıkardı
nız. Üretken yatırım olmazsa, bu borçla
rı nasıl ve ne satarak ödeyeceğiz? Borcu, 
borçla ödemek, çıkar yol değildir. 

Alınan borçlar, üretken yatırımlara 
harcanmış ve kısa zamanda da nema ge
tirmiş olsaydı, ülkemiz, yönünden herhal
de çok çok daha yararlı olurdu. 

Bakınız, Sayın Başbakan 1983'te na
sıl düşünüyordu : "Dış borçlanma, akıl

lıca yapılır, döviz üretebilecek projelerde 
kullanılırsa, Türkiye, tekrar sıkıntıya düş
meden bu kaynakları da büyük ölçüde 
kullanabilir. Örneğin, 1 milyar dolar borç
la yaptığınız yatırım, iki üç yıl içinde yi
ne 1 milyar dolarlık ihracatı gerçekleşti
rebilirse, bu, akıllı bir borçlanmadır. Bu 
şekilde, hem borçlar rahatça ödenir hem 
de başkasının parası kullanılarak, daha 
hızlı kalkınılabilir" diyor. "Geçmiş borç
lanmalar yapılırken hata şuydu : Alman 
borçlar, döviz üretmeyen yatırımlara ve
rildi; bunun sonucu olarak da, Türkiye sı
kıntıya düştü. Aynı şekilde dış yatırımcı, 
akıllı bir politikayla Türkiye'ye getirilebi
lirse, hem teknolojik gelişme hızını artı
rabilir hem de işsizliği daha kısa sürede 
çözebiliriz. Devlet, kaynaklarını, yani pa
rasını, öncelikle işsizlere iş sahası açmak 
için harcamalıdır." Diyor Sayın Özal. 

Ancak, beş senelik süre içerisinde, bu 
dediklerini ifa edememiş, maalesef tam 
tersini yapmıştır. Esasen, bu iktidarın söy
lediğiyle, yaptıkları, maalesef taban taba
na zıttır. Burada da, dış borçlar, üretken 
olmayan sahalara harcanmış, devlet kay
nakları, iş sahası açmak için kullanılmış
tır; yani, dediğinin tam aksi yapılmış, is
raf edilmiştir. Dış yatırımcıyı, akıllı bir po
litika ile Türkiye'ye getirip, teknolojik ge
lişmemize katkıda bulunacağı yerde, mil
lî sermaye ile kurulan fabrikaları ucuz fi
yatlarla yabancılara satma politikası geliş
tirilmiştir. Bunun makul ve mantıklı yö
nü neresidir? 

Sayın milletvekilleri, iktidar Partimiz 
Liberal ekonomi modelini uyguladığını 
ifade etmekte ve bunu devamlı olarak yi
nelemektedir; yani, ekonomide söz sahi
bi, devlet değil, özel kesim olacaktır; her 
şey piyasa ekonomisi içinde yürüyecek; 
devlet, ekonomiye müdahalesini asgarî öl
çüler içerisinde tutacaktır. Ancak, bu eko
nomi modeli gerçekten, sözde var; fakat 
özde yok. Ülkedeki fiyat artışlarına dev-
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let öncülük eder, faizlerin nispetlerini -
yakın zamanlara kadar- devlet tayin eder, 
Merkez Bankası kredilerinin üçte ikisini 
yine kamu sektörü kullanır, banka siste
minin aktifinde trilyonlarca devlet men
kul değeri bulunur; devlet, sermaye piya
sasının yüzde 90'mı alır, emer, özel kesi
me kaynak bırakmaz; devletin borç alma 
ihtiyacının büyüklüğü, kredi faizlerini ve 
dolayısıyla mevduat faizlerini de yukarı
ya doğru çeker. Sayın Bakanın bahsettiği 
gibi değil; -yatırımların dört senelik orta
laması olarak- yüzde 57'si devlet, yüzde 
43'ü de özel sektör tarafından gerçekleş
tirilmiştir. Bu koşullar içerisinde, ekono
mide devletin küçültülmesi politikası yü
rütülememiştir. Bütün kaynakların kamu 
kesimine çekilmesi ve faiz oranlarının çok 
yüksek olması, kaynakların, özel sektör 
kanalıyla yatırımlara gitmesini önlemiştir, 
frenlemiştir. Hükümetin, üretime dönük 
yatırımları özel kesime bırakmış görünme
si ve fakat yatırım yapacak kaynakları ken
dine çekmesi, kaynaklarla altyapıya yönel
mesi, yatırımları verimsizleştirmekte, enf-
lasyonist baskı yapar duruma getirmekte
dir. Bu durumlar, tabiî ki, ekonominin 
dengesini bozmuştur. ' ' Liberal ekonomi
yi uygulayacağız, ekonomide devleti 
küçülteceğiz" diye yola çıkanlar, maale
sef bunu başaramamış; bilakis, ekonomi
de devleti büyütmüşlerdir. Zira, kaynak
ların büyük ağırlığı, yine kamu kesimine, 
devlete kaymıştır. 

Değerli milletvekilleri, beş senelik ic
raat sırasında yapılan toplam sabit serma
ye yatırımlarının yüzde 57'sini kamu ke
simi, yüzde 43'ünü de özel kesim gerçek
leştirmiştir. Halbuki, Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planına baktığımız zaman, özel 
kesimin, yüzde 46.4 oranında sabit serma
ye yatırımlarını gerçekleştirdiğini görürüz. 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planında bu 
oran yüzde 47'ye, Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planında da yüzde 48,9'a çıkmış

tır. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
döneminin kendisine has özellikleri var
dı; ihtilali içeriyordu, özel kesim yatırım
ları yüzde 41.7'ye inmiştir. 

Şimdi, karma ekonomi uygulanan 
dönemlerde özel sektör yüzde 49'a yakın 
oranda yatırım yaparken, liberal ekono
mi uygulanan bir dönemde bu oran yüz
de 43 oluyor. Bu, nasıl bir liberal ekono
midir, gayet tabiî anlamak mümkün de-
8ü-

Değerli milletvekilleri, yatırımlar, 
maalesef yanlış yönlendirilmiştir; üretken 
olmayan sahalara kaydırılmıştır. Bu yan
lış yolda gitmenin de, bir anlamı, bir man
tığı yoktur. Geliniz, yatırımları, hep be
raber, üretken sektörlere kaydıralım; kay
dıralım ki, üretimde artışlar sağlansın ve 
ülke bir an evvel, refaha, mutluluğa ka
vuşsun. 

Değerli milletvekilleri, bu iktidar beş 
senede, maalesef, ekonomik istikrarı sağ
layamamıştır. Şimdi, 26 Marttan sonra bu 
istikrarsızlığa, bir de siyasî istikrar girdi; 
siyasî istikrar, 26 Marttan sonra bozuldu. 
Beş senedir, yatırımlar için uygun bir or
tam sağlanamamıştır ve gerçekten, 26 
Marttan sonra da bu yönetime güven kal
mamıştır. Bunu gizli kapaklı konuşmanın 
manası yok; herkes biliyor. Yatırımlar, si
yasî ve ekonomik istikrar ister. 

BAŞKAN — Sayın Gölhan, toparla
yınız. 

MEHMET GÖLHAN (Devamla) 
— Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Bugünkü ortamda, hangi teşvikler 
verilmiş olursa olsun, yatırımların artma
sını beklemek mümkün değildir; hayaldir, 
hayal. Zira, siyasî istikrar bozulmuştur. Bu 
istikrar sağlanamadan, özel kesimden bir 
yatırım hamlesi beklemek mümkün değil
dir. Bu güven bunalımının mutlaka aşıl
ması lazımdır yatırımlarda başarılı oluna-
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bilmesi için; aksi takdirde, yatırımlarda 
başarılı olunamaz. Sayın milletvekilleri, 
sermaye hassastır, ürkektir. Sermaye, is
tikrarsız ortamda yatırımdan kaçar, ülke 
kan kaybetmeye devam eder. Beş senedir 
bozulan, çarpılan ekonomik göstergelerin 
tamamını olumlu yönde düzelteceği öne 
sürülen, bir arzular demeti halinde veya 
bir istekler manzumesi halinde, bir iyi ni
yet belgesi halinde sunulan Altıncı Beş Yıl
lık Planda, hiç olmazsa yatırımlar ve is
tihdamlar yönünden milletin beklentilerini 
yerine getirebilmek için, siyasî ve ekono
mik istikrarın temini şarttır ve mutlaktır. 
Bugünkü İktidarın, bu şartlarda başarılı 
olması mümkün değildir. Hangi teşvikle
ri verirseniz verin, bu güv ı bunalımının 
aşılması tek şarta bağlıdı', tek çözümü 
vardır; bir an evvel millete gidip, güven 
tazelemektir değerli milletvekilleri. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Gölhan. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Enis Tütüncü; buyurun efen
dim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ENİS TÜ
TÜNCÜ (Tekirdağ) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Sakarya Milletvekili 
Mehmet Gölhan ve arkadaşlarının hazır
ladığı, Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (ki, üretime dönük yatırım
ların yeniden hızlandırılmasını sağlamak 
ve istihdam imkânlarını geliştirmek için 
alınacak tedbirlerin neler olduğu hakkın
da Meclis araştırması) üzerinde Sosyalde
mokrat Halkçı Parti Grubu adına söz alî 
mış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, 
hepinizi en derin saygıyla selamlıyorum. 

Üretime dönük yatırımların hızlan-
dırılmasındaki amaç nedir? Yani, amaç, 
her türlü alanda üretim yapmak mıdır; 

salt üretim yapmak mıdır? Kuşkusuz, de
ğil. Amaç, sanayileşmedir. Amaç, çağdaş 
sanayi toplumuna geçiştir. İşte, amaç sa
nayileşme olunca, şu düşünce ön plana çı
kıyor : Hangi üretim alanlarında üretim 
yapılmalıdır ki, ulusal sanayimiz güçlen
sin ve ulusal sânayimizin güçlenmesi yo
luyla da toplumsal yaşam toptan değişti
rilsin. Bu bakış açısı, bizi, ciddî bir de
mokratik planlamaya götürür. Konunun 
odak noktasını böylece belirttikten sonra, 
özellikle 1980'li yıllardaki uygulamaya bir 
göz atmak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
yıllardan bu yana aynı sorunlarla boğu
şup duruyoruz; ama, özellikle 1980'li yıl
larda Türkiye'de sorunları daha da büyü
ten bir politikalar demeti uygulanıyor. 
"Sorunları daha da büyüten politikalar 
demeti" diyorum; gerçekten, mevcut po
litikalarla, insana yönelik, insan yaşamı
nı yakından ilgilendiren hangi sorunumuz 
çözüldü? Enflasyon ve hayat pahalılığı mı 
durduruldu? Esasen adaletsiz olan, bozuk 
olan gelir dağılımı mı düzeltildi? Sağlık so
runumuz mu düzeltildi? işsizlik sorunu
muz mu çözüldü?.. Bu sorunları daha da 
çoğaltmak mümkün. Hiçbiri çözülemedi; 
çözülmesi bir yana, bu sorunlar giderek 
ağırlaştı. Kanımızca, sorunların büyüme
sinin temelinde, sanayileşmenin sürükle
yici olduğu dengeli bir kalkınma hedefi
nin terk edilmiş olması yatmaktadır. Bu 
hedef nasıl terk edildi? Bu hedef, ulusla
rarası kuruluşların empoze ettiği politika
larla yürüme inadı yüzünden terk edildi. 
Ülkemizde, sanayileşme hırsının, yatırım, 
üretim yapma isteğinin, hatta üretim yap
ma bilincinin hallaç pamuğu gibi atılma
sına yol açtı bu inat. Türkiye'de, sanayi
ci, sanayici olduğuna; üretici, üretici doğ
duğuna bin pişman oldu. Bu inat çerçe
vesinde planı ve programı bir tarafa bıra
kıyorsunuz; liberal ekonominin "Bırakı
nız yapsınlar, bırakınız geçsinler" mantı-
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ğıyla yola çıkıyorsunuz ve beklentileriniz 
gerçekleşmiyor... Neden gerçekleşmiyor? 
Çünkü, piyasa ekonomisinin gelişmiş ku
rumları bizde yok; piyasa ekonomisinin 
kültürü bizde yok, altyapısı bizde yok. 

Ayrıntıya girmçk istemiyorum; ama, 
sonuçta ne oluyor? Model çalışmıyor; mü
dahale etmek zorunda kalıyorsunuz. Mü
dahaleler sonucu, bir bakıyorsunuz, hiç
bir ilkesi olmayan, ne idüğü belirsiz, aca
yip, tuhaf bir devletçiliğe saplanıp kalmış
sınız. 

"Serbest faiz, serbest faiz" diye sa
yıklıyorsunuz, faizlere yaklaşık 19 kez mü
dahale ediyorsunuz; kontrollü faiz uygu
luyorsunuz. 

"Konvertibilite, konvertibilite" diye 
sayıklıyorsunuz; konvertibilitenin altyapı
sının ne olacağını, koşullarının ne olaca
ğını aklınıza dahi getirmeden, "Konver-
tibiliteye geçeceğiz" diyorsunuz; sonunda 
ne oluyor? Gerçekçi döviz.kuru değil, tek 
taraflı olarak, Hükümet tarafından döviz 
kurları saptanıyor. 

"Fiyatlar serbest" diyorsunuz; fiyat
lar genel düzeyini belirleyecek ölçüde, fi
yatlar genel düzeyine etki edecek ölçüde 
zamlar yapıyorsunuz, KİT'ler eliyle. 

Emeğin fiyatı olan ücretin belirlen
mesiyle, yine sendikal haklar, toplusözleş
me, grev, lokavt haklarını kısıtlayarak, siz 
söz sahibi oluyorsunuz. 

Çiftçi gelirleri, tek taraflı olarak, çift
çilere hiç danışmaya gerek görmeden; 
ürün fiyatları da tek taraflı olarak sapta
nıyor. Sonuçta ne oluyor? Sonuçta Hükü
met, bu acayip devletçilikle, ne yaptığını 
bilemez bir duruma düşüyor. İşler, gün
lük modaları, günlük sinyallerin akıntısın
da yürütülüyor; Hükümet, aldığı karar
ların ne getirip, ne götürdüğünü bilemi
yor. Çok izledik, çok gördük; bir hafta son
ra, bir hafta önceki bir kararın tamamen 

tersi birtakım kararlar alınıyor. Sürekli 
olarak, deneme-yanılma yöntemiyle yürü
nüyor. Hükümet, yazıyor bozuyor, yazı
yor bozuyor, yazıyor bozuyor... 

Biz, Anavatan İktidarına "Özal 
İktidarı" diyorduk; ama, yanıldığımızı an
ladık; aslında bu İktidara ''Yaz boz tah
tası iktidarı" demek daha doğru olacak di
ye düşünüyoruz. 

Çok örnek var; ama, size bir örnek 
vereyim : "Devlet, sanayi yatırımı yap
mayacak!!. Daha dün, Maliye Bakanımız, 
"Devleti küçülteceğiz" dedi. Peki, devlet 
sanayi yatırımı yapmayacak, kim yapa
cak?.. Özel sektör yapacak. Peki, yüzde 
120'lik, yüzde 140'lık kredi faiz oranları 
ile hangi özel sektör yatırım yapacak? An
cak ve ancak, denize düşüp boğulmamak 
için yılana sarılmak mecburiyetinde olan
lar bunu alır, kullanabilir. 

"Efendim, mademki faiz oranlan bu 
kadar yüksek, o zaman özel sektör serma
ye piyasasına girsin" diyorsunuz. Serma
ye piyasasına bir bakıyorsunuz, kaynak
ların tamamına yakınına kamu el koymuş. 
Örneğin, 1982 yılında sermaye piyasasın
daki kaynakların yaklaşık yüzde 38'ini ka
mu alıyorken, 1983 yılında bu oran, bir
denbire yüzde 93'e çıkmış. 1985 yılında 
yüzde 95; 1986 yılında yüzde 94; 1987 yı
lında yüzde 91 ve 1988 yılında ise -kesin 
sonuç olmamakla beraber- yüzde 80'ler, 
yüzde 85'ler düzeyinde kamu, sermaye pi
yasasındaki kaynaklara el koymuş durum
da. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
devleti üretken yatırımlardan çekiyorsu
nuz, "Devlet yalnızca altyapıyı yapacak" 
diyorsunuz. Özel sektörle dışa açılma, özel 
sektörle kalkınma, özel sektörle yapısal de
ğişikliği gerçekleştirme iddialarıyla orta
ya çıkıyorsunuz; ama, bir bakıyorsunuz, 
özel sektöre sermaye piyasasında yatırım 
yapacak kaynak yok, kaynak bırakmamış-
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smız. Faiz oranlan, kullanılabilecek du
rumda değil. Dış dünyadaki libor faiz 
oranlarına bakıyorsunuz; bununla ilgili re-
el olarak bir hesaplama yaptığınızda, 
Türkiye'deki reel faiz oranlarının çok yük
sek olduğunu görüyorsunuz. Yani, şunu 
söylemek istiyorum : Ne söylüyorsunuz, 
ne yapıyorsunuz... Bu ne demektir?.. Bu, 
ne yaptığını bilememek demektir. 

