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1. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, tarım işletmeleri ve 39 çimen
to fabrikasında, Tarım-tş ve Çimse-tş sendikalarının başlattığı greve ilişkin gün
dem dışı konuşması 239:241 

2. — Bursa Milletvekili tlhan Aşkın'ın, mahallî idarelerde son bir yıllık ça
lışmaların değerlendirilmesine ilişkin gündem dışı konuşması 241:250 

3. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ortadoğu'daki son gelişmeler 
ve bu gelişmeler karşısında Türkiye'nin konumuna ilişkin gündem dışı konuş
ması ve Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in cevabı 250:253 
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Sayfa 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 253 
1. — İngiltere'ye gidecek olan Devlet Bakanı Kâmran tnan'ın dönüşüne ka

dar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin vekillik etmesinin uygun 
'görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1189) 253 

2. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine gidecek olan Devlet Bakanı 
Güneş Taner'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1196) 253:254 

3. — Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dö
nüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1197) 254 

4. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 
Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 827 Sayılı Ulaştır
ma Altyapıları Resmî Kanunu, 828 Sayılı İthalde Alınacak Damga Resmî Ka
nunu, 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik 
ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 3065 Sa
yılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile 2982 Sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınma
da öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve 
Muaflıkların Tanınması Hakkında Kanunda Değişiklikler Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısının geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1199) 254 

5. — Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanının, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden bir heyeti, Budapeşte'de yapılacak olan "Orta ve Doğu Avrupa'da 
Ekonomik Reform" konulu konferansa davetine icabet edilmesine ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (3/1200) 254:255 

6. — TBMM Başkanının, refakatinde bir heyetle Kore Meclis Başkanının 
resmî davetine icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1201) 255 

C) ÖNERİLER 255 

a) Danıgma Kurulu Önerileri 255 
1. — Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Baş

kanlığı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısının (1/621) görüşülme sırasına iliş
kin Danışma Kurulu önerisi 255:256 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 256 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 256 

1. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 10 arkadaşının, Güneydoğu Ana
dolu'da cereyan eden olaylar ve hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumu ko
nusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 256 

2. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 12 arkadaşının, hükümetin 
tarım politikası ve tarım sektörünün sorunları konusunda genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/15) 256:285 

— 232 — 



T.B.M.M. B : 100 10. 4 . 1990 O : 1 

Sayfa 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 286 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 286 

1. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde îlinin kalkınmada öncelik
li iller statüsüne alınmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kâmran tnan'ın ya
zılı cevabı (7/1153) 286:288 

2. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Meriç Nehri Mecrasının ıslahına 
dair protokole ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in ya
zılı cevabı (7/1174) 289:290 

3. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, çeşitli yurt ve pansiyonlarda gerici fa
aliyetlerde bulunulduğu iddiasına ve tmam Hatip liselerine ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Avni AkyoFun yazılı cevabı (7/1179) 290:292 

4. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Millî Eğitim Bakanlığındaki idarî 
kadrolara yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol'-
un yazılı cevabı (7/1194) 293:295 

5. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli ilinin öğretmen ve eğitim 
sorununa ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol'un yazılı cevabı 
(7/1204) 295:298 

6. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, iskenderun istiklal Makzume Ana
dolu Lisesi kontenjanının düşürüldüğü iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Avni Akyol'un yazılı cevabı (7/1205) 298:299 

7. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, Aydın E Tipi Cezae
vindeki açlık grevine ve Cezaevinde meydana geldiği iddia edilen olaylara iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1211) 299:301 

8. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu ili Boz-
kurt ilçesindeki Yaralıgöz Kayasına kayak merkezi yapılıp yapılmayacağına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı ismet özarslan'ın yazılı cevabı (7/1220) 301 

9. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun Kastamonu İli Abana 
İlçesi futbol sahasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ismet özarslan'ın yazılı 
cevabı (7/1225) 301:302 

10. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, SEKA Taşköprü Fab-
rikasınca kendir üreticilerinin mahsullerinin alınmadığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın yazılı cevabı (7/1229) 302:303 

11. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, TARİŞ'in, üretici ortaklarına olan 
borcuna ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün yazılı ceva
bı (7/1238) 304 

12. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, istanbul'da kurulacak Küçükçek-
mece Olimpiyat Köyü'ne ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ismet 
Özarslan'ın yazılı cevabı (7/1240) 305 
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13. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, tzmir tüne vali atanmamasının 
nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve tçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun 
yazılı cevabı (7/1246) 

14. — Samsun Milletvekili trfan Demiralp'in, Samsun İlinin çöp sorununa 
ilişkin sorusu ve tçişleri Bakanı Abdülkadir. Aksu'nun yazılı cevabı (7/1247) 