Sonuçta ne oluyor?.. Sonuçta, yatı
rımlar düşüyor. İşte, elimde plan rakam
ları var. Beşinci Beş Yıllık Planda -Sayın 
Gölhan biraz değindiler- tarım sektörü ya
tırımlarının sabit sermaye yatırımları için
deki payı yaklaşık 11,4 olarak hedeflenmiş; 
ama, sürekli olarak, bunun altında gerçek
leşmiş ve ortalama yüzde 7,8'lik bir yatı
rım payı oluşmuş. Madencilik sektörüne 
bakıyorsunuz; madencilik sanayiinde plan 
hedefi olarak yüzde 6,1 hedeflemişsiniz; 
ama 1986 yılında bu rakam yüzde 4,4; 
1987 yılında 2,8 ve 1988 yılında da 2,2 ol* 
muş. İmalat sanayiine bakıyorsunuz; plan 
hedefiniz yüzde 21; ama, 1988 yılı için bir 
karşılaştırma yapacak olursak, 1988 yılın
da sabit sermaye yatırımları içinde ima
lat sanayiinin payı yüzde 14,8 dolayında. 
Diyeceksiniz ki, "Öyle ama, son yıllarda 
Türk ekonomisi oldukça yüksek büyüme 
hızlarına erişti." İşte, irdelenmesi gereken, 
konuşulması gereken önemli noktalardan 
biri de budur. Yüksek büyüme hızlarına 
nasıl erişildi? Bir kere, hava koşulları bu 
yıl dışında, son yıllarda Türkiye'de geç
miş dönemlerle kıyaslanamayacak ölçüde 
iyi gitti ve bunun sonucu tarımda yüzde 
4,6'lık ortalama bir büyüme hızı gerçek
leşti. Bunda, uygulanan tarım politikala
rının herhangi bir katkısı yok. "Yüksek 
büyüme hızına eriştik" derken, öncelikle 
bunun dikkate alınması gerekir; kendimizi 
aldatmayalım. 

Öte yandan, bakıyorsunuz, Türkiye, 
1983 yılından bu yana 26-27 milyar dolar 

ek dış borç yaptı. Nereye harcandı bu pa
ralar?.. Evet, bir miktarı, vadesi gelen dış 
borç anapara faiz ödemeleri için kullanıl
dı, bir bölümü çeşitli yolardan dışarıya 
transfer edildi; ama, yurt içinde kalanlar 
nereye harcandı? Üretken yatırımlara git
medi. Bana, 1980 yılından sonra devreye 
girmiş -imalat sanayii için söylüyorum-
ciddî hiçbir yatırım tesisi gösteremezsiniz. 
Borç alınan dövizler, genelde, uzun dö
nemli projelere yatırılırdı; verimli, üretken 
yeni kapasiteler yaratılamadı. Böylece, 
gerçekleştirildiği ileri sürülen ekonomik 
büyüme, sanayileşmeyi hızlandıran den
geli bir kalkınma ekseninde olamadı. Bu
nu, şunun için söylüyorum, bunları şunun 
için anlatıyorum : Son yıllarda her fırsatta 
övünerek vurguladığınız büyüme hızları; 
tarımda hava koşullarını dikkate alırsak, 
dış borç miktarını dikkate alırsak, erişilen 
bu büyüme hızları, kısmen tanrı destekli, 
kısmen de dış borç desteklidir. Yani bun
da, öyle çok abartarak, göğüs kabartarak 
övünülecek bir durum da pek yoktur. Ay
rıca, bu uygulamada, çarpık bir ekonomik 
büyümenin tehlike sinyalleri de görülmüş
tür. 

Bakınız, sektörel ekonomik büyüme 
gerçekleşmeleri ne diyor? 1988 yılı için 
söylüyorum; tarımda yüzde 6,9'luk bir bü
yüme -ki, hava koşullarının etkisiyle- ama 
sanayide; enerji sektörü, imalat sanayii ve 
madencilik toplamı olarak yüzde 3,8'lik 
bir büyüme. Oysa, sanayide plan hedefi 
yüzde 7,5 idi; gerçekleşme yüzde 3,8. Böy
lece gerçekten çarpık bir ekonomik büyü
menin de tehlike sinyallerini görüyoruz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Türkiye, sanayideki üretim çarkları sayı
sını mutlaka ve mutlaka artırmak mecbu
riyetindedir. Neden?.. Başlıca üç neden 
vardır : Birincisi, nüfus artışı. Nüfusumuz 
her yıl yüzde 2,5 dolayında artıyor. Eğer, 
nüfusumuzun, bir sene sonra, bir sene ön-
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çekiyle aynı düzeyde mal ve hizmet tüket
mesini istiyorsak, en az yüzde 2,5 dolayın
da reel büyüme sağlamamız lazım. 

ikinci olarak, nüfus artısı sıfır dahi 
olsa, tüketim yapısı değişiyor; teknik ola
rak, tüketim patterni değişiyor Türkiye'
de; Türk insanı, değişik mal ve hizmetler 
tüketmek istiyor. Hem çeşitleniyor, hem 
modern teknolojinin nimetlerinden yarar
lanmak istiyor. İste, bu tüketim yapısın
daki değişiklikten meydana gelen talebi 
karşılamak için, mutlaka ve mutlaka, üre
tim çarklarının sayısının çoğaltılması ge
rekiyor. 

Üçüncüsü, ihracat artısı. Dışa açılan 
bir ekonomiye sahibiz, ihracat çarklarının 
döndürülmesi gerekiyor, ihracat talebini 
karşılamak için, Türkiye, mutlaka ve mut
laka üretim çarklarına yenilerini eklemek 
mecburiyetindedir. 

Türkiye, bu üç yönden gelen hızlı ta
lep baskısını, yalnızca kapasite kullanım 
oranlarını artırarak karşılamaya çalıştı. 
Bu, kesinlikle mümkün değildir. İste, yan-
hg da burada. "Hayır efendim, 
karşılayacağım" diye iddiada bulunursa 
nız, -Çünkü Altıncı Planda da yine birta
kım tehlikeler var. Zamanı gelince; "Al
tıncı Plan, pembe plan, gayri ciddî plan" 
ne derseniz deyin bunu tartışacağız- eğer 
yine "Eski tas, eski hamam, bu üç yön
den gelen talebi bu şekilde, kapasite kul
lanım oranlarını artırarak karşılayacağım" 
derseniz, enflasyon ve hayat pahalılığını 
durduramazsınız. Sonra, sıkışırsınız, "Eh 
ne yapalım, enflasyon, büyümenin 
bedelidir" diye bir inci yaratırsınız; geç
miş dönemde olduğu gibi; ama size, 
"Geçmiş dönemde büyüme vardı, enflas
yon yoktu. Bu nasıl istir?" diye sorarlar. 
Siz, sıkıştığınız yerden, yine bir inci ya
ratırsınız; ''Efendim ekonomik büyümey
le, bu kez, transformasyonda vardır" der
siniz, bir müddet böylece kendinizi kan

dırırsınız; sonra bir bakmışsınız, büyüme 
düsmüs 3,4'e. Tıkanmışsınız... Enflasyon 
çıkmış yüzde 75-80'e. Yeni incilere hazır
lanırken, birdenbire yüce milletimizden 
bir şamar yemişsiniz, düşmüşsünüz yüz
de 21,75'e. 

TEVFİK ERTÜRK (Ankara) — Si
ze hiç yakışmıyor bu tarz konuşma. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu ola
yı, bu şekilde görmek mecburiyetindeyiz. 

Bizde yıllardır sürdürülen bir iddia
ya da burada değinmek istiyorum. Şim
diye kadar, muhalefetin dediklerini kabul 
etmediniz; böyle birtakım olaylarla eğer 
sizleri bu Altıncı Plan arefesinde uyara-
bilirsek, böylece görevimizi yapmış olabi
lirsek, mutluluk duyarız. Değerli arkadaş
larımızın bundan huzursuzluk duymala
rını da gerçekten anlayamıyorum. 

ŞADAN TUZCU (Rize) — Plan 
provası mı yapıyoruz? 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — 
Gerçekten, sürekli olarak, bir iddia daha 
var; "Sanayileştik" iddiaları. Sırası gel
mişken, bu sanayileştik iddialarına da bi
raz ışık tutmak istiyorum. Çıkılıyor bura
da -Sayın Bakan da söyledi- "Efendim, ih
racat içinde sanayi malları oranını biz 
yüzde 75'lere, yüzde 80'lere çıkarttık; sa
nayileştik, yapısal değişikliği gerçekleştir
dik; mucize yarattık" deniliyor; öyle di
yor Sayın Başbakan, "Mucize yarattık" 
diyor. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
bir kere -bu kürsüden defalarca ifade 
edildi- sanayi malı olarak kabul edilen 
malların önemli bir bölümü, tanma da
yalı, paketlenmiş, ambalajlanmış; fındık, 
fıstık, incir, üzüm gibi ürünlerdir. Daha 
da önemlisi, hayalî ihracatın daha çok sı
naî ürünlerde yoğunlaştığı ortaya çık
mıştır. 
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Aslında, ihracat içinde sanayi malla
rının ağırlığının artıp artmadığını anlaya
bilmek için başka göstergelere de bakmak 
lazım. Dünya bunu böyle yapıyor. Örne
ğin, bu görtergelerden biri nedir biliyor 
musunuz? Makine ve ulaştırma araçlan 
ihracatıdır. Makine ve ulaştırma araçlan 
ihracatının topjam ihracat içindeki oranı, 
örneğin Brezilya'da yüzde 15, Güney Ko
re'de yüzde 33, Malezya'da yüzde 26, Sin
gapur'da yüzde 38 iken, Türkiye'de bu 
oran yalnız ve yalnız yüzde 5'tir. İşte, en 
azından bu gösterge, "ihracat içinde sa
nayi mallarının ağırlığı arttı ve dolayısıy
la Türkiye sanayileşti" iddiasının, nasıl 
gülünç bir iddia olduğunu ortaya koyuyor. 

Aslında, sanayileştiği iddia edilen bir 
ülkede, bu gösterge de yetmez, başka gös
tergelere d£ bakmak gerekir. Örneğin, fert 
başına düşen ulusal gelir düzeyi, bir baş
ka göstergedir. Bu rakam bizde hâlâ 1 200 
dolarlar civarında. Şöyle, gözümüzü ba
tıya doğru döndürelim lütfen. Almanya'
yı, Amerika'yı söylemek istemiyorum; 
ama bu rakamın Almanya'da 12 000 do
ları aştığını, Amerika Birleşik Devletlerin
de 18 000 dolar düzeyinde olduğunu be
lirteyim. Yunanistan 4 000 doları aştı. 
Dünya Bankasının rakamlarına bakarsa
nız, bunu görürsünüz Sayın Bakanım. Pa-
rite oranını da başka bir zaman tartışırız. 
Fert başına millî gelir İspanya'da 5 000 do
ları aştı. 

Yine, bir ülkenin sanayileşip sanayi-
leşmediğini, ne kadar sanayileşip ne ka
dar sanayileşmediğini anlamak için, o ül
kedeki istihdamın kompozisyonuna da 
bakmak lazım. Örneğin, toplam istidam 
içinde tarımsal istihdam oranı bizde yüz
de 55'tir. Bakıyorsunuz, Almanya'da bu 
oran yüzde 4, İtalya'da yüzde 11, Fransa'
da yüzde 8, İspanya'da -az önce de dedi
ğim gibi- yüzde 14, İngiltere'de yüzde 
2'dir. 

Bir ülkenin sanayileşip sanayileşme
diğini anlamak için, fert başına elektrik tü
ketimine de bakmak lazım. Fert başına 
elektrik tüketimi bizde yıllık 750 kilo
vat/saattir. Yunanistan'da bizden 3 kat faz
la, İtalya'da 4 kat fazla, Fransa'da 6 kat 
fazladır. Fransa'da 5 000 kilovat/saate ya
kın yıllık fert başına elektrik tüketimi 
vardır. 

Fert başına çelik üretimine de bak
mak lazım. Bizde hâlâ yıllık 140 kilogram
dır. Bu, 1988 yılı rakamıdır. İtalya'da 430 
kilogramdır ve bu, hem de 1980 yılı raka
mıdır. Fransa'da 352 kilogram, Japonya'
da 885 kilogramdır. Bu örnekleri çoğalta
biliriz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
işte, sanayileşme ölçütü olarak böyle gös
tergeleri dikkate almak gerekir. Bu açıdan 
baktığımızda, Özal'ın, "Sanayileştik, sa
nayide devrim yaptık" iddiasının, nasıl bir 
iddia olduğunun takdirini sizlere bıra
kıyorum. 

Aslında, şunu kabul edebilirim; 
Türkiye'deki sanayileşme, gerçek bir sa
nayileşme değildir, Özalvari bir sanayileş
medir. Böylece Sayın Özal'ı, iktisat dün
yasına yapmış olduğu bu katkıdan dola
yı, Özalvari bu sanayileşme tipi nedeniy
le de, candan kutlarım. 

ŞADAN TUZCU (Rize) — Sen de 
inci yumurtladın haa, sen de inci oldun... 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; bir top
lumda en büyük adaletsizlik, işsizliğin 
yaygınlaşmasına seyirci kalmaktır. Tür
kiye'nin yapısal sorunlarından başta ge
leni olan işsizlik, 1980'den sonra daha hızlı 
bir şekilde artmaya başlamıştır. Üzülerek 
söylüyorum, Hükümet, ne yazık ki, işsiz
lik konusunda da gerçekleri söylemiyor, iş
sizliğin azaldığını ileri sürebiliyor. Bu, ke
sinlikle doğru değildir. Bizim hesaplanmı-
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za göre, issizlik yüzde 22'yi aşmıştır, yüz
de 23 dolaylarına varmıştır. Bugün, Tür
kiye'de 4,5 milyon kişi işsizdir. Eğer açık
lamalarım abartmalı bulunuyorsa, yapı
lacak bir açık oturumda, bu konuyu sizin
le her zaman tartışmaya hazırız. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Türkiye, sıradan bir ülke değildir. 55 mil
yon nüfusu, genç nüfus oranının yüksek
liği, hızla gelişen iç pazar ve Ortadoğu pa
zarlarına komşuluk konumuyla Türkiye, 
gerçekten çok hızlı sanayileşme potansiye
line sahip bir ülkedir. Tarımı geliştirerek 
ya da hizmetlere ağırlık vererek sorunla
rımızın çözüleceği hayaline kapılmamak 
gerekir; ancak, dengeli bir kalkınma mo
deli ve amacı çerçevesinde, tarım* sektörü 
de ihmal edilmemelidir. Geçmiş dönem
de bu da yapılmıştır. Özellikle, tarım sek
töründe başlamış yatırımların sulama bö
lümlerinin bitirilmesine çaba göstermemiz 
gerekmektedir. Üretimi doğrudan ilgilen
diren, tarla içi iyileştirme, drenaj ve sula
ma gibi birtakım yatırımlara, gerçekten 
büyük bir özen göstermek mecburiyetin
deyiz. Örneğin, bu özen, Güneydoğu 
Anadolu Projesinde şu anda gösterilmiyor. 
Eğer gereken önlemler alınmazsa, korka
rım ki, yakın bir zaman sonra GAP'm su
ları boşa akacaktır, havaya gidecektir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
sürekli... 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur, to
parlayınız efendim. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) - To
parlıyorum Sayın Başkanım. 

... Sürekli ve güvenli gelişmenin bir 
tek dayanağı vardır; bu da sanayileşmek
tir. Nasıl sanayileşeceğiz?.. İşte bütün me
sele buradadır. Yatırımları hızlandırmak 
için, öncelikle ülkenin iç kaynaklarını ha
rekete geçirmeliyiz. Var olan kaynakları 
da, gerçekten, en rasyonel, en akılcı bir bi
çimde kullanmak zorundayız. Tabi! ki ya

bancı sermayeden yararlanacağız; kaynak 
kıtlığını belirli ölçülerde gidermek için ta
bi! ki yabancı sermayeden yararlanacağız; 
ancak, gözü kapalı olarak değil. Yabancı 
sermayeden, teknoloji getirmesi boyutu 
açısından, yabancı sermayenin, sanayileş
me hamlemize, amacımıza katkıda bulun
ması açısından ve yanı zamanda ihracata 
katkıda bulunması açısından yararlan
malıyız. 

Sanayi sektöründe, anahtar sektörle
rin bir an önce saptanması gerekmekte
dir; işte, bütün mesele buradadır. Bu 
anahtar sektörlerin belirlenmesi, bizi ye
ni bir sanayileşme planına götürür. Tür
kiye, kabul etmek mecburiyetindeyiz ki, 
sanayide yapısal bir değişim ve yapısal bir 
dönüşümü gerçekleştirmek zorundadır. 
Böyle bir programı gerçekleştirmek için, 
hem devletin, hem de özel kesimin birlik
te harekete geçirilmesi gerekmektedir. 
"Devleti, üretken sanayi yatırımlarına 
sokmayacağım" diye bir inadı körü körü
ne sürdürmenin hiçbir anlamı yoktur; 
çünkü, günümüzdeki yatırımların tekno
lojik boyutu, ekonomik tutarları dikkate 
alındığında -Türkiye için söylüyorum- dev
letin yatırım faaliyetlerine girmesi kaçınıl
maz görünmektedir. Ancak, altını çizerek, 
bu arada bir konuya değinmek istiyorum 
ve Sayın Başkan böylece sözlerimi topar
lamak istiyorum. 

Yatırımlarda temel tercih, verimlilik 
artışı; yattnmlarda temel terem, rasyone-
lite olmalıdır. Aksi halde, 2 000'li yıllar 
dünyasıyla, Türkiye'yi entegre etmemiz 
mümkün değildir. Pragmatik davranmak 
mecburiyetindeyiz; yatırım kararlarında, 
kaynak tahsislerinde pragmatik olarak ko
nulara yaklaşmak mecburiyetindeyiz. 
Gerçek böyleyken, Türkiye'nin gerçeği 
böyleyken, konuya dar ufuklu bir ideoloji 
ile yaklaşmak, "Efendim, devlet, îinayi 
yatırımına girmez, devleti küçülteceğim'' 

— 203 — 



T.B.M.M. B : 88 16 . 5 . 1989 O : 1 

demek, kesinlikle doğru değildir. İşte, 
Türkiye, son yıllarda böyle bir yanlışın içi
ne itilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
az önce dediğim gibi, Türkiye, sıradan bir 
ülke değildir; akıllara durgunluk veren bir 
gelişme potansiyeline sahiptir. Yeter ki, 
Türkiye, sanayileşmenin motor olduğu, 
dengeli, hızlı bir kalkınma sürecine gire
bilsin. 

İşte bu nedenlerle, Meclis araştırma
sına "evet" oyu vereceğiz. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşek
kür ederim, saygılar sunarım. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Tütüncü. 

Aanavatan Partisi Grubu adına, Sa
yın Ersin Taranoğlu; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA ERSİN 
TARANOĞLU (Sakarya) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Sakarya Millet
vekili Mehmet Gölhan ve 24 arkadaşının, 
üretime dönük yatırımların yeniden hız
landırılmasını sağlamak ve istihdam im
kânlarını geliştirmek için alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla Meclis araştır
ması açılmasını isteyen önergeleri üzerin
de Anavatan Partisi Grubunun görüşleri
ni ifade etmek üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyeti
nizi saygıyla selamlarım. 

Ülkemizin, en kısa zamanda kalkın
ma hamlesini tamamlayarak, gelişmiş ül
keler düzeyine ulaşması, hepimizin müş
terek arzusudur. Kalkınmış bir refah top
lumunun yolu da, ekonomiyi büyütmek ve 
refahı tabana yaymaktan geçecektir. 

Ülkemiz insanı, çalışkanlığı ve kabi
liyeti, tabiî kaynakları ve coğrafî avautaj-
larıyla gelişmişliğin zirvesinde yer alma
ya layıktır. Bu cennet vatan, tarih bovun-
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ca dünyanın en ileri medeniyetlerini bağ
rından çıkarmanın haklı gururuna ve bu 
aziz millet, gelişmiş olmanın tarihî tecrü
besine sahiptir. Milletler arasındaki me
deniyet yarışında geri kalmanın meşru ve 
makul bir sebebi olamaz. Milletimize doğ
ru hedefler gösterildiğinde, önüne konu
lan manialar kaldırıldığında, birlik ve be
raberlik bozulmadığı müddetçe, aşamaya
cağı engel, çözemeyeceği mesele yoktur. 

Bugün, Türkiye'yi az gelişmiş bir ül
ke olarak görmek mümkün değildir. Bu 
neticenin alınmasında emeği geçen, mil
letimize fedakârca hizmet eden devlet ada
mı, idareci ve vatandaşlarımıza şükranla
rımızı sunmayı, vefa borcumuzun tabiî bir 
ifadesi sayarız. 

İktisadî kalkınmamızın hızlandırıl
ması, sosyal dengenin iyileştirilmesi, fert
lerin kabiliyet ve çalışmalarına göre geliş
me arzularının teşvik edilmesi, gruplar 
arasındaki gelir dağılımı farklılıklarının 
pratik ölçüler içinde azaltılması, bölgeler 
arasındaki gelişmişlik farkının asgariye in
dirilmesi, fakirliğin kaldırılarak refahın 
yaygınlaştırılması, iktisadî gelişme politi
kamızın esaslannı teşkil eder. 

Ekonominin, tabiî kanunları içinde 
gelişmesini sağlamak üzere, ülke menfa
atleri doğrultusunuda müdahale ve tahdit
lerin asgariye indirilerek, rekabet şartla
rının hâkim kılındığı serbest pazar ekono
misinin uygulanması, ekonomik sistem 
olarak tercihimizdir. Büyük halk kitlele
rine, yeterli, kaliteli ve ucuz mal ve hiz
met sunmanın en iyi şekilde bu sistem 
içinde mümkün olacağına inanıyoruz. 

İktisadî kalkınmada devletin esas 
fonksiyonu, tanzim edici, fertlerin ve ku
ruluşların iktisadî münasebetlerini düzen
leyici olmasıdır; ihtilafların halli, iktisadî 
istikrarın sağlanmasına matuf, sık sık de
ğişmeyen kaidelerin konulması, engellerin 
kaldırılarak, verimin yükseltilmesidir. 
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Devletin tanzim edici ve yönlendiri
ci fonksiyonu genel seviyede olmalı, detay
lara müdahale etmemelidir. 

iktisadî kalkınmada devletin doğru
dan yürüteceği faaliyetler, genel olarak bü
tün millete hizmet veren, esas itibariyle 
altyapı mahiyetindeki işlerin yapılmasıdır. 
Devlet, sanayi ve ticarete -ana prensip 
olarak- girmelidir, istisnaî olarak, geri kal
mış bölgelerde sınaî tesisler kurabilirse de, 
en kısa zamanda bunları millete devret
melidir. 

Sanayi ve ticarette devletin esas çö
lü, tanzim ve teşvik edici olmasıdır, ikti
sadî faaliyette, devlet vatandaşın rakibi de
ğil, aksine, ona hizmet eden,, gelişmesini 
kolaylaştıran bir yardımcıdır. 

Sanayi, en hızlı gelişme potansiyeli
ne sahip olan bir sektördür. Sanayi poli
tikamızın hedefi, modern ve gelişmiş ül
kelerin sanayileşme seviyesine çıkmaktır. 
Uzun yıllardır devam eden ithal ikamesi 
anlayışı terk edilerek, ihracata dönük ve 
dünya sanayi ve ticaretine entegre olabi
lecek bir sanayileşme politikası gerçekleş
tirilmektedir. Sanayileşmede yapı değişik
liğine de gidilmiştir. 

Tasarrufların geliştirilmesi ve tedri
cen sermaye piyasasanıdaki payının art
masıyla, sınaî mülkiyetin yaygınlaşması ve 
şirketlerin daha sağlam bir malî yapıya ka
vuşması için gayret sarf edilmektedir. 

Sanayileşmenin verimli ve süratli bir 
şekilde gerçeklemesi için, enerji, sulama, 
karayolu, liman, yurt içi ve dışı kara, de
niz, hava ulaştırması gibi temel altyapı ya
tırımlarına da öncelik verilmiştir. Enerji, 
sanayileşmenin can damarı kabul edilmiş
tir; yatırımlar ve ihracat teşvik edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, sanayi te
sislerinin düşük maliyette ve düzenli ol
ması için, organize sanayi sitelerine önem 
verilmiştir. 
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Yabancı sermaye yatırımlarının teş
viki için, karşılıklı menfaatleri dengeleyen, 
güven verici ve istikrarlı ortam sağlan
mıştır. 

İmalat sanayiinde, geçmiş yıllarda ol
duğu gibi, 1988 yılında da, ihracata dö
nük, kalite ve fiyat yönünden dünya pa-
zarlarıyla rekabet edebilir mamulleri üre
ten sanayilere öncelik verilmiştir. Bu sek
tör, ekonominin itici gücü olma özelliğini 
muhafaza etmiştir. 

Sektörün, toplam fizikî üretim için
deki payı, 1986 yılında yüzde 68,9 iken 
1987 yılında bu oran yüzde 70,3'e yüksel
miştir. 1988 yılında ise imalat sanayiinde 
toplam üretimin yüzde 7,9 artması hedef
lenmiştir. 

Öte yandan, uygulanan ekonomik 
politikalar sonucu, kamu yatırımları, ağır
lıklı olarak geniş kitlelere hizmet veren ha
berleşme, ulaştırma ve altyapı hizmetleri
ne yöneldiği için, imalat sektörünün ar
tan üretim ve yatırım faaliyetlerinde ka
munun payı giderek azalmıştır. 

İmalat sanayiinde, 1986 yılında, bir 
önceki yıla göre katma değer yüzde 10,8 
artmış, kapasite kullanım oranlarında bü
yüme sağlanmış; tekstil, deri, kâğıt, cam, 
çimento ve seramik sanayiinde, diğer ima
lat sektörlerine göre daha yüksek kapasi
te kullanılma oranlarına ulaşılmıştır. 

1987 yılında, 1986 yılına göre, ima
lat sanayiinin toplam üretimi yüzde 10,3 
artmıştır. Tüketim malları yüzde 8,7; ara 
mallar yüzde 11,7; yatırım malları ise yüz
de 11 oranında artmıştır. 

İmalat sanayiine, gıda, dokuma, gi
yim, kimya, çimento ve makine imalat 
sektörlerinde yeni kapasiteler ilave edil
miştir. 

19,80 sonrasında uygulanan ekonomik 
politikalar gereği olarak, sanayiin dışa yo-
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nelmesine imkân sağlamak amacıyla, pa
ra ve mal! politikalarda değişiklikler ya
pılarak, iç talep kontrol altına alınmıştır. 

Yatırım malı üreticilerine, müşterile
rine teslim edecekleri yatırım malları için 
üretim girdi maliyetlerinin yüzde 25'ine 
kadar gümrük vergi ve resimlerinden mu
af olarak döviz tahsisi imkânı sağlanmış
tır. Bu durum, sektörü önemli ölçüde de 
rahatlamıştır. 

Geçmişte döviz darboğazı sebebiyle 
sanayinin ihtiyacı olan hammadde ve ya
tırım malı sıkıntısı, 1978, 1979 ve 1980 yıl
larında üretim düşüşlerine sebep olmuş 
iken, alman bu tedbirler sayesinde, 1980'li 
yıllardan itibaren, imalat sanayiinde 
önemli artışlar sağlanmıştır. 

Örnek vermek gerekirse, 1977'de 58 
250 adet olan otomobil üretimi 1988'de 
120 796 adede, 1977'de 366 867 adet olan 
buzdolabı üretimi 1988'de 862 bin adede, 
1977'de 1 milyon 840 bin ton olan çelik 
üretimi 1988'de 8 milyon tona ulaşmıştır. 

Sayın milletvekilleri, sanayinin ihti
yaç duyduğu elektrik enerjisi kesintisiz ola
rak sağlanarak, 1976'da 10 milyar 600 mil
yon kilovat/saat olan sanayi tüketimi 2,5 
kat artarak, 1988 yılında 27 milyar 660 
milyon kilovat/saate çıkmıştır. 

Bilindiği gibi, 1976-1983 yılları ara
sında elektrik kısıntıları önemli kapasite 
ve üretim düşüşlerine sebep olmakta idi. 
1984'ten itibaren elektrik kesintisi tama
men kaldırılmıştır. 

Sanayî mamulleri ihracatının toplam 
ihracat içerisindeki payı, 1980 yılında 1 
milyar 47 milyon dolarla yüzde 36 iken, 
1988 yılında 8,9 milyar dolarla yüzde 80'e 
ulaşmıştır. 

Toplam ihracatımız, ithalatımızın 
1980'de yüzde 36,8'ini karşılarken, bu 
oran 1988'de yüzde 81,3'e çıkmıştır. Sana

yî mamullerinden orman ürünleri ve çi
mento dışında bütün ihraç ürünlerinde 
(tekstil, demir-çelik, makine imalat, deri, 
kösele, lastik, kimya ye taşıt araçlannda) 
önemli artışlar sağlanmıştır. 

Elektronik sanayii yatırımlarında ise, 
11 adedi İstanbul'da olmak üzere, muh
telif elektronik cihaz üreten 16 firma ku
rulmuş ye faaliyete geçmiştir. 1988 yılında, 
elektronik sanayiinde toplam üretim artı
şı yüzde 12,1 olmuştur. 

Kimya sanayii sektöründe, 1980 son
rasında 1 milyon ton/yıl amonyak üretim 
kapasitesi gerçekleştirilmiştir. Gemlik Azot 
lesislerinde 594 bin ton/yıl, İbros Gübre 
lesislerinde de 400 bin ton/yıl üretim ar
tışı görülmektedir. 

Dünya çimento üretiminde 1983 yı
lından itibaren gözlenen artış eğilimi sü
rerken, Türkiye, çimento üretimi artış hızı 
bakımından, 1984-1986 döneminde dün
yada ilk üç ülke arasında bulunmaktaydı. 
1986 yılında üretilen çimento miktarı iti
barıyla 13 üncü sırada yer alan Türkiye 
Avrupa ülkeleriyle mukayese edildiğinde, 
italya, Almanya, Fransa ve İspanya'dan 
sonra beşinci sırada yer almaktadır. 1986 
yılında, çimento üretimi bir önceki yıla 
göre yüzde 13,8 oranında artarak, 20 mil
yon ton seviyesinde gerçekleştirmiştir. Ka
pasite kullanım oranı ise, klinkerde yüz
de 74,4, çimentoda yüzde 81,9 olmuştur. 

1987 yılında, 17,8 milyon ton klinker, 
22 milyon ton çimento üretimi gerçekleşmiş
tir. Mevcut fabrikaların tevsii ve moderni
zasyonu yatırımları sonucu, 1987'de ulaşı
lan 22,1 milyon ton klinker kapasitesinin 
yüzde 80,6'sı; 24,7 milyon ton çimento ka
pasitesinin ise yüzde 89.1'i kullanılmıştır. 

1987-1988 döneminde 19,7 milyon ton 
klinker ve 24,3 milyon ton çimento üreti
mi gerçekleşmiş ve üretimde de yüzde 10,7 
artış sağlanmıştır. 

— 206 — 
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1983 yılından itibaren, Adıyaman, 
Samsun, Diyarbakır, Kurtalan-Bozova, 
Şanlıurfa ve Denizli çimento fabrikaları da 
işletmeye alınmıştır. 

Petrokimya sanayiinde YARPET ve 
ALPET tesislerinde önemli tevsi ve yeni
leme yatırımlan gerçekleştirilmiştir. 1986 
yılında, bir önceki yıla göre, petrokimya 
sanayiinde üretim yüzde 36,3 artmıştır. 
1987 yılında, petrokimya sanayi üretimi 
yüzde 24,1 artmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, kâğıt sana
yiinde 1980'li yıllardan sonra SEKA Ba
lıkesir müessesesi, 1984'te de Akdeniz ve 
Kastamonu müesseseleri devreye girmiş; 
1981'de Trakya Cam, 1984 yılında da Kı
rıkkale Cam sanayiî işletme yatırımları da 
gerçekleştirilmiştir. 

1980 sonrasında demir-çelik endüst
risinin bütün üretim dallarında önemli ka
pasite ve üretim artışları olmuş; 1980 yı
lında 2,5 milyon olan toplam sıvı çelik üre
timi, yüzde 300'den fazla bir artışla, 1988 
yılında 8 milyon tona ulaşmıştır. Bu üre
timin 4 milyon 172 bin tonu Isdemir, Er-
demir, Karabük gibi entegre tesislere ait 
olup, bakiyesi de özel sektörce üretilmiştir. 

Otomotiv endüstrisinde, İstanbul, 
Ankara ve Eskişehir kamyon, kamyonet, 
çekici, motor ve otomobil, Adana'da oto
büs, Niğde Aksaray'da kamyon ve askerî 
araç üreten tesisler kurulmuş ve mevcut 
tesislerde de önemli kapasite ve üretim ar
tışları sağlanmıştır. 

Savunma sanayiinde de önemli giri
şim ve atılımların olduğu hepimizce ma
lumdur. Bu sanayii ülke sathına yaymak 
ve genel bütçe dışında malî kaynak sağla
mak amacıyla 1985 yılında, SAGEB kısa 
adıyla, Savunma Sanayii Geliştirme İda
resi Başkanlığı kurulmuş ve ilke olarak 
F-16 savaş uçağı projesiyle, Çankırı Uçak
savar top fabrikasına malî destek verilerek 

bu tesislerin de üretime geçmesi sağlan
mıştır. 

1988 ve 1989 yılında Türkiye'nin ' 
önemli problemi, büyüme talebi ve büyü
me hızını karşılayacak kaynakların yetersiz
liğidir. Ancak, 1988 yılında ilk kez yurt içi 
tasarruf oranlannm gayri safî millî hâsıla 
içindeki payı, sabit sermaye yatınmlannm 
gayri safî millî hâsıla içindeki payını aşmış
tır. Bu, gelecek için önemli bir göstergedir. 

1984-1988 döneminde baktığımızda, 
büyüme talebini finanse edecek kaynak
ların temini noktasında önemli problem
lerle karşılaşılmış: buna rağmen, son beş 
yılda yüzde 6,5 gibi büyüme hızlanna ula
şılmıştır. 

Türkiye, 1984-1988 yılları arasında, 
sabit fiyatlarla 64 milyar dolarlık yatırım 
realize etmiştir. Buna karşılık, 1975-1979 
yıllan arasında toplam 52 milyar dolarlık 
yatırım vardır. Yaklaşık 12 milyar dolar
lık daha fazla yatırımın realize edildiğini 
görmek mümkündür. Yıllık ortalamasını 
alırsak, 1975-1977 yıllan arasında yıllık 4.8 
milyar dolar, 1978-1979 yılları arasında ise 
5,9 milyar dolar olmuştur. Bu oran, 1984 
ve 1988'de 7 milyar dolar mertebesine 
yükselmiştir. Gerçekten, de, bu dönem, 
Türkiye'nin yapısal değişikliğinin olduğu, 
gerçek yatırımcı bir dönemdir. 

Muhterem milletvekilleri, imalat sa
nayiindeki bu gelişme, istihdama da ay
nen yansımıştır. 1980 yılında sanayi sek
töründe yurt içi sivil istihdam 1 milyon 
547 bin kişidir. Bu rakam, 1984'te 1 mil
yon 984 bine, 1988'de 2 milyon 392 bin 
kişiye ulaşmıştır. 

İşgücü arzına baktığımızda, 1984'te 
18 milyon 16 bin olan işgücü arzı, 1988'de 
19 milyon 85 bin rakamına ulaşmaktadır. 

1984'te işgücü talebi 15 milyon 776 
bin iken, 1988'de 16 milyon 866 bin raka
mına ulaşmıştır. 
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İşgücü fazlalıkları oranı ise, 1984'te 
yüzde 16.1'den 1988'de yüzde 14.4'e ka
dar düşmüştür. 