İS. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, işçi fazlalığı gerekçesiyle iş akit
leri feshedilen işçilere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İm
ren Aykut'un yazılı cevabı (7/1256) 307:308 

306 

306:307 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

tzmir Milletvekili Türkân Akyol'un, Genel Sağlık Sigortası konusundaki gündem dışı ko
nuşmasına Sağlık Bakam Halil Şıvgın; 

Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Balgat Tahsin Banguoğlu öğrenci Yurdunda meyda
na gelen olaylara ilişkin gündem dışı konuşmasına da Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol; 

Cevap verdiler. 
Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler de, çevre kirlenmesiyle ilgili gündem dışı bir konuş

ma yaptı. 
Bazı milletvekillerinin belirtilen sebep ve sürelerle izinli sayılmalarına ve 
Bir yasama yılında iki aydan fazla izin alan Afyon Milletvekili Baki Durmaz ile İstanbul 

Milletvekili Altan Kavak'ın ödenek ve yolluklarının verilmesine; 
İlişkin Başkanlık tezkereleri kabul edildi. 

6.1.1982 Tarih ve 2S77 Sayılı İdarî Sargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısının (1/415) (S. Sayısı: 120 ve 120'ye 1 inci Ek) yapılan görüş
melerden sonra, kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

10 Nisan 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 17.37'dc son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Bursa Çanakkale 

Mustafa Ertuğnd Ünlü Mümin Kahraman 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
t 
6.4.1990 Cuma 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, görevlerinden uzaklaştırılan uzmanların yerine 
sağlık konusunda deneyimsiz kişilerin atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/750) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.4.1990) 

Yazüı Soru Önergeleri 

1. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, kamu iktisadi teşebbüslerinin danışma ve yöne
tim kurulu üyeliklerine yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1263) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 2.4.1990) 

2. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, şeriat düzeni getirmek isteyenlerce Denizli'de yapı
lan toplantıda, lâiklik ilkesine karşı cihat çağrısında bulunulduğu iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1264) (Başkanbğa geliş tarihi : 4.4.1990) 

3. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Samsun - Çakmak Barajı sahasında kamulaş
tırılan arazilerden bir kısmının kamulaştırma bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Bayın
dırlık ve tskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1265) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.4.1990) 

4. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
ti Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtları ve huzurevlerinde dinî 
sohbetler ve konferanslar düzenlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1266) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 5.4.1990) 

5. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Danıştay kararı ile yürürlükten kaldırılan Gü
venlik Soruşturması Yönetmeliğinin uygulamasına devam edildiği iddiasına ilişkin Adalet Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1267) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.4.1990) 

6. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bir şirketin Almanya'dan Türkiye'ye yöne
lik yayın yapmak amacıyla yayın kanalı kiralamasının Anayasaya ve ilgili mevzuata aykırı ol
duğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1268) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.4.1990) 

7. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz Teknik Üniversitesindeki öğre
tim üyelerinin aylıklarına ve 1987 yılından bu yana görevli olarak yurt dışına yaptıkları gezile
re ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1269) (Başkanbğa geliş tarihi: 5.4.1990) 

8. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, ülkemizdeki süt tüketimine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/1270) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.4.1990) 

9. — tstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, küçük esnaf ve çiftçilerin on milyon liraya 
kadar olan vergi borçlarından doğan ceza ve zamların affedilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1271) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 6.4.1990) 

10. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın Siirt Valisi ve Batman Kaymakamı hakkındaki 
iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1272) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1990) 
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10 . 4 . 1990 Sah 

Kanun Hükmünde Kararname 

1. — 2443 ve 3056 Sayılı Kanunlarla 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/697) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1990) 

Tasarılar 

1. — Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
ması ve Bu Kanun ile Belediye Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Kanun Tasarısı (1/698) (içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 6.4.1990) 

2. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına tlişkin tki Proto
kole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/699) (Bayındırlık, tmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1990) 

3. — İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağ
lanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/700) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1990) 

4. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı (1/701) (içişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1990) 

5. — Kara Avcılığı Kanunu Tasarısı (1/702) (Adalet ve Tarım Orman ve Köyişleri komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1990) 

Teklifler 

1. —T Ankara Milletvekili Göksel Kalaycıoğlu'nun, Diyetisyenler ile Beslenme ve Diyet Uz
manları Kanunu Teklifi (2/320) (Adalet ve Sağlık ve Sosyal tşler komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 4.4.1990) 

2. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, Gıda Mühendisliği Kanun Teklifi (2/321) (Adalet 
ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 4.4.1990) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Topçuoğlu ve 12 Arkadaşının, 76S Sayılı Türk Ceza 
Kanununun Ek 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/322) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.4.1990) 

4. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 9 Arkadaşının, 3320 Sayılı Memurlar ve işçiler 
ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/323) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 4.4.1990) 

5. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, HU Sayılı Askerlik Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/324) (Millî Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 4.4.1990) 

— 237 — 



T.TJ.M.M. B : 100 10 . 4 . 1990 O : 1 

Tezkereler 

1. — Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1194) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1990) 

2. — trfan Huyütemiz ve Osman Karabulut haklarındaki ölüm Cezalarının Yerine Geti
rilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1195) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
6.4.1990) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, şeker pancarının verim ve kalitesinin artırılma
sı için ne feibi tedbirler alınacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1273) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1990) 

2. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, İstanbul, tzmir ve İskenderun gibi limanlarımız
da kirlenmeyi önleyici bariyer ve kimyasal sistemler bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/1274) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1990) 

3. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatif
leri Birliğinin borçlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1275) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 6.4.1990) 

4. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in 1990 yılı enflasyon hedefine ve ilk Uç aydaki fiyat 
artışlarına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1276) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.4.1990) 

5. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Samsun Havza tlçesinde yapılmakta olan 
PTT binası inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1277) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 9.4.1990) 

6. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Alman BİNZ Şirketinden alındığı iddia 
edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1278) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 3.4.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanveldli Ayketin KotU 
KÂTİP ÜYELER : Ertuğrul Özdemir (Ordu), Mustafa Sangül (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yeterli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı, üç arkadaşımıza söz vereceğim, 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Kuklareli Milletvekili Gürcan Ersm'in, tarım işletmeleri ve 39 çimento fabrikasında, Ta
rım - Is ve Çimse - Is sendikalarının başlattığı greve ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — İlk olarak, Kırklareli Milletvekili Sayın Gürcan Ersin, iki işkolundaki grevle 
ilgili gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Ersin. (SHP sıralarından alkışlar) 
GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, iki işkolunda devam 

etmekte olan grevle ilgili olarak söz aldım. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Ülke ekonomisini çok yakından ilgilendiren iki işkolundaki grev 20 günden beri devam 
etmektedir. Bunlardan birisi, 39 devlet tarım işletmelerini kapsayan 10 600 işçinin katıldığı larım-
İş'in başlattığı grevdir; diğeri ise, 39 çimento fabrikasında 17 000 işçinin katıldığı Çimse-tş Sen
dikasının başlattığı grevdir. Grevin devam ettiği işletmelerde yaptığımız araştırmalarda, biraz 
sonra izaha çalışacağım sebeplerden dolayı, işçimizi, haklı; devletimizi ihmalkâr buldum. Âdeta, 
işvereni, işçiyi greve teşvik eder bir tavır içkinde gördük. 

Anlaşmazlığa sebep olan maddeler nelerdir? önce onlara bakalım : Birinci sebep ücret
lerden kaynaklanmaktadır. Bugün, tarım işkolunda çalışan bir işçinin aylığı 145 bin liradır; 
diğer sosyal yardımlarla, bu, 240 bin lira olmaktadır, 10 sene, 15 sene, hatta 25 sene çalışan 
bir işçi, bu ücreti almaktadır. Şimdi, insafla düşünmek gerekirse, bu maaşla ne yapılabilir, ha
yat nasıl devam edebilir, işçinin ne seçeneği olabilir?.. Bu utanç verici ücret tutarının derhal 
düzeltilmesi gerekir. 

Sendika, işverenden ilk altı ay için 400 bin lira net, ikinci altı ay için 600 bin lira net ücret 
istemektedir. İkinci sene, ilk altı ay için yüzde 25, ikinci altı ay için yüzde 20 zam istemektedir. 
Yüzde 70'lere varan enflasyonda, bu istenen ücretin ne kadar makul olduğunu hepiniz takdir 
edersiniz. 
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Geçici işçiye de, kadrolu işçiye verilen hakların verilmesini istiyor sendika. Bize göre çok 
haklı bir istektir. Çünkü, en ağır işleri ve en zor işleri bu geçici işçiler yapmaktadır; tarım işlet
melerinin bütün yükü bu kesimin üzerindedir. Bu çalışanlara, haklarını bugüne kadar verme
mek, bize göre son derece yanlıştır. 