Sayın milletvekilleri, sanayi yatırım-, 
larındaki gelişmenin istihdamdaki tesirle
rini bu şekilde ifade ederken, toplam ih
racat içerisindeki oranı yüzde 36'dan yüz
de 80' li rakamlara ulaşan tüm sanayi mal
lan ihracatının sebebini ise, ancak yeni ya
tırımlarda aramanın daha akıllıca olduğu 
kanaatindeyiz. 

Dün toplu iğne yapamayan Türkiye'
nin, 1980'li yıllarda, enerjisi, akaryakıtı ol
madığı için şalterlerini indiren Türkiye'
nin, bugün, ileri teknolojilerle kendi uça
ğını yapabilen, hatta, bunu ileri sanayi 
toplumlarına da ihraç edebilecek hale ge
len Türk toplumunun sanayideki yerini 
takdirlerinize bırakıyor, beni dinlemek lüt-
funda bulunduğunuz için, şahsım ve gru
bum adına hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Sayın Gölhan, önerge sahibi olarak 
zatı âliniz mi konuşacak efendim? 

MEHMET GÖLHAN (Sakarya) — 
Evet. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

MEHMET GÖLHAN (Sakarya) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu 
kürsüden müteaddit defalar değerli mil
letvekilleri beyanda bulundular; bugün 
gerçekten, Türkiye'de işsizlik oranı yüz
de 22'leri bulmakta, 4,5-5 milyon vatan
daşımız maalesef iş beklemekte ve işsizlik 
konusu ülkenin en önemli sorunu olarak 
gündemdç devamlı durmaktadır. 

Bu işsizler ordusunun dörtte üçünü 
gençler oluşturmaktadır; askerlikten tez
kere alan vatandaşlarımız, üniversiteler
den diploma alan gençlerimiz, maalesef, 
iş bulamamaktadır. Genç kuşaklarına iş 

vermeyen bir ekonomiye de, iyidir demek 
mümkün değildir. Esasen, ucuz emek üze
rine oturtulan bu iktidarın ekonomisinde 
her sene satın alma gücü azalan işçi, me
mur, emekli ve küçük esnaf, gerçekten bü
yük bir geçim sıkıntısı içinde, bir de, işsiz 
çocuklarına bakmak durumundadır, ka
zancını işsiz çocuklarıyla paylaşmak du
rumundadır. Bugün, işçilerimizin direni
şi de bu nedenlere dayanmaktadır; dar ge
lirli bütçesini, bir de işsizlerle paylaşmak 
durumuyla karşı karşıya kalmaktadır. 

Öte yandan, sermaye piyasasının da 
yatırımlara dönüştürülmediğini görmek
teyiz ve o nedenle yeterli istihdam sağla
namadığı görülmektedir. Biraz evvel, Sa
yın Bakan, "Özel kesim yatırımlarında 
hızlanma var, artış var" dediler. Gerçek
ten, bundan hepimiz kıvanç duyarız, 
memnun oluruz; ancak, özel sektör yatı
rımları bakınız bizim pencereden nasıl gö
rünüyor : On sene önce, yani 1970'li yıl
larda -ki, iktidar bu yılları hiç beğenmez-
özel sektör yatırımlarının gayri safî millî 

, hâsılaya oranı yüzde 14 - Yüzde 15'ler ci
varındaydı. Gelin görün ki, 1986-1988 yıl
ları içerisinde bu oran yüzde 10 - yüzde 
ll'lere düşmüştür; nerede özel sektör ya
tırımları?.. Nasıl gelişiyor, nasıl büyüyor? 
Yani, özel sektör yatırımları, izafî olarak 
azalmıştır; rakam olarak belki büyümüş
tür; ama, gayri safî millî hâsılaya oranla
dığınız zaman, özel sektör yatırımlarında 
bariz bir azalmanın, bir küçülmenin or
tada olduğu görülmektedir. 

Hükümet tarafından biraz evvel de 
dile getirildi; ekonomiye sık sık yapılan 
müdahaleler, maalesef, ekonomik istikra
rı bozmuştur, ekonomik istikrarı sağlaya
mamıştır ve sermaye, maalesef yatırımlar
dan uzaklaşmıştır; sermaye ticarete kay
mıştır, sermaye döviz alım satımına kay
mıştır, sermaye emlâk alımına kaymıştır, 
sermaye yatırımlara dönüşmemiştir, üret
ken yatırımlara hiç dönüşmemiştir. Tabiî, 
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üretmeyen bir ekonomi de, uzun vadede 
başarılı olamaz, olması da mümkün de
ğildir. O nedenledir ki, Türkiye, beş se
nedir bir türlü düzlüğe çıkamamıştır. Her 
sene, "Türkiye köşeyi döndü, Türkiye 
düzlüğe çıktı" diye arz edilmiştir; fakat, 
maalesef, köşeyi dönme, düzlüğe çıkma 
bir yana, arka arkaya alman birtakım ka
rarlarla, ekonomi daha da çıkmaza sokul
muştur. Tabiî ki, üretmeyen yatırımlara 
yönelindiği sürece ye üretken yatırımlar
dan kaçırıldığı sürece de, bu ekonomiyi 
düzlüğe çıkarmaya imkân yoktur, enflas
yonu aşağı çekmeye imkân yoktur, işsizli
ğe çare bulmaya da imkân yoktur. 

Beş senedir ısrar edilen bu hatalı mo
delin iflas etmiş olduğu, zaten, içinde bu
lunduğumuz durumdan da herhalde bel
li olsa gerektir. Beş sene sonunda dönüp 
dolaşıp başladığımız noktanın gerisine git
tiğimize göre, hep beraber düşünmek icap 
eder; bu modelden, bu durumdan bir an 
evvel çıkmak, kurtulmak lazım gelir. 

Sayın milletvekilleri, hükümet prog
ramında, "Sanayi yatırımlarının teşviki 
için, kredi maliyetlerinin sunf tedbirlerle 
aşağı çekilmesi yerine, enflasyonu çok dü
şük seviyelerde tutan bir iktisadî politika
nın takip edilmesine taraftarız" deniliyor. 
Çok güzel; ama, gelin görün ki, hükümet 
programındaki bu paragrafın gereği ifa 
edilmiyor; geçtiğimiz senelerde enflasyon 
yüzde 90'lara tırmanıyor. "Düşük enflas
yonla sanayi yatırımlarını yönlendireceğiz, 
buna önem vereceğiz" diyen bu İktidarı
mız, ya bir de "Enflasyonu yükselteceğiz" 
deseydi ne olacaktı, düşünmek lazım gelir. 

Bakınız, yine hükümet programında, 
"Güneydoğu Anadolu projelerine öncelik 
verilecektir ve gerçekten kısa zamanda ta
mamlanması için gerekli bütün tedbirleri 
almayı vaat ediyoruz" deniliyor. 

Değerli milletvekilleri, 1980 ila 1989 
yıllan arasındaki programlara ve şimdi be-
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lirteceğim projelere bitiş tarihleri itibariyle 
baktığımızda, bundan sonra herhangi bir 
gecikmenin olmayacağı varsayımı ile bun
dan sonraki 1990, 1991, 1992 yıllarında ye
terli ödeneklerin ayrılacağı hesabıyla ya
tırımlardaki gecikmeler ne hallere gel
miştir. 

Değerli milletvekilleri, Şanlıurfa Tü
neli, 8 sene gecikmiştir. Şanlıurfa Tüneli 
sulamasında 10 senelik gecikme vardır. 
Gerçi, "Bu projeler bitince ne olacak?" 
diyeceksiniz. Hiçbir şey olmayacak... Tü
nelden sular akacak; ama, bu sular kanal
lara, kanaletlere girmeyecek. Bu sular ka
nallara, kanaletlere girse, saha tanzimleri 
yapılmamıştır, arazi düzenlemesi yapılma
mıştır; yeterli sulama yapılamayacaktır. 

GAP Projesi bir entegre projedir, sa
dece tünel açmak veya Atatürk Barajını 
yükseltme projesi değildir. Eğer bu proje 
tümüyle de alınmaz, gerekli dizaynlar, ge
rekli programlar, planlar şimdiden yapıl
mazsa, bu tüneller bittiği zaman, bu su
lar Urfa Ovasına aktığı zaman, yeterli ve
rimi almak mümkün olmayacaktır, yatı
rımların nemasını almak mümkün alma
yacaktır. O itibarla, bu projeyi bir bütün 
olarak ele alıp düzenlemekte, hazırlamak
ta yarar var; buna ait yatırımları da bir 
an evvel programlara bağlamakta yarar 
vardır. 

Bakınız, Atatürk Barajındaki gecik
me, 7 senedir. Derik-Dumluca Sulaması, 
8 sene, Erciş-Koçköprü Sulama Projesi,. 7 
sene, Muş-Hınıs-Ulusu Projesi 7 sene, 
Kars-Çıldır ikinci Merhale Sulama Pro
jesi, 11 sene gecikmiştir. Yani, hükümet 
programında "doğruya, Güneydoğuya 
öncelik vereceğiz, bu projeleri öncelikle ik
mal edeceğiz'' deniliyor; ama, işte proje
lerdeki gecikmeleri de ben arz ediyorum. 

İyi ki, öncelik vereceğini bahsetmiş 
Hükümet! Aksi takdirde, bunların önüne 
1 rakamını koymak lazımdı; yani demek 
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ki, Şanlıurfa Tüneli İnşaatı 8 sene yerine 
18 senede bitecekti. 

Bakınız, biraz evvel Sayın Bakan da 
bahsettiler, tabiî devamlı olarak, İktidar 
Partimiz de övünüyorlar, "Enerji proje
lerine öncelik veriyoruz" diye. Enerji pro
jelerinin birkaç tanesine bakalım. Adıgü-
zel Barajı ve Hidroelektrik Santralı, 8 se
ne gecikmeli. Çayırhan Termik Santralı, 
8 sene gecikmiştir. Orhaneli Termik Sant
ralı 8 sene, Kangal Termik Santralı 7 se
ne, Harşit Projesi 9 sene gecikmiştir. Or
ta Sakarya Yenice Projesi, 6 sene gecikmiş
tir. Seyhan Çatalhan Projesinde de 6 se
ne gecikme olmuştur. Daha bir sürü ge
cikmeler var; sadece, tesadüfen ele aldı
ğım projeleri size arz ediyorum. 

Burada incelemeye aldığımız 13 adet 
enerji projesinin 1980 yılı keşif bedelleri 
124 milyar lira iken, 1989 yılı keşif bedel
leri toplamı 6 trilyon 832 milyar Türk Li
rasına çıkmış; yani, 6 trilyon 708 milyar 
Türk Lirası fazlalık olmuş. 

İmalat sanayii yatırımlarında da yi
ne aynı gecikmeleri görmek mümkün. 
Kırşehir Lastik Fabrikası (PETLAS), 7 se
ne gecikmiştir. Samsun Sigara Fabrikası 
9 sene gecikmiştir. Edirme Çimento Fab
rikası 7 sene gecikmiştir. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 
— Kim başladı? 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— Yüzde kaçını siz yaptınız? 

MEHMET GÖLHAN (Devamla) 
— Yüzde kaçı meselesi değil; 7 sene ge
cikmiştir. Sizin döneminizde 1984 yılı 
programı ile 1989'u karşılaştırın... Yine,, 
Edirne Çimento Fabrikasında 5 sene ge
cikmeniz var; Samsun Sigara Fabrikasın
da 4 sene gecikmeniz var; Seydişehir Alü
minyum Tesisinde 9 sene gecikmeniz var. 
Bunlar, bizim-sizin meselesi değil; hükü
met programınızı arz ettim, okudum si

ze; öncelik vereceğinizi söylüyorsunuz... 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 
Karakaya Barajında kaç sene gecikme var? 

MEHMEH GÖLHAN (Devamla) 
— Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakan, 
' ' Tabiî, biz altyapı yapıyoruz'' diyor; bi
raz evvel de Sayın Bakan da vurguladılar 
altyapıya önem verdiklerini söylüyorlar; 
ona mukabil olarak, altyapıdan da size ör
nekler vereyim. 

Arifiye-Sincan demiryolu, şimdilik, 8 
sene gecikmeli, daha ne olacağı belli de
ğil; yeniden etüt programına alındı. An
talya Limanı mendirek onarımında 8 se
ne gecikme var. Bodrum Yat Limanında 
9 sene, Antalya Hava Limanında 9 sene, 
Bodrum Turistik Yol yapımında, Marma
ris Turistik Yol yapımında gecikmeler 6 se
ne. Sürmene Tersane Sahası 6 sene, Kars 
Hava Limanı, 7 sene Erzincan Hava Li
manı 7 sene gecikmeyle gidiyor. Bu pro
jelerin de -gayet gecikmelerden dolayı-
maliyetlerinde büyük ölçüde artışlar var. 

Hükümetin önem vermediği yatırım 
projeleri, tabiî, sadece bu sektörlere ait de
ğil. Bakın, sağlık sektöründen misal vere
yim size : 900 Yataklı Eskişehir Tıp Fakül
tesi Hastanesi, şimdilik 8 sene gecikmeli 
gidiyor. 720 yataklı Sivas Tıp Fakültesi 
Hastanesinin 7 sene gecikmesi var. Sam
sun Üniversitesinin Çocuk ve Doğum 
Hastanesinin 8 sene, 750 yataklı Edirne 
Tıp Fakültesinin 10 sene gecikmesi var. 
Ankara burnumuzun dibinde, Ankara 
Onkoloji Hastanesi de 15 senedir inşaat 
programında, bir türlü bitmiyor ve hâlâ 
Makine Kimya Endüstrisi Kurumundan 
devralınan küçük bir binada icrayı faali
yet gösteriyor, bu millete hizmet etmeye 
çalışıyor doktorlarımız. 

Değerli milletvekilleri, 1980 yılı ya
tırım programında olan ve bir miktar ya
tırımlar yapılmış olmasına rağmen, prog
ramdan çıkarılan yüzlerce de proje var. 
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Bunlardan, mesele, 150 bin ton yazı kâ
ğıdı üretecek, 140 bin metreküp kereste 
imal edecek Samsun Atatürk Entegre Kâ
ğıt Fabrikası Projesi, Mersin Dördüncü 
Gübre Kompleksi, Soma Gübre Tesisleri, 
Edirne Havaalanı, Çanakkale Havaalanı 
ve daha bir çok proje yine programdan çı
karılmış vaziyette. Programlarda olanlar
dan, sembolik, birer lira yahut birer mil
yon lira ile devam eden bir sürü proje var. 
Bunlara önem vermezseniz, bunlar ne za
man tamamlanacak? 

Şimdi, bütün bu hususlar göz önüne 
alınarak, Sayın İktidarımıza biz de iyi ni
yetle bakalım; "Yatırımlara önem verdi, 
yatırımları hızlandırdı" demek mümkün 
mü? Mümkün olmuyor. 

BAŞKAN — Sayın Gölhan, toparla
yınız lütfen. 

MEHMET GÖLHAN (Devamla) 
— Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

Değerli milletvekilleri, tesadüfen, 
şimdi soruyorum : Adıyaman, Ağrı, Art
vin, Bitlis, Çanakkale, Elazığ, Malatya, 
Gümüşhane, Erzurum, Kars, Erzincan, 
Kastamonu, Kütahya, Mardin, Muş, Şan
lıurfa, Uşak, Van, Zonguldak illerine han
gi üretken yatırımları koydunuz? Hiçbir 
şey koyamadınız. Biraz evvel, Sayın Ta-
ranoğlu, birtakım dayanıklı tüketim malı 
imalatı artışlarından bahsetti; doğrudur, 
gayet tabiî, Türkiye ilerliyor; bir noktada, 
gelişecek; ama, bir de temel yatarım malı 
mahiyetinde olan üretimlere bakalım : 
1976 yılında kamyon üretimi 20 498 iken, 
1988'de 15 400; yine 1976 yılında kamyo
net üretimi 18 915 iken, 1988'de 7 950; 
traktör üretimi 36 952 iken 35 350 olmuş. 
Bunlar yatırım malı mahiyetinde; bunlar 
ekonomiye katkı yapan maddeler, mallar, 
üretimler; bunlarda bir artış yok; sağla
yamamışsınız. Hâlâ, 1976' ntn, 1977'nin 
gerisinde kalmışız değerli milletvekilleri. 
Şimdi birtakım artışlar oldu, birtakım fab
rikalar gayet tabiî devreye girdi. Bunların 
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içinde 1976 yılında temeli atılan bir sürü 
fabrika var. Yapanlara şükran borçluyuz, 
müteşekkiriz; ama yeterli değil diyoruz. 
Yatırım pipe-line'ı boşalmıştır. Türkiye'
nin geleceği karanlıktır diyoruz. 

Türkiye, Ortak Pazara üye olmak 
için çırpmıyor. Türkiye'nin İtalya'nın'bu
günkü seviyesine ulaşabilmesi için, daha 
bir sürü, çimento fabrikası, demir-çelik 
fabrikası kâğıt fabrikası kurması lazım. 
İtalya'nın bugünkü seviyesine ulaşabilmek 
için, 2000 yılında 26 milyon ton demir-
çelik üretmemiz lazım; 8 milyon tondayız. 
Geri kalan 18 bin tonun projesi nerede, in
şaatı nerede? Bunları yapmak, bunları dü
şünmek lazım. Büyük projeler üç senede, 
beş senede, tamamlanmaz, gerçekleşmez. 
Yine, çimento üretiminde İtalya'nın bu
günkü seviyesine ulaşabilmek için 45 mil
yon ton üretim yapmak lazım. Bugünkü 
fabrikaları 25 milyon ton kabul edersek, 
20 milyon ton ilave kapasite lazım. Her se
ne 1,5 milyon ton kapasiteyi devreye sok
mak gerekir. Bunun anlamı bu değerli 
milletvekilleri. 

Kâğıdı ele alsak : İtalya'nın bugün
kü seviyesine ulaşmak için 5,6 milyon ton, 
Türkiye'nin üretim yapması lazım. 1 mil
yon ton kapasitemiz var. Geriye kalan 4,6 
milyon tonun projesi nerede, inşaatı 
nerede? 

Değerli milletvekilleri, yine, enerjiyi 
nazarı itibara alalım : Ortak Pazarın in
san başına ortalaması 4 925 kilovat/saat
tir. Türkiye'nin, bu seviyeye ulaşabilmesi 
için, 345 milyar kilovat/saat enerji üretme
si lazım, bunlarla ilgili projelerin devreye 
sokulması lazım. 

Bizim arz etmek istediğimiz noktalar 
ounlar. Yoksa, başlanmış projeler, vaktiy
le temeli atılmış projeler bitecek... Gayet 
tabiî bitecek. Bunlar olacak değerli mil
letvekilleri. 

BAŞKAN — Sayın Gölhan, rica edi
yorum... Hayli zaman aşımı oldu. 
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MEHMET GÖLHAN (Devamla) 
— Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Değerli milletvekilleri, geliniz, üret
ken yatırımlara önem veriniz. Üretken ya
tırımlardan saptığımız sürece, biz, ne enf
lasyonu önleyebiliriz, ne işsizliğe çare bu
labiliriz, ne de dış borçları rahatlıkla öde
yebiliriz. Bunun çıkar yolu, yatırımları 
üretken sektörlere yöneltmektir. 

Değerli milletvekilleri, özel sektörü 
devreye tam olarak sokabilmek lazım. 
Özel sektörün yatırımlarından istifade 
edebilmek için veya bugün İktidar Parti
mizin uyguladığı liberal ekonomi mode
linin gerçekten tam olarak uygulanabilme
si için, ekonomik ve siyasî istikran sağla
mak mecburiyetindeyiz. Bu bozulan istik
rarı 1990 yılından evvel mutlaka sağlaya
lım ki, Altıncı Beş Yıllık Plana sağlam bir 
giriş yapalım. Aksi takdirde, özel sektör
den nema ummak, özel sektörden yatırım 
beklemek hayal olur ve maalesef başarılı 

olamayız, bunun tek çıkış yolu vardır; ka
rarlı ve istikrarlı bir siyasal ve ekonomik 
politika uygulayabilmek için, güvenilir ha
le gelmek lazımdır. Bunun da tek çaresi, 
milletin güvenine gitmektir; tek çare er
ken seçime gidip güven tazelemektir. 

Hepenize saygılar sunuyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Araştırma önergesi üzerindeki öngö

rü şmeler tamamlanmıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Örierge ka
bul edilmemiştir. 

Çalışma süremizin bitimine çok az 
bir zaman kalması sebebiyle, gündemde
ki kanun tasarı ve tekliflerini sırası ile gö
rüşmek için, 17 Mayıs 1989 Çarşamba gü
nü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.20 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurc
un, Etibank Genel Müdürü hakkındaki iddialara 
ve NAŞAS şirketinin Etibankla y ilişkilerine iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Saffsrt 
Sert'in yazılı cevabı (7/611) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başba
kan tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

7 Nisan 1989 tarihli günlük büyük bir 
gazetede Etibank Genel Müdürü Sayın 

Fethi Ağlar ile ilgili bazı iddialar yer al
mıştır. 

Bu maksatla; 
1. Sayın Fethi Ağlar Etibank Genel 

Müdürlüğüne ne zaman atanmıştır? 
2. Etibank Genel Müdürü olmadan 

önce bir özel kuruluş olan NAŞAS Alü
minyum Şirketinin Genel Müdürlüğü gö
revinde bulunmuş mudur? Bulundu ise 
hangi tarihler arasında NAŞAS'in Genel 
Müdürü idi? 

3. Adı geçen firmanın 225 bağ (413 
990 Kg) Almaşini (Alüminyum çubuğu) 
hayali ihracat maksadı ile ihraca çalıştığı 
iddiası ile Gebze Savcılığınca soruşturma 
açıldığı sırada anılan firmanın Genel Mü
dürü durumunda mıydı? 

4. Gazetede yer aldığı üzere NA
ŞAS Alüminyum Şirketi ve bir bayiisinin 

— 212 — 



T.B.M.M. B : 88 16 . 5 . 1989 O : 1 

5 milyarı bulan iki ayn kredi talebi olmuş 
mudur? Olmuşsa, NAŞAS'ın kredi talebi 
ne zaman yapılmıştır, gerçek miktarı 
nedir? 

NAŞAS'ın kredi talep eden bayisi 
kimdir? Kredi talep miktarı nedir, ne za
man talepte bulunmuştur? 

5. Bu krediler şu anda gündemde 
midir? 

6. Sayın Fethi Ağlar' in Etibank Ge
nel Müdürü olarak gazetede yer aldığı 
üzere Rotasyon adı altında geçen hafta 
içinde Etibank Müdürlüğü personelinden 
300'e yakın tayin yaptığı ve 1950 civarın
daki Genel Müdürlük personelinden da
ha da tayin yapılacağı iddiası doğru 
mudur? 

7. Yine gazetede yer aldığı şekli ile 
Etibank'ta bir personel nakli söz konusu 
ise, Sayın Ağlar'tn daha önce çalıştığı fir
ma için talep ettiği fakat alamadığı kredi
lerin bu nakillerde etkisi olmuş mudur? 

8. Etibank Yönetim Kurulu anılan 
kredi taleplerini reddetti mi? Reddetti ise 
Sayın Ağlar'tn daha önce NAŞAS'ın Ge
nel Müdürü olmasının bunda etkisi olmuş 
mudur? 

9. Bu özel kurutuluşun şu anda Eti
bank'la ne gibi iş ilişkisi vardır, iştigal ko
nusu nedir? 

10. Bu iddialar doğru ise, Sayın Ağ
lar daha ne kadar Etibank'in başında ka
lacaktır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 4.5.1989 

Sayı : 03-8/2.02.1102 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : a) Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının 13.4.1989 gün ve 
7/611-2575/12402 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 19.4.1989 gün ve 
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
K. K. Gn. Md. 07/106-868/02506 sayüı 
yazıtı. 

Kocaeli Milletvekili Aleettin Kurt'un 
Etibank Genel Müdürü Fethi Ağalar hak
kında Sayın Başbakanımıza yönelttiği ya
zılı soru önergesine verilen cevaplar aşa
ğıda belirtilmiştir. 

1. Fethi Ağalar Etibank Genel Mü
dürlüğüne 18.1.1989 tarihinde atanmış ve 
30.1.1989 günü görevine başlamıştır. 

2. Fethi Ağalar anılan şirketin Yö
netim Kurulunda Murahhas Üye olarak 
görev yapmıştır. Yönetim Kurulundaki 
görevi Etibank'ta görev aldığı zaman son 
bulmuştur. 

3. Yukarıda da bahsedildiği üzere 
kendisi NAŞAS'ta Genel Müdür <olarak 
değil Yönetim Kurulunda Murahhas Üye 
olarak görev yapmıştır. 

Bahsedilen hayali ihracat ile ilişkili ol
duğuna dair herhangi bir bilgi yoktur. So
ruşturma safhasında bilgisine dahi müra
caat edilmemiştir. 

4. Adı geçen firma Etibank'tan kre
di talep etmiştir. Konu Yönetim Kurulu
na sevkedilmiş, ancak Fethi Ağalar yanlış 
anlaşılmaları önlemek için kredi talebini 
Yönetim Kurulunda görüşülmeden gün
demden geri çekmiştir. Bunun dışında bir 
kredi girişimi olmamış ve bankada hiç bir 
kredi vermemiştir. 

5. Bahis konusu kredi şu anda gün
demde değildir. 

6. Etibank'in 18 Müessesesi ve bun
lara bağlı takribi 30 işyerinde 2000 civa
rında (işçi hariç) personel çalışırken, An
kara merkezinde buna yakın sayıda ele
man bulunmaktadır. 

Müessese ve işletmelerdeki eleman 
ihtiyacının iç bünyeden karşılanması için, 
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merkezdeki kadroların atıl tutulması ye
rine, bu elemanlar çeşitli müesseselere 
nakledilerek eksiklerin tamamlanması yo
luna gidilmiştir. 

31.3.1989 tarihinden itibaren yeni na
killer bakanlık genelgesi ile durdurulmuş 
ve bilahare müsadeye bağlı hale getirilmiş
tir. Basma akseden haliyle konu, Bakan
lıkça tetkike alınmış ve hassasiyetle takip 
edilmektedir. 

7. Görev yerleri değiştirilen perso
nelin bankacılık ile hiçbir ilgisi yoktur. Bü
tün nakiller teknik birimleri ve müessese
leri ilgilendirmektedir. Bu açıdan nakille
rin kredi ve bankacılık ile bir ilgisi yoktur. 

8. Yönetim Kurulunc ı Firmanın 
kredi istekleri görüşülmemiştir. Onun için 
reddedilmesi diye bir olay söz konusu de
ğildir. 

9. Bu kuruluşun Etibank'la diğer 
firmalardan farklı olarak hiç bir kredi iliş
kisi olmamış ve şu anda da yuktur. Ku
ruluş, diğer alüminyum kuruluşları gibi 
alüminyum hammadde ihtiyacını lüzum 
gördükçe Seydişehir'den almaktadır. Sa
tış şartları bütün firmalar için aynıdır. Eti-
bank ile sözkonusu firma arasında başka 
bir iş ilişkisi yoktur. 

10. Fethi Ağalar görevine devam et
mektedir, İlgili mevzuata aykırı veya gö
revden alınmayı gerektirecek bir haklı du
rum doğmadıkça görevin devam edeceği 
tabiidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Saffet Sert 
Devlet Bakanı 

2. — İçd Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'tn, Anavatan partisi hükümetleri döneminde 
gözaltına alınan ve tutuklanan basın mensupları
na ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Abdulkadir Ak
su'nun yazılı cevabı (7/612) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ederim. 

Fikri Sağlar 
İçel 

1. ANAP hükümetleri döneminde 
(1983-1989) kaç basın mensubu gözaltına 
alınmıştır? Bunların kaç tanesi tutuklan
mıştır? kaçı hangi gerekçelerle ve kaçar yıl 
hüküm giymişlerdir? 

2. "Özgür Gelecek" adlı derginin 
sahibi ve yazan Mehmet Bayrak hangi ne
denle tutukludur? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Enmiyet Genel 12.5.1989 
Müdürlüğü 

Daire : Güvenlik 
Şube : Sen. Faal. Top.01.(E) 

Konu : İçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'm Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına -

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanlığının 13 Nisan 1989 gün ve 
Kan. Kan Md. 7/612-2580/12429 say.lı 
yazısı. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ
lar tarafından Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 
soru önergesinde öne sürülen hususlarla 
ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çı
karılmıştır. 

1. 1983-1989 yılları arasında, adi 
suçlardan 46 basın mensubu hakkında iş
lem yapılmış, 11'i tutuklanmıştır. Siyasi ni
telikli suçlardan yakalanan 35 basın men
subundan ise, laikliğe aykırı propaganda-
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dan 4, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanununa Muhalefetten 3, Komünizm 
propagandasından 2, Hristiyanlık propa
gandasından 1, devlet Büyüklerine haka
retten 1, Basın Kanununa muhalefetten 1, 
Türk Ceza Kanununun 146 ncı maddesi
ne muhalefetten 1 kişi olmak üzere top
lam 18 basın mensubu tutuklanmıştır. 

2. "Özgür Gelecek" isimli derginin 
sahibi ve yazarı Mehmet Bayrak yayın yo
lu ile Kürtçülük propagandası yapmak su
çundan, Ankara Devlet Güvenlik Mahke
mesince tutuklanmıştır. 

Arz ederim. 

Abdulkadir Aksu 
içişleri Bakanı 

3. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keshn'-
itı, Adana ili Osmaniye İlçesi Sağlık Ocağı Tabir 
İme Güneysu Karakolunda görevli polisler tarafın
dan baskı yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve içiş
leri Bakanı Abdulkadir Aksu'nun yazdı cevabı 
(7/616) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularıma içişleri Baka
nı Sayın Abdulkadir Aksu tarafından ya
zılı olarak yanıt verilmesine aracılığınızı 
dilerim. 

Saygılarımla... 18.4.19Ç9 
Cumhur Keskin 

Hakkâri 
Adana İli Osmaniye İlçesi Güneysu 

Karakolunda görevli polislerce gözaltına 
alman ve işkence yapıldığı iddia edilen iki 
vatandaşa "işkence görmemiştir." yada 
"darp ve cebir izine rastlanmadı." rapo
ru düzenlemedi diye; 

1. Osmaniye sağlık ocağı tabibi Dr. 
A. Fazıl Miniksar'a baskı yapıldığı doğru 
mudur? 

2. Güneysu Karakolu polislerinin 
Dr. A. Fazıl Miniksar'ı görevli ve nöbetçi 
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olmadığı halde zorla evinden aldıkları kol
larının kelepçeleyerek karakola götürdük
leri ve 5.4.1989 günü gece saat 24'ten er
tesi günü saat 16'ya kadar hücreye kapa
tarak alıkoydukları doğru mudur? 

3.' Nöbetçi ve görevli bile olsa bir 
hekimin karakollarda işkence gören vatan
daşlar hakkında "işkence görmemiştir." 
yada "Darp ve cebir izine rastlanmamış
tır." raporu düzenleme zorunluluğu var 
mıdır? 

12 Eylül darbesinden sonra örnekle
rine sıkça rastlanan bu uygulamanın hâ
lâ devam ediyor olması düşündürücü de
ğil midir? 

4. Dr. A. Fazıl Miniksar'a kanun
suz işlem yapması için baskı yapan ve hür
riyetini tahdit ederek suç işleyen polis me
murlarının sorumluluktan kurtulmak için 
önceden hazırladıkları senaryoya uygun 
olarak tutanak tanzim ettikleri, bu gerçek 
dışı tutanakla Dr. A. Fazıl Miniksar'ın tu
tuklanmasını sağladıktan iddiası doğru 
mudur? 

5. Dr. A. Fazıl Miniksar'a yapılan 
bu haksız uygulamanın kamuoyunda hay
ret ve nefretle karşılandığı, bu arada Os
maniye Tabipler Odası Temsilcisi Dr. Me
tin Tümer, Dr. Destan Ulu ve Dr. Cevat 
Türkay ile 17 arkadaşının basına yaptık
ları bir açıklama ile meslektaşlarına yapı
lan haksız uygulamayı kınadıkları, Güney
su Karakolu polislerinin bu kez bununla 
ilgili olarak da soruşturma yürüttükleri, 
yine gerçek dışı iddialarla olayı adliyeye 
intikal ettirdikleri ve böylelikle Dr. Metin 
Tümer. Dr. Destan Ulu ve Dr. Cevat 
Türkay'm tutuklanmalarını sağladıkları 
iddiası doğru mudur? 

6. Basın Açıklaması 20 hekim tara
fından imzalanmış bulunmasına karşın, 
bunlardan yalnızca üçü hakkında tutuk
lama kararı verilmiş bulunması Güneysu 
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Karakolunda görevli polislerin düzenle
dikleri tutanakla mı sağlanmıştır? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel 

Müdürlüğü 12.5.1989 
Daire : Güvenlik 

Şube : Sen. Faal. Top.Ol.(E) 

Konu : Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanlığının 20 Nisan 1989 gün ve 
Kan. Kar. Md. 7/616-2611/12596 sayılı 
yazısı. 

Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin 
tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı 
olarak cevaplandırılması istenilen soru 
önergesinde öne sürülen hususlarla ilgili 
olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarıl
mıştır. 

1. Adana İli Osmaniye İlçesi sağlık 
ocağı tabibi A. Fazıl Miniksar'a "darp ve 
cebir izine rastlanamadı" yada "işkence 
görmemiştir" raporu düzenlemedi diye 
herhangi bir baskı yapılmamıştır. 

2. 5 Nisan 1989 günü birbirilerini 
darpeden iki şahsın soruşturma evrakına 
eklenmesi zorunlu olan darp raporunu al
mak üzere nöbetçi doktor Ahmet Satıcı'-
mn evine giden ancak, kapıya bıraktığı 
nottan doktor A. Fazıl Miniksar'ın evin
de olduğunu öğrenen görevli polis me
murları, nöbetçi doktoru sormak üzere 
doktor A. Fazıl Miniksar'ın evine gittik
lerinde hakaret ve tehdide maruz kalma
ları üzerine durum Cumhuriyet Başsav
cılığına iletilmiş ve alman talimat doğrul
tusunda Dr. A. Fazıl Miniksar karakola 
celbedilerek hakkında düzenlenen soruş

turma evrakı ile birlikte 6 Nisan 1989 gü
nü anılan savcılığa sevkedilmiştir. 

3. Doktor Raporu, şahısların işken
ce görüp görmediklerini belirlemek ama
cıyla değil; birbirilerini darbetmeleri se
bebiyle durumlarını tespit etmek ve soruş
turma evrakına eklenmek amacıyla alın
mak istenmiştir. Ayrıca, doktorlar bu ra
porları kendi yetkileri doğrultusunda dü
zenlemektedirler. 

4. Görevli polis memurlarınca, 
Doktor A. Fazıl Miniksar'dan rapor ver
mesi istenmemiş, nöbetçi doktor Ahmet 
Satıcı'nm nerede olduğu sorulmuştur. An
cak, adı geçen doktorun bilinmeyen bir se
beple polislere karşı hakaret ve tehditte bu
lunması, ellerinden resmî evrakı alarak 
yırtması üzerine durum Osmaniye Cum
huriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiş 
olup, olayla ilgili sanığın babası ve karde
şi de dahil olmak üzere görgü tanıkları 
mevcuttur. 