Çalışma saatleri, tş Kanunu hükümleri içinde belirlensin, kademeli iş saati uygulaması 
kalksın. 

tşte bu üç ana anlaşmazlıktan dolayı, grev devam etmektedir, devlet bu makul istekleri 
kabul etmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, grevin başladığı tarih, tarım işletmelerinin yoğun olarak çalıştığı za
mana rastlamıştır. Şu ana kadar yazlık ekim yapılamamıştır; ekim zamanı geçmektedir. Onbeş 
gün içerisinde anlaşma sağlanamazsa, devletin zararı, işçiye vereceği zamdan en az on kat faz
la olacaktır. Ayrıca, çiftçimize dağıtılan tohumluklar ilaçlanamadtğından, yarı yarıya verim 
ve kalite düşüşü görülecektir. Damızlık olarak yetiştirilen hayvanlar, bakımsızlıktan, ölümle 
karşı karşıyadır. Grevin uzamasından, ülkenin, dolaylı ve doğrudan çok büyük zararı olacak
tır. Bir an evvel, işçinin haklı istekleri, devlet tarafından kabul edilmelidir. Bundan yine en kârlı 
çıkacak olan devlettir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Çimse-tş Sendikasıyla, işverenin anlaşmazlık konula
rının başında ücret gelmektedir. Bugün, bu işkolunda çalışan 25 senelik bir işçi, 241 bin lira 
aylık almaktadır; diğer sosyal yardımlarla, bu rakam, 335 bin liradır. Yıllardır işçiyi yok paha
sına çalıştıran ve bunu alışkanlık haline getiren işveren, şimdi, işçinin hakkını vermekten ka
çınmaktadır. 

Dünyanın en ucuz işçiliği ülkemizdedir. Bunu eski Sayın Başbakan, iftiharla dünya kamu
oyuna duyurmuştur. OECD ülkelerinde yüzde 20'yi bulan maliyet içindeki işçi ücretleri, yüzde 
7-8 civarındadır. Vereceğimiz çok yüksek bir ücret dahi maliyete az bir şekilde yansıyacaktır. 

Hal böyleyken, işveren niçin anlaşmaya yanaşmamaktadır? Bu iş kolunda anlaşmazlık ol
duğu, daha iki ay evvelden belli olmuştur. Bu zaman zarfında kimler çimentoyu depolamıştır? 

Bugün, çimentoda tam bir karaborsa yaşanmaktadır; fiyatlar, resmî rakamların iki ve hatta 
üç misline çıkmıştır. Çimentonun torbası 14 bin liradan 20 bin liraya kadar değişik fiyatlarla 
satılmaktadır. Her köşe başında yeni milyarderler türemektedir. Haksız kazanç ve vurgun, gö
rülmemiş boyuttadır. 

tnşaat sezonunun başladığı bu aylarda, vatandaşımız tam bir şaşkınlık içerisinde ve ne 
yapacağını bilememektedir; sahipsizdir. Sektör, tam bir çıkmazın içindedir. Maliyetlerde ise 
yüzde 20'leri bulan artışlar gözlenmektedir. Devlet yatırımları, müteahhitlerin çimento temin 
edememelerinden dolayı durma noktasına gelmiştir, tthal edilen çimentolar, daha gemilerdey
ken iki kat fahiş fiyatla satılmaklıdır. Ayrıca, bu çimentoların kalitesiz olduğu yolunda da bü
yük iddialar vardır. Eğer bu doğru ise, konunun üzerinde önemle durulmalıdır. Çünkü, ileride 
telafisi çok zor olaylar yaşanabilir. 

Değerli üyeler, neresinden bakarsanız bakınız, işverenin bir inadı yüzünden, grev devam 
etmektedir, işçilerimiz zor durumda kaldığı gibi, ülke ekonomisi de bundan çok büyük zarar
lar görmektedir. Görebildiğimiz kadarıyla, işçinin fedakârlık yapacağı pek bir şey yoktur, bü
tün sorumluluk işverende ve büyük ölçüde de devlettedir; yani devleti yönlendiren Hükümette
dir. Bu anlamsız grevi durdurmak için masaya oturmalı, haklı isteklere "evet" demelidir. 
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Sayın milletvekilleri, artık Anavatan İktidarı, sosyal politikalarını gözden geçirmenin za
manı geldiğini anlamalıdır. 26 Martta çok az yerde kazandığı belediyeleri de şimdi kaybetmeye 
başlamıştır. Buna en canlı örnek, Pazarcık'ta pazar günü yapılan belediye başkanlığı seçimi
dir. Burada, demokrasi tarihinde ilk defa, sosyaldemokratlar seçimi kazanmışlardır. Bu netice, 
çok anlamlıdır ve yakın gelecekte ülke siyasetine yeni fikirlerin hâkim olacağının somut gös
tergesidir. Belediye başkanlığını kazanan partimiz SHP'nin adayı Memiş