5. Doktor A. Fazıl Miniksar'ın tu
tuklanması ve ertesi günü salıverilmesin
den sonra, ilçede görevli ve serbest çalı
şan doktorlarca basın toplantısı yapılmış 
ve yazılı olarak hazırlanan basın bülteni 
basın mensuplarına dağıtılmıştır. Basın
da da çıkan bültende adliyenin ve güven
lik kuvvetlerinin manevi şahsiyetinin tah
kir ve tezyif edilmesi üzerine Osmaniye 
Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya resen el 
konulmuş ve tahkikat Cumhuriyet Başsav
cılığınca yürütülmüştür. 

6. Basın açıklaması 20 doktor tara
fından imzalanmış olmasına rağmen yal
nızca 4'ü hakkında tutuklama kararı ve
rilmesindeki takdir, tutuklama kararı ve
ren mahkemeye ait bulunmaktadır. 

Arz ederim. 
Abdulkadir Aksu 

içişleri Bakanı 
4. —Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'-

in, 12.9.1980 tarihinden bugüne kadar otuz gün 
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süreyle gözaltında kaldıkları gerekçesiyle 
işlerine son verilen işçilere ilişkin sorusu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İm
ren Aykut'un yazılı cevabı (7/625) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularıma, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın imren Ay
kut tarafından yazılı olarak yanıt verilme
sine aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 24.4.1989 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

1. 12 Eylül Askerî Harekatından bu
güne kadar geçen sürede 30 gün gözaltın
da kaldıkları gerekçesiyle işlerine son ve
rilen işçilerin sayısı nedir? 

2. Bunlann işkollarına dağılımı 
nedir? 

3. Bu durumda olupta tekrar işe 
alınanlar var mıdır? 

T. C. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 

Çalışma Genel 11.5.1989 
Müdürlüğü 

Sayı : 13-0-637-6660 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanlığının 28.4.1989 tarihli, 
7/625-2631/12734 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Hakkâri Mil
letvekili Cumhur Keskin*in tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 
"12.9.1980 tarihinden bugüne kadar geçen 
sürede otuz gün gözaltında kaldıkları ge
rekçesiyle işlerine son verilen işçilerin 
sayısı" konusundaki 24.4.1989 tarihli ya

zılı soru önergesi incelenmiştir. 

12.9.1980 tarihinden bugüne kadar 
otuz gün süreyle gözaltında kaldıkları ge-. 
rekçesiyle işlerine son verilen işçilerle il
gili olarak Bakanlığımızda herhangi bir 
bilgi bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. İmren Aykut 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 

5. — İzmirMületveküiFuat Kıla'nm, Di
yanet Ifkri Başkam hakkındaki bazı iddialara uf
kin sorusu Devlet Bakam Saffet Sert'in yazdı ce
vabı (7/647) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Baka
nı Sayın Saffet Sert tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını arz eder saygılar 
sunarım. 

1. Türk milletinin yasal din! lideri 
olan diyanet işleri başkanımız Sayın M. 
Sait Yazıcıoğlu resmî kıyafeti olan sarık ve 
cübbeyi makamında, Halkın içinde, Res
mî toplantılarda ve Televizyonda niçin giy-
memektedir? 

2. Diyanet işleri başkanımızın geç
tiğimiz kandil gecelerinin birinde Televiz
yonda sarık ve cübbeli görünmemek için 
rapor alarak yerine yardımcısını gönder
diği iddia ediliyor, doğru mudur? Siz bu 
tutum ve davranışları tasvip ediyor 
musunuz? 

3. Sayın Yazıcıoğlu'nun Türk Mil
leti için çok itibarlı, önemli ve fevkalade 
hassas bir makam olan Diyanet İşleri Baş
kanlığı teşkilat makamlanna, partilerüs-
tü tarafsız en azından bu görevlere siyasî 
görüşlerini aksettirmeyecek kişilikli şahıs
larla donatması gerekirken Refah Partisi 
yanlıları, sempatizanları bu görevlere al
ması neticesi Başkanlık mensuplarının Re-
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fan Partililer ve partiler dışında kalanlar 
diye gruplaşmaların oluştuğu doğru 
mudur? 

Fuat Kılcı 
İzmir 

T C . 
Devlet Bakanlığı 15.5.1989 

Sayı : 03-8/2.Ö2.1270 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanlığının 2.5.1989 gün ve 
7/647-2681/12880 sayılı yazısı. 

ilgi yazı ekindeki yazılı soru önerge
sinde yer alan soruların cevabı aşağıya çı
karılmıştır. 

Bilgi ve'gsrtğini arz ederim. 

Saffet Sert 
Devlet Bakanı 

1. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
M. Said "Yazıcıoğlu'nun resmî kıyafeti olan 
sarık ve cübbeyi "Makamında, halkın 
içinde, resmî toplantılarda televizyonda" 
her zaman giymemesi herhangi bir kasda 
dayanmamakta; Sayın Başkanın şahsi de

ğerlendirmesine göre kısmen "fizikî görü
nüm olarak sözkonusu kıyafetin sunması 
gereken ağırlığı ve estetiği, şahsi manada 
yansıtmadığı" düşüncesinden kaynaklan
maktadır. 

2. Mir'ac Kandiline rastlayan gün
lerde Sayın Diyanet İşleri Başkanının ra
porlu oluşu, televizyonda sarık ve cübbe 
ile görünmek istememesinden değil, ger
çekten rahatsız oluşundan ileri gelmiştir. 

3. Diyanet İşleri Başkanlığı teşkila
tına "Refah Partili olma" ölçüsü ile tayin
ler yapıldığı iddiasını doğrulayacak bir 
olay sözkonusu değildir. Aksine her kade
medeki Başkanlık mensuplarının partile-
rüstü ve tarafsız olmaları konusunda ge
rekli titizlik gösterilmekte ve önemi dola
yısıyla konu hakkında yeni bir genelge, 
Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatının bü
tün kademelerine duyurulmak üzere, Va
liliklere gönderilmiş bulunmaktadır. 

Buna rağmen yer, olay, tarih ve şa
hıs belirtilmek suretiyle, mücerret iddia ol
maktan çıkıp müşahhas hale getirilen uya
rı, duyuru ve şikâyetlerin azamî sürat ve 
titizlikle değerlendirileceği de muhak
kaktır. 
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GÜNDEMİ 

88 İNCİ BİRLEŞİM 

16 . 5 . 1989 Sah 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Meclis Soruşturması önergesi 

(9/1) 
2. — 'Meclis Araştırması Önergesi 

(10/66) 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Sakarya Milletvekili Mehmet 

Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dö
nük yatırımların yeniden hızlandırılma
sını sağlamak ve istihdam imkânlarını ge
liştirmek için alınacak tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

2. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve standardizasyonu 
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak 
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için 
kalıcı ve tutarlı bir politika tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
1C2 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

3. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

4. — Niğde Milletvekili Mahmut 
öztürk ve 18 arkadaşının, personel re
jimi konusunda Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

5. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

6. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan ve 42 arkadaşının, ceza
evlerindeki uygulamalar ve cezaevlerinde 
meydana gelen olaylar konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

7. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf 
ve sanatkârların sorunları ve çözüm yol
ları konusunda Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/9) 

8. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik 
ile ilgili iddiaları tespit etmek ve bu Bir
liğin ülke ekonomisine ve ortaklarına 



hizmet veren bir kuruluş haline getiril
mesini sağlamak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

9. — Antalya Milletvekili ibrahim 
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin 
korunması için gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

10. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 19 arkadaşının, 
'denizcilik sektörünün içinde bulunduğu 
sorunları ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

11. —'Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

12. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

13. — Tîkirdağ Milletvekili Enis 
Tütüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık 
sistemindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 

102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48) 

14. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, 
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve 
bu konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49) 

15. — Sivas Milletvekili Ekrem 
Kangal ve 33 arkadaşının, hayvancılığı
mızın içinde bulunduğu sorunları ve bu 
sorunlara getirilecek çözüm yollarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (101/50) 

16. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafi
nerisine ait pay senetlerinin yabancılara 
satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sa
kıncalara neden olacağı iddialarını tespit 
etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelen
memesi için tutarlı bir politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) 

17. — Zonguldak Milletvekili Şina-
si Altımer ve 15 arkadaşımın, madencilik 
sektörünün içinde bulunduğu sorunları 
ve fbü sorunların nedenlerin!! tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Mecliis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/52) 

18. — Afyon Milletvdkili Abdullah 
Ulutürk ve 16 arkadaşımın, trafik kaza
larınım 'nedenlerini ve trafik .kazalarının 
Önlemebihnesi için alınması gerekli ted
birleri tespit ötmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 



maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

19. — Kocaeli Milletvekili Alaet-
tin Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhit
lik sektörünün sorunları konusunda 
Anayasanın 98 inoi, İçtüzüğün 100 ve 
101 linçi maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasuıa ilişkin önergesi 
(8/10) 

20. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz ve 9 arkadaşımın, akarya
kıta sıık silk zam yapılmasının neden
lerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca ıhir Meclis araştırması 
açılmasına ilişiklin önergesli '(10/54) 

21. — İzmir MMetvekili Ahmet Er
sin vıe 44 arkadaşının, İzmir Büyük Ka
nal Projesi ile Körfez temizliği için ya
pılan çalışmaları ve harcamaları tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inoi, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/55) 

22. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 9 arkadaşının, elektrik ener
jisinin yüksek fiyatla satılmasının neden
leri (konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca 'bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/11) 

23. — İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum 
olayı ve Türkiye Emlak Bankası eski 
Genel Müdürü ile ilgili iddiaların ger
çeklik derecesini tespit etmdk amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınoa bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/56) 

24. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökimenoğlu ve 45 arkadaşının, 

dış politika konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına lişfcin önergesi (10/57) 

25. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 16 arkadaşının, Türk basımının 
sorunları ikonusumda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/12) 

26. — Tekirdağ Milletvekilli Enis 
Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal gü
venlik programlamndaki çöküşün önlen
mesi ve ulusal sosyal güvenlik Sistemi
nin kurulması için alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve1 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/58) 

27., — İzmir Milletvekili Ahmet 
Ersin ve 35 arkadaşının, Izmlir Büyük-
şehir Belediyesince kurulan veya kuru
luşuna iştirak edilen şirketlerin yaptık
ları işleri, Belediyeden aldıkları ihale
lerin koşullarını ve 'bu ihalelerin son du
rumlarını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 incd, İçtüzüğün 1Ö2 ve 103 
üncü maddeleri uyaranca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/59) 

28. — Kocaeli 'Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 30 arkadaşının, SEKA gre
vinin nedenleri ile dconomik ve sosyal 
boyutlarını ve olayın sorumlularını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına liEşkin önergesi (10/61) 

29. — Gaziantep Milletvekili A'b-
dulkadir Ateş ve 33 arkadaşının, kamu 
bankalarının içinde bulundukları sorun
ları, bu konuda alınacak tedbirleri ve 
olayın sorumlularım tespit etmek ama-



cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üıncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis .araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/62) 

30. — Balıkesir Milletvekili t. Ön
der Kırlı ve 32 arkadaşının, Güneydoğu 
(Anadolu Bölgesindeiki operasyonlarda 
kullanılmak üzere kiralanan ve satın alı
nan helikopterler için hangi kurumca ne 
miktar ödeme yapıldığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişiklin 
önergesi (10/63) 

31. — Hatay Milletvekili Ali Uyar 
ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra 
kurulan tıp fakültelerinden mezun olan 
öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sa
hip olmadıkları iddiasını ve bu yetersiz
liklerinin nedenlerimi tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve) 103 üncü maddeleri uyarınca blir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/64) 

32. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki 
Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat 
Bahçesinin (kapatılmasının nedenleri ile 
sonuçlarını ve olayın sorumlularını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma-
<sına ilişkin önergesi (10/65) 

6 
SÖZLÜ ISORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskim'in, olağanüstü hal ilan edilen il
lerde bazı okul binalarının askerî amaç
la yada karakol olarak kullanıldığı id
diasına ilişkin Mlillî Eğitim Gençliık ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
'(J6/3) 

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

2. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, hayalî ihracat yaptığı gerek
çesiyle hakkında dava açılan bir fir
maya vergi iadesi ödendiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/52) (1) 

3. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskinin, 1983 - 1987 yıllarında görev
lerine son verilen, haklarında nakil iş
lemi uygulanan ve müfettişlik sınavına 
tabi tutulan öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/15) 

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

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

6. — Sakarya İMilletvekili Ahmet 
Nedim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne 
kadar gerçekleştirilen lastik ayakkabı, 
bot, çizme ve terlik ihracatına ve bu ma
muller için Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonundan yapılan ödemeye iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/57) (1) 

7. — 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 
edüljemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

^ — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarında
ki taşkınlar nedeniyle Hatay tüne bağlı 
bazı ilçe ve köylerde zarara uğrayan va-
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tandaşlara ne gibi yardımlar yapıldığına 
ve talkınların önlenmesi için alınacak 
tedbirlere ilişiklim Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaralan önlemek ve ku
marhaneleri oazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28) 

10. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det SeÜvi'nlin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışına ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/32) 

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

12. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulaa'nm, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara ise alınanlara arada geçen süre 
için aylık ve özlük haklarının verilme
diği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru Önergesi (6/44) 

13. — Tunceli Milletvekili Orhan 
Veli Yıldırım'ın Tunceli İline •bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

14. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya ili ıBeldi'bi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan (bazılarının Antalya 

Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Barbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

15. — Çorum Milletvekili Rıza Ik-
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) 

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

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

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

19. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp*in, bankalardalkli döviz tevdiat 
hesaplarına ilişkin Baş'bakandan sözlü 
soru önergesi (6/62) 

20. — Samsun Milletvekilli İrfan De-
mliralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/63) 

21j — Afyon Milletvekili Baki 
Durmaz'ın, ddn görevlilerinin eğitim prog
ramlarının gelî tlMlimıesi ye ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesıi (6/65) 

22. — Artvin Milletvekili Ayhan 
Arıifağaoğlu'nun, Artvin İl merkezin
deki öğretmen okulu kampusu ile Şav
şat İlçesindeki temel eğitim okulu bi
nasının Jandarma komutanikklaonca kul-



lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor BaiKanından siözlü soru 
önergesi (6/95) (1) 

23. — Sakarya Milletvekili Ahımet 
Neidim'lin, Sakarya İli organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Tica
ret 'Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/67) 

24. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
MüMoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistjemine İlişkin Milî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü! soru önergesi (6/68) 

25j — Zonguldak Milletvekili Gü
neş 'Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğ
retmenlerin mağduriyetiörine ve alınması 
gerekli tedbirlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakamından sözlü soru 
önergesi (6/69) 

26. — Zonguldak Müe'rvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

27. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, 25 Mart 1984 taliminden bu yana 
kaç •belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

28. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, çift pasaportlu kamu gö
revlilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

29. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

30. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptın-

6 — 
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

31. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğuları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 

32. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, (kamu kesiminde çalışan 
İşçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilik taksidinin haza kurumlarca öden
mediği iddiasına İlişkin Çalışma ve Sos* 
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

33. — Gaziantep Milletvekili Mus
tafa Yâmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu 
iddia edilen kamu görevlilerine ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/102) (1) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlemen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

35. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'm, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet 'Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

36. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılanda inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

37. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayaziit'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

38. — Bursa MiHetvekiI Beytuliah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 



- 1 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

39. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu^nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

40. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

41. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

42. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

43. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

44. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Aydınlıkeyler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) (1) 

45. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatifince 
Ankara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan 
konut inşaatları için Sosyal Sigortalar 
Kurumunca müteahhit firmaya yapılan 

ödemeye ilişkin Çaİışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/86) 

46. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mu
amelelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

47. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

48. — Kırklareli Milletvekili irfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/89) 

49. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin 
Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde 
kurs gördükleri iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

50. — izmir Milletvekili K. Kemal 
AnadoFun, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

51. — Manisa Milletvekili Hasan 
Zengin'in, bir dergide yer alan DELTA 
Deri Giyim Sanayii A. Ş. ile ilgili iddia
lara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/94) 

52. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti-



yacı olan malların alımı için Sümerbank' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanma
dığına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

53. — içel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin ge
zisine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/136) (1) 

54. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 
tarihinde İstanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

55. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kim
sesiz Çocukları Koruma Birliğine ait 
olan okulun bahçesinin imarından doğan 
ve anlaşma ile Belediyeye verilen arsa 
üzerinde özel bir kooperatif adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

56. — İzmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'ın, Ödemiş İlçesinde yetiştirilen 
yaz patatesinin pazarlanmasına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/137) (1) 

57. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizle
rin yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çe
lik Fabrikalarına işçi alımından vazge
çildiği iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/100) 

58. — Artvin Milletvekili Hasan 
Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üye
liğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

59. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

60. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

61. — Balıkesir Milletvekili İ. önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

62. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 
(D 

63. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Orman Genel Müdürlüğün
ce kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi 
yapılan alanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/144) (1) 

64. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlana
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/145) (1) 

65. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 



66. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana ge
lebilecek sportmenliğe aykırı davranışları 
önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alın
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

67. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak ili Karabük İlçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

68. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/112) 

69. — Manisa Milletvekili Hasan 
Zengin'in, Manisa ili Kula ilçesindeki 
Sandal Grubu içme suyu şebekesinin 
kontrol edilmeden hizmete açıldığı ve ba
zı köylerin su alamadığı iddiasına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/114) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında 
imtihansız personel alındığı iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/115) 

71. — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 

72. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Seka işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmesinin gayesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/117) 

9 — 

73. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1) 

74. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

75. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

76. — Antalya Milletvekili ibrahim 
Demir'in, istanbul Kalamış ilkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

77. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Tevfik 
Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için 
ayrı bir sınıf» başlığı ile yer alan habere 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 

79. — izmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

0) 
80. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 

Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça-
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lisanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/233) (1) 

81. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda TBMM çalış
malarıma yer verlmediği iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/123) 

82. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve 
sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak 
kullanımı destekleme primi ödendiğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/234) (1) 

83. — Balıkesir Milletvekili 1. Ön
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1) 

84. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullar
daki öğretmen açığına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/245) (1) 

85. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesine 
rağmen gözaltına alınan vatandaşlara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru. önergesi (6/246) (1) 

86. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski 
Belediye Başkanı ile İmar Müdürü hak
larındaki iddialara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/125) v 

87. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Tale
belerine Yardım Derneği öğrenci Pan
siyonunun kazan dairesinin onarımı için 
gerekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız 

olarak T.K.t. Orta Anadolu Linyit İşlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

88. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki va
tandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/247) (1) 

89. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Sümerbank'ta «Turgut özab 
markalı kumaş dokunduğu iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/127) 

90. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta ön
ceden satışa çıkarılmasının karaborsaya 
neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/248) (1) 

91. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddi
asına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

92. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ve 
nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/249) (1) 

93. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma 
tesislerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/250) (1) 

94. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 
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95. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 ta
rihinde polisçe yapılan kontrol sırasında 
meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

96. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, tütün ve yabancı sigara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

97. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, yurtlara giremeyen öğren
cilerin sayısına ve sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) 

98. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut Özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
stözlü soru önergesi (6/130) 

99. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal'ın, Seka İzmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

100. — Aydın Milletvekili Hilmi Zi
ya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Fi-
nans Kurumu A.Ş 'nin ortaklarına ve şir
ket anasözleşmesinde yer alan bazı hü
kümlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/257) (1) 

101. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/258) (1) 

102. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Hani İlçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya 
ve sorumluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

103. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girmesinden 
sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve 

bu belediye başkanlıklarına valiliklerce 
yapılan atamalara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

104. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına 
uygulanacak faiz oranlarının serbest bı
rakılmasının neden olabileceği sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

105. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Ver
gisi mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında 
ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve ver
gi iadesi ile ilgili yeni uygulamalara iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/134) 

106. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden 
ülkelerden ülkemizce ne kadar et ithal 
edildiğine ve ithalatın devam edip etme
diğine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/135) 

107. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet 
Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/138) 

108. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak 
Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda 
bulunmaları nedeniyle herhangi bir soruş
turma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 
(D 

109. — İçel Milletvekili M. tstemi-
han Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorun
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/261) (1) 

110. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyele-
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fe yapılacak yardım ve ödemeler tertibin
den hangi belediyelere ne miktar yardım 
yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

111. — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
KOBlRLlK'çe gerçekleştirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 
d) 

112. — Balıkesir Milletvekili 1. ön
der Kırlı'nın, eğitim önlisans programı
na katılarak Açıköğretim Fakültesini bi
tiren emekli öğretmenlerin intibaklarının 
yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) (1) 

113. — Adana Milletvekili M. Ha-
lit Dağlı'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap 
Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun 
olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/300) (1) 

114. —. Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığına atama yapılmamasının ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/301) (1) 

115. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimi
ne ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139) 

116. — Kars Milletvekili Mah
mut Alınak'ın olağanüstü hal uygulaması 
nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) 
(D 

117. — Ankara Milletvekili ibrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki 

uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

118. — Hatay Milletvekili Musta
fa Murat Sökmenoğlu'nun, iskenderun 
Demir ve Çelik Falbrikalarınca son üç ay
da belediyelere ve diğer resmî kurumla
ra yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 
(1) 

119. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Çankırı ili Eldivan İl
çesi arazisindeki suların toplanarak Kı
zılırmak ve Saraycık köylerine içmesuyu 
olarak götürüldüğü iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/148) 

120. — Mardin Milletvekili Süley
man Çelebi'nin Mardin Köy Hizmetleri 
Müdürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına 
ve 1988 yılındaki mevsimlik işçi istihda
mına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 

121. — Mardin Milletvekili Süley
man Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/150) 

122. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge 
ve Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında 
geçici statüde kaç işçinin ne kadar süre 
ile çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

123. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılın
da geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 

124. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski 



Kozan yolunun, Misis hududu Göztepe 
mevkiindeki yolun bakımına ve asfaltlan
masına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

125. — Adana Milletvekili Orhan-
Şendağ'ın, Adana ilinin sağlık sorunla
rına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/154) 

126. — Adana Milletvekilli Orhan 
Şendağ'ın, Adana Organize Sanayi Böl
gesinin yapım çalışmalarına ilişkin Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/155) 

127. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Kâ
zım Karabekir Mahallesinde sağlık oca
ğı yaptırılıp yaptırümayacağına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/156) 

128. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana ili Yüreğir ilçesi Yu-
nusoğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırıl-
mamasının nedenine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/157) 

129. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e 
döküldüğü bölgenin herhangi bir fir
maya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

130. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Silifke ilçesinde 1981 yılın
dan sonra tapu paftalarında yapıldığı id
dia edilen değişikliklere ve imar planı 
düzenleme çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/159) 

131. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, üniversite öğrencileri için çıka
rılacak affın geciktirilmesinin bazı öğ
rencilerin sömestr, veya ders yılı kaybı
na neden olacağı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) (1) 

132. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci ka
nal yayınlarının Zonguldak ti Merkezin
de izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/160) 

133. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 

134. — Samsun Milletvekili İrfan 
Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu 
emeklilerinin de yurt dışı tedavi imkân
larından yararlandırılmaları için çalışma 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Çaalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

135. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, İsparta Antalya Dereboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan 
tahsisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

136. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için 
toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/164) 

137. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/165) 

138. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üretimlerinin alacaklarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166) 

139. — Trabzon Milletvekilli Mehmet 
Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
'bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 
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140. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka ilçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168) 

141. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, ispir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler -
Tütün ve İlıca - Süt fabrikalarının son 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/169) 

142. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen 
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

143. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya ili Merkez İlçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

144. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/173) 

145. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli ilinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık olacaklarına ait inşaatların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/174) 

146. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/175) 

147. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 

148. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/177) 

149. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesine bağlı bazı köy
lerde yapılmakta olan sanayi ve fabri
ka inşaatlarının ruhsatlarının bulunup 
bulunmadığına ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/178) 

150. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Muallimköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

151. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/180) 

152. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü ilçe Hastanesi ile bu il
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının 
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/181) 

153. — Samsun Milletvekilli Ali Eser' 
in, Vezirköprü ilçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/182) 

154. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı-
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karılmasının öğretmenler ve öğrenciler 
üzerindeki etkisin© ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) 

155. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184) 

156. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Kara'bük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 

157. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/186) 

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/187) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/188) 

160. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/189) 

161. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının şubelerine, 1987 
yılı kârına ve 1986 yılından bu yana 
vakfa yapılan bağışlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/305) (1) 

'162. — İzmir Milletvekilli Fuat Kılcı' 
nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban 

fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190) 

163. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı1 

nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/191) 

164. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

165. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/193) 

166. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan 
İKARDA toplantısında meydana geldiği 
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/194) 

167. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden saptırıldığı İddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/195) 

168. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, Amasya İli Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete 
maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

169. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/317) (1) 
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170. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia 
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196) 

171. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikası
nın çevre kirliliğine neden olduğu iddia
sına ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/197) 

172. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/198) 

173. — îçel Milletvekili M. İste-
mihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik 
il yapılmasının düşünülemediğine» dair 
31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

174. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli ili Gebze ilçesinin öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

175. — Kocaeli Milletvekili Alaettiin 
Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına ve 
bu ilçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 

176. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı 
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

177. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine 
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/206) 

178. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere 
konu teşkil eden olaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/207) 

179. — Ankara Milletvekili Tevfik 
Koçak'ın, Ankara ili Şereflikoçhisar il
çesine bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören 
kasabalarının ne zaman ilçe yapılacakla
rına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/319) (1) 

180. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergeler-
den bir kısmının Gebze - Çayırova'daki 
Tarım Meslek Lisesinde istihdam edile
ceği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

181. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için ya
pılan harcamaya ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

182. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birli-
ği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208) 

183. — izmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedi
de Atatürk'ü ve Atatürk ilkelerini yeren 
ifade ve bölümler bulunup bulunmadı
ğına illişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 
(D 

184. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ilçesine 
bağlı Karık'kaya ve Kurusarı köylerinin 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

185. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Gülibirlik'çe 1988 yılında 
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan 



ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210) 

186. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent ilçesi
ne ait kanalizasyonun, bazı köylerin ta
rım arazilerini olumsuz yönde etkile
diği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/211) 

187. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve 
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/212) 

188. — İsparta Milletvekilli Ertekin 
Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen 
kerevit balıklarında görülen hastalığın 
giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığı
na ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

189. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun gelirlerine ve harcama
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 

190. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 5,10.1988 tarihinde Mardin 
ve Diyarbakır illerinde köy korucuları 
tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) (1) 

191. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Kö
yünden bir vatandaşın Kuşlukçayırı Kö
yü Bircemal Mezrası korucularından bi
ri tarafından öldürüldüğü iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/324) (1) 

192. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Atabey İlçesi Kapıcak Köyü
nün başka bir mahalle taşınmasına dair 
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projenin 1988 yılında gerçekleştirileme-
mesinin nedenine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/215) 

193. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük binası inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

194. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacının, British Ainvays uçaklarıyla 
Ankara ve İstanbul'dan Londra'ya giden 
yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaç
landıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 

195. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde Merkez İlçesine bağlı Kar-
gasekmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/217) 

196. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde İli Ulukışla ilçesinde ya
pılması düşünülen tmrafaor Gödetine iliş
kin Bayındırlık ve iskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/218) 

197. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde 
görev yapan akademik personelin yapı
lan kadro düzenlemesinden yararlandı-
rılmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/219) 

198. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Mansurlu - Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/220) 

199. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Çataian Barajından Imamoğflu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/221) 

88 inci Birleşim 
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200. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enf
lasyon konusunda IMF ve Dünya Ban
kasına verildiği İddia edilen teminata ve 
Dünya Bankasınca tarım sektörü için 
verilen kredinin kesildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/222) 

201. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapı kooperatifle
rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

202. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Avmpa ülkelerinde çalışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/224) 

203. — Afyon Milletvekilli Baki Dur-
maz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan 
veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Vardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/225) 

204. — İsparta Milletvekilli Abdullah 
Aykon Doğan'ın, İstanbul ve Ankara il
leri telefon rehberlerinin ITT Bilka A. Ş. 
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/226) 

205. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer 
alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 

206. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana İlinde askerî birliklere 
akaryakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayi
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/331) (1) 

207. — Bursa Milletvekili Abdulkadir 
Cenlkçliler'ıin, toruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin in
şasının durdurulduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

208. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Başbakan Turgut Özal'ın, Gö-
cek'teki yaz tatili sırasında kaldığı yatın 
kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/332) (1) 

209. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Ka-
yadibi Köyü Evil Mezrasındaki bir va
tandaşın evinin jandarma tarafından yı
kıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu 
ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/333) (1) 

210. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri İli Yüksekova İlçesi Bsendere Bu
cağından sının geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele 
geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/334) (1) 

211. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli • Uludere İlçesi 
Şenoba Köyü Tabur Komutanının bazı 
uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) (1) 

212. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yay
lasında otlatılmakta bulunan koyun sü
rüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince 
el konulduğu ve sürünün gümrüğe tes
lim edildiği, iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

213. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde 
yapılmakta olan Sümerbank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatın durdurul-
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duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa
tıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239) 

214. — Hatay Milletvekili Mustafa' 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 
1.11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Ba
kanının İçtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu 
konudaki tutumuna ilişkin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/240) 

215. — Mardin Milletvekili Süley
man Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 
tarihine kadar açılmamış olan okullara 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241) 

216. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/242) 

217. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Habur Gümrük Kapısındaki 
araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi 
önlemler alınacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/243) 

218. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tavizkâr politika izlendiği iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/244) 

219. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlindeki belediyelere 
1988 yılında yapılan yardımlara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/337) (1) 

220. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fa
kültesi öğrencilerinden birinin Devlet gü
venliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye 
zorlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 

221. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı 
köylerdeki vatandaşların sınırlandırıldığı 
ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

222. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nih, vergi kontrolörlerinin mal var
lıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/253) 

223. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı ille
rin yakacak sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/254) 

224. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir 
şirket tarafından İstanbul Özel İdare Mü
dürlüğüne otomobil hibe edildiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/255) 

225. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine 
verdiği demece ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/266) 

226. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, günlük bir ga
zetenin dar boğaza sürüklenerek kapatıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/267) 

227. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/342) (1) 

228. — İzmir Milletvekili Veli Ak-
soy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon 
liranın üzerinde kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip 
ödenmediğine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

229. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş -
Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün -
Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İs-
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kân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/268) 

230. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, Afşin - Elbistan 
Termik Santralına ve bu bölgede katkı
sız biriket imalatının ne zaman gerçek
leştirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/269) 

231. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, Adatepe ve Kara-
kuz barajlarının yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

232. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, fasulye ürününe 
taban fiyat verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/271) 

233. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla . Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu İlde ne zaman Güm
rük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/272) 

234. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde ne zaman havaalanı yapılacağına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/273) 

235. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kahramanmaraş İline 
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş' 
da Sümerbank ikinci satış mağazasının 
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/274) 

236. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendi-
rileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

237. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapı
lıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

238. — Zonguldak Milletvekili Şina-
si Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emek
li bir işçinin cesedinin fareler tarafından 
tahrip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/277) 

239. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, hükümetin Kıb
rıs politikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/278) 

240. —- Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpaza-
rt Şubesince Öztur Anonim Şirketine ve
rildiği iddia" edilen krediye ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 
(D 

241. — Samsun Milletvekili İrfan 
Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî par
tilerin radyo ve televizyon gibi haberleş
me araçlarından eşit olarak faydalandırıl
masına dair Avrupa Konseyi Kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/279) 

242. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon İli Sandıklı İlçesi Ak-
harım Kasabası Ortaokulunun öğretmen 
sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/344) (1) 

243. — Hatay Milletvekili Ali Uyar' 
in, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına haka
ret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/346) (1) 
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244. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır tli Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı va
tandaşlara koruculuk için başvuru formu 
imzalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 
(1) 

245. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çu
kurova Elektrik A. Ş.'ne devredilmesin
den doğacak bazı sorunlara ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/348) (1) 

246. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valili
ğinin kurulmasından sonra bölgede göz
altına alınan vatandaşlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 
(D 

247. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt tli Merkez 2 No, lu Sağ
lık Ocağında görevli iki hemşirenin gö
rev dönüşü Dicle Nehrinde 'boğulmaları 
olayına ilişkin İçişleri 'Bakanından söz
lü soru önergesi (6/350) (1) 

248. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Deni
zinde trol ve algalarina ile balık avcılığı 
yapıldığı iddiasına İlişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/280) 

249. — Samsun Milletvekili İrfan 
Demiralp'in, Samsun -• Havza İlçesi 
25 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğüne usul
süz atama yapıldığı iddiasına ilişikin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/351) (1) 

'250. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
mın, gece bekçilerine de) silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

251. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, ödemiş İlçesinin ne zaman il yapı

lacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/282) 

252. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Vali
liğinin kurulmasından sonra bölgede kaç 
kişinin korucu olarak görevlendirildiğine 
ve korucuların karıştıkları adlî olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/352) (1) 

253. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Haydarpaşa Gar Mü
dürlüğünce açılan imtihana İmam Hatip 
Lisesi mezunlarının alınmadığı 'iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/283) 

'254. — Sakarya Milletveküi Ahmet 
Neidıimlin, AIDS'M hastaların sayısına 
ve !bu konuda ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/284) 

255. — İsparta MiHetveklili îbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu 'İlçesine bağlı Gül-
köy ve Kavak köylerine sağlık evi yap
tırılmasına ilişikin Sağlık ve Sosyal1 Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/285) 

256. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

257. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik öğretmen Okulu ve 
Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman 
başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/287) 

258i — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta Hi Senlirkent Devtet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/288) 
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259. — İsparta Milletvekilli Ibralhim 
Gürdal'ın, İsparta İli Senkkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Güm
rük Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

260.; — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama pro
jesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/290) 

261. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın, 
Pire'deki Türk Şehitliğini kaldıracağı id
diasına ilişkin Dışişleri Bafcanıındlan söz
lü soru önergesi (6/291) 

262. — Bilecik Milletvekili Tayfur 
Ün'ün, İstanbul, Ankara, İzmir vö Ada
na ibüyülkşehir belediyelerinin yurt dışın
dan borç alıp almadıklarına ilişkin İçiş
leri Balkanından sözlü soru önergesi 
'(6/357) (1) 

'263. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun 'İli Vezirköprü İlçesinde şeker 
pancarı alımlarının hızlandırıılması için 
ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişiklin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/292) 

264. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen 
ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne 
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi '(6/293) 

265. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımı
na ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce 
güzergâhımın onarımınla ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294) 

266. — Hatay Miiletivekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.R.T.'nin büt
çe görüşmelerinin yayımlanmasında iz

lediği tutuma ilişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/307) 

267. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
K'eskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi 
Kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/358) (1) 

268. — Çorum Milletvekili Cemal 
Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı 
Nisan ayından bugüne kadar İmar Uy
gulama Fonundan aldığı kredilerin mik
tarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/359) (1) 

269. — Çorum Milletvekili Cemal Şa
hin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı 
Nisan ayından bugüne kadar İller Ban
kasından aldığı avans borçların miktarı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

270. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini 
geciktiren ıbir yükümlünün maruz kaldı
ğı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

271. — Konya Milletvekili Ömer Şe-
ker'in, Bfcibank Genel Müdürlüğü müfet
tişlerince Seydişehir Alüminyum Tesisle
ri Satınalma Müdürlüğünde yapıldığı 
iddia edilen soruşturmaya ilişjkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/296) 

272. — Bingöl Milletvekili Haydar 
Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çaybo-
yu Mahallesinde' inşa ettirilen afet ko
nutlarının hak sahiplerine verilip veril
mediğine ilişkin Bayındırhk ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/298) 

2734 — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler İlçesinde
ki Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekim
lik Merkez Sağlık Ocağımın doktor ve 
araç sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/299) 
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274. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Karaıkaya Barajı içlin kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma be
dellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/308) 

275H — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Çeşme1 Vergi Dairesi Müdürü hak
kında ihbar ve şilkâyette bulunulup bulu
nulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

l276. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Karadeniz Balkır İşletmeleri Samsun 
İzalbe Tesislerindeki 'rehabilitasyon çalış
malarıma ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/310) 

277. — Edirne Milletvekili Erdal 
Kaikan'ın, 1985 - 1988 yıllarında Kay
nak Kullanımını Destekleme Fonundan 
yararlanabilmek için yatırım amacıyla 
teşvik belgesi alanlara yp adı geçen Fon' 
dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/370) (1) 

278. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, Mardin İli Midyat İl
çesinde görevli bir komiser yardımcısı 
hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

279. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Güırdai'ın, İsparta - Eğirdir İlçesi En
düstri Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

280. — Manisa Milletvekili Ümit Ca-
nuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Ma
nisa İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü 
Hacılar Mahallesindeki vatandaşların ye
ni yerleşim alanına nakledilmeleri için ça
lışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/312) 

281. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlk

öğretim Bölge Okuluna İlişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/313) 

282. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
SarıgüTün, profesyonel futbol kulüpleri
nin maç hâsılatlarından elde ettikleri ge
lirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) (1) 

283. — Samsun Milletvekili İrfan 
Demiralp'in, Altınkaya Barajı sahasında 
kalan Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki 
arazilerin kamulaştırma bedellerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/315) 

284. — Antalya Milletvekili Adil Ay-
dın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi 
Açık Öğretim Fakültesi mezunları ile di
ğer fakülte mezunları arasında ayrım ya
pıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/326) 

285. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
kurduğu veya ortak olduğu şirketlere ve 
bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/373) (1) 

286. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, doğalgaz santrallarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

287. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı ba
ca gazı arıtma tesislerine ve Karlıova 
Termik Santralına ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/376) (1) 

288. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, haberleşme hür
riyetinin ihlal edüdiği iddiasına ve MİT 
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raporunun akıbetine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/327) 

289. — tçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait tele
fonların güvenlik güçlerince dinlendiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/377) (1) 

290. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 
1988 yılında ikram faslından yapılan 
harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kam
panyasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/378) (1) 

291. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Topçular İskelesinin ne zaman 
hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/379) (1) 

292. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
mr'ın, elektrik üretim yollarına ve mali
yetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/380) (1) 

293. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan 
zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/381) (1) 

294. — .Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına 
dağıtıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak 
Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/382) (1) 

295. — İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/383) (1) 

296. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fi
yatlarına yapılan zamlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/384) (1) 

297. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak 
bankalarınca gerçekleştirildiği iddia edi
len arsa alım ve satımlarına ilişiklin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

298. — İçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî 
ve Malî İşler Daire Başkanı iken MİT 
Müsteşarlığına verdiği iddia edilen mal
zemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/386) (1) 

299. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları 
tarafından yabancı kuruluşlara yaptırılan 
araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/387) (1) 

300. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt 
illerinde 25.12.1988 tarihinden bugüne ka
dar göz altına alınan vatandaşlara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/388) (1) 

301. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılın
da Uluslararası danışmanlık firmaların
dan alınan hizmetlere ve yapılan ödeme
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/389) (1) 

302. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış 
fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/390) (1) 

303. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, ülkemize sığman Iraklı mülte
cilere yapılan yardımlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

304. — Adana Miletvekili Cüneyt 
Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfına yapılan bağışlara 
ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/393) (1) 



305. — Diyarbakır MMetvekili Fuat 
Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle ilgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'na ve elek
trik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/394) (1) 

306. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kur
mak amacıyla Samsun iline bağlı Asara-
ağaç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde 
1985 -1986 yıllarında kamulaştırılan ara
zilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/404) (1) 

307. — İstanbul Milletvekili Hüsnü 
Okçuoğlu'nun, 1978 -1988 yıllarında top
lanan gelir vergilerine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakamımdan sözlü soru öner
gesi (6/395) (1): 

308. — Aydın Milletvekili Hilmi 
Zıya Postacı'nın, T. C. Ziraat Banka
sınca tarım satış kooperatiflerime kul
landırılan krediler için farklı faiz oranları 
uygulandığı iddiasına ilişiklin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 

309. — izmir Milletvekili Ahmet Er-
sim'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
borçlarıma ilişkim içişleri Bakamımdan 
sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

310. — tçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, «İcraatın içinden» ve 
«Gelişen Türkiye» adlı programların An-
Ifcara Video Ajans A.§.'me yaptırılması
nın nedenline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/406) (1) 

311. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Ya
tağan bölgelerinde! termik santralleri bes
leyecek Ikömür ocaklarımın özel sektöre 
devredileceği iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/397) (1) 

312. — istanbul Milletvekili Ay tekin 
Kbtifim, istanbul Anakent Belediyesince 
kurulan şirketlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

313. — istanbul Milletvekili Aytekin 
Kotirin, İstanbul Anakent Belediyesince' 
25.3.1983 tarihimden bu yana gazetelere 
'verilen ilamlar içim yapılan ödemelere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/399) JHty 

314. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edi
len doğal gazım hangi almaçlarla kullanı
lacağıma ilişkim Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/400) (1) 

315. — Edirne MMetvekili Erdal 
Kalkam'ın, SEKA ve Edirme - OLMUK-
SA'da çalışan işçiler hakkımda emniyet 
müdürlüklerince albüm düzenlendiği id
diasına ilişkim içişleri Bakamından sözlü 
soru önergesi (6/401) (1) 

316. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile 
ilgili çalışmalara ve bu nedenle yapılan 
ödemeye ilişkin 'Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/328) 

317. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, istanbul Emmiyet Müdürlüğüm
de meydana geldiği iddia edilen olaya 
ilişkin içişleri Bakamından sözlü soru 
önergesi (6/329) 

318. — Zonguldak Milletvekilli Ş> 
nasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten 
firmalara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üre
tim miktarlarıma ilişkin Sanayi ve Tica
ret Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/330) 

319. — Samsun Milletvekilli Ali Eser' 
in, Altunkaya Barajı sahasında kalan 
Vezirköprü ilçesi Düzce Köyüne ait 
arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişi-
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kin BayındüıTılılk ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/339) 

320. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, doğal gaz ithali ile ilgili söz
leşmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/402) (1) 

321. — tamir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Türkiye Bmlaık Bankasının 
ambleminin bir Amerikan firmasına çiz-
dirildiği iddiasına ve amblem değişikliği 
nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

322. — Hatay Millet vekili Mustafa 
Murat Sökınenoğlu'nun, NATO ile iliş
kilerimize, Türk kadınlarına askerlik 
eğitimi yaptırılacağı iddiasına ve Savun
ma Sanayii Fonuna ilişkin Millî Sa
vunma Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/340) 

323. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya İli köylerine bağlı 
yayla ve mahallelerden kaçında elektrik 
bulunmadığına ve bu yerlerin ne zamıan 
elektriğe kavuşturulacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergelsi (6/407) (1) 

324. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Bezm-i Alem Üniversitesin
de sözleşmeli olarak çalışmak isteyen 
sağlık personeline imzalattırılan hizmet 
akdine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/408) (1) 

325. — içel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Ge
nel Müdürünün Amerika'ya gidiş nede
nine ve hakkımda soruşturma açılması 
için Cumhuriyet Savcılığınca istenilen 
iznin geciktirildiği (iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/409) (1) 

326. — Edirne Milletvekili Erdal 
KaJkan'ın, istanbul Valiliğince bazı sa
natçıların kornetlerinin yasaklandığı id

diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/410) (1) 

327. — Tunceli Milletvekili Orhan 
Veli Yıldiirım'ın, Tunceli İli Hozat ilçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser 
ile bir polis memuru haklarındaki iddia
ya ilişkin IçişDeri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/411) (1) 

328. — Tunceli Milletvek'Ii Kamer 
Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında ha
yali ihracat yaparak haksız vergi iadesi 
alan firmalara ne gibi müeyyideler uygu
landığına ilüşıkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/412) (1) 

329. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, Ankaıra DemMibahçe Ortaoku
lu ingilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa 
Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasına iliş
kin IMillî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/413) (1) 

330. — Trabzon Milletveküi Mehmet 
Çalkıroğlu'nun, Fiskobirikçe 19818 yılında 
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu 
nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (16/414) ı(l) 

331. — Mardin Mületvekilî Mehmet 
Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen 
olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/415) (1) 

332. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı ge
rekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğren
ciler hakkında soruşturma açıldığı iddia-
asına ilşkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/416) (1) 

333. — Adana Milletvekili M. Sela-
hattin Kıhç'ın, 19.7J1988 tarihli ve 
88/13161 sayılı kararnameden istifade 
eden firmalara ilşkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/417) (1) 
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334. — Kars Milletvekili Mahmut 
Aknafc'ın, MÎT ile ilgili 'bazı iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanımdan sözlü soru 
önergesi ('6/418) (1) 

335. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat SÖkmenoğlu'nun, Turizm Ban
kası Genel Müdürünün İsviçre gezisine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/419)(l) 

336. _ Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelen
dirilen grupların son günlerde neden ol
dukları olaylara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/420) (1) 

337; _ Tuncöli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu ve Türtkiye Emlak 
Kredi bankalarının 1987 ve 1988 yuları
na ait kârlarının yüksek gösterildiği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/421) (1) 

338. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 
yıllarındaki bazı harcamalarına ve Em
lak Bankasına ait arazi ve binalardan 
bir kısmının satıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 
(D 

339. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Oanver'in, hayalı olduğu kuşkusuyla 
Merkez Bankasınca incelenmekte olan 
ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli ka
rarname gereğince Devlet Planlama Teş
kilatına devredildiği ve incelemeler ta
mamlanmadan vergi iadelerinin ödendiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/424) (1) 

340. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum İli Şenkaya İlçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri 
arasındaki mera davası ile ilgili mahke
me kararının infazı sırasında meydana 
gelen olayın sorumlularına ilişkin !;• id

leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/426) (1) 

341. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasın
da elektrikten yararlamlabilmesi için elek
trik şebekelerinin tevsii hususunda çalış
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/427) (1) 

342. — Erzincan Milletvekili Musta
fa Kul'un, Erzincan ili Merkez İlçesi 
Aşağı ve Yukarı Molla Gürani mahalle
lerinin Merkez Belediyesi sınırları içine 
alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 
(D 

343. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alîşan'ın, il mahallî idareler kontrolör
lerine denetim özel hizmet tazminatı ve
rilmemesinin nedenine üişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

344. — İzmir MületvekMi Fuat Kıl-
cı'nm, 31.12.1988 tarihi itibariyle TA
RİŞ'in üreticilere ne kadar borcu bulun
duğuna ve bu borcun ne zaman ödenece
ğine üişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/430) (1) 

345* — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü 
ile ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkika
ta ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/431) (1) 

346. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Burdur İl merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmen
lerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba 
okullarına nakledildikleri iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/353) 

347. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'în, 7.10.1988 tarihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operas
yonla ilgili olarak bir dergide yer alan 



iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/432) (1) 

348. — Giresun Millet vekilli Mustafa 
Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün talimatlarıyla yapılan döviz de
ğişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk 
Kadını Gazetesine ödenen reklam ücre
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/433) (1) 

349. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Kastelli'nin iflasına neden olduğu id
dia edilen tefeciler hakkında ne gibi iş
lemler yapıldığına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/354) 

350. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Em
lak Bankasınca aylık bir gazeteye öde
nen reklam ücretine ve bir firmaya kul
landırılan döviz kredisinin ödenmediği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/434) (1) 

351. — Manisa Milletvekili Ümit 
Canuyar'ın, Manisa ili Selendi ilçesine 
bağlı bazı köylerin içme suyu sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/355) 

352. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan 
işkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi ile 
işkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Söz
leşmesi hükümlerine uyulmadığı iddiası
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/441) (1) 

353. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya 
teminatsız kredi verildiği ve Memduh 
Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/435) (1) 

354. — tstanlbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapıl-
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masının düşünülüp düşünülmediğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

355. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu 
nedeniyle görevinden alındığı ve genel 
idare hizmetleri sınıfına atandığı iddia
sına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/442) (1) 

356. — Malatya Milletvekili İbra
him Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Ma
latya illerine bağlı bazı köylerde yeni 
yaptırılan camilere atanan imamlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/451) (1) 

357. — Kocaeli Milletvekili Alaıettin 
Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 
tarihli nüshasında yer alan S.S.K, Genel 
Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/443) (1) 

358. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli! Mü
hendislik Fakültesi öğretim üyelerinden 
birine Fakülte Dekanınca hakaret edil
diği ve görevinden alındığı iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/362) 

359. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ilçesine 
bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişileri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/363) 

360. — İsparta^ Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta ili Sütçüler İlçesi 
Karadiken Köyünün su sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/364) 

361. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye 
başkan adayları hakkında görüş bildir
dikleri iddia edilen vali ve kaymakam-
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lara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/365) 

362. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idare-
iler seçimleri nedeniyle bazı seçim bölge
lerinde vali ve kaymakamlarca aday yok
laması yapıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/444) (1) 

363. — İzmir Milletvekili Veli Ak-
soy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu 
ile ilgili davayı izlemek isteyen vatan
daşların maruz kaldıkları uygulamalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/445) (1) 

364. — İzmir Milletvekilli Veli Ak-
soy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltı
na alman sanıklara farklı muamele ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/446) (1) 

365. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, bir siyasî par
tinin malî denetiminin İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Malî Şubesince yapıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/447) (1) 

366. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, yurt dışına çı
kan vatandaşların Konut Fonu için yap
tıkları ödemelere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/366) 

367. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıy
la 1988 yılında Türkiye'ye hangi ülke
lerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaç
la ne kadar harcama yapıldığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) 
(D 

368. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'ın, Emlak Bankasınca 1.1,1987 ta

rihinden bugüne kadar gerçekleştirilen 
arsa alımlarına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/449) (1) 

369. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'm, Konya îli Çumra İlçesi kapa
tılan ülkü ocakları başkanının bugüne ka
dar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/450) (1) 

370. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı-
ğınca üretilen ve Rusya'dan ithal edilen 
doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) 

371. — İzmir Milletvekili Hail Çul-
haoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara 
kullandırılan kredinin miktarına ve şart
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/452) (1) 

372. — Gaziantep Milletvekili Abdul-
kadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/453) (1) 

373. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hüküm
lülere özel jandarma timi tarafından iş
kence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 
(D 

374. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an 
kurslarına ve özel vakıflarca açılan ve 
yönetilen öğrendi yurtlarına, özel okul
lara ve dersanelere ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 

375. — Sakarya Milletveküa Ahmet 
Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına 



ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/422) 

376. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksek
okul açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitilin Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/425) 

377. — istanbul Milletvekilli Mustafa 
Sarıgül'ün, spor tesisi yapma ve antrıeriör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getir
meyen müesseselere karşı ne gibi önlem
ler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/437) 

378. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zorunluğu getirilmesinin nede
nine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/438) 

379. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

380. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, sahillerdeki okulların yaz ay
larında, öğrenci gençlik tatil merkezleri 
haline dönüştürülmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/440) 

381. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut 
sorununa ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/456) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Mehmet 
Şimşek ve 5 Arkadaşımın, 2547 Sayılı 
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YüıkAök'öğretim Kanununun 27,5.1988 
Tarihi 3455 Sayılı Kanunla Değişik Ge
çici 8 inci Maddesinin Dördüncü Fıkra
sının Değiştirilmesi İle Maddeye Bir 
Filkra İlave Edilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Milî Eğitini Komisyonu Ra
poru (2/97) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma 
tarihi : 2.3.1989) 

X 2. — 3418 Sayılı Kanun ile 5422 
Sayılı Kanunun Bazı Hükürrterinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/542) (S. Sayısı : 235) (Dağıtma 
tarihi : 6,3.1989) 

X 3. — Ana Maddeler İçin Ortak 
Fon Kurulmasına Dair Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kımda Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/363) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tari
hi : 13.3.1989) 

X 4. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Bangladeş Halk Cumhuriyeti Aracında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına Dair Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları ı(l/408) (S. Sa
yısı : 233) {Dağıtma tarihi : 24.3.1989) 

5. — MalmemurlüMarının Kayyım 
Tayin Edilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/419) (S. Sayısı : 237) 
(Dağıtma tarihi : 18.4.1989) 

6. — 26.10.1963 Tarihli ve 357 Sa
yılı Askerî Hâkimler Kanununun Bazı 
MaddeHerlinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savun
ma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 238) ((Dağıtma tarihi : 20.4.1989) 
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7. — Harp Akademileri Kanunu Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savunma 
komisyonları raporları (1/500) (S. Sayısı: 
239) (Dağıtma tarihi :' 26.4.1989) 

8. — Mailatya Milletvekili İbrahim 
Aksoy ve 21 Arkadaşının, 23 Nisan Ço
cuk Şenliklerinin 10 uncu Yıldönümü 

Münasebetiyle Bazı Suç ve Cezaların Af
fına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/54) (S. Sayısı : 240) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 
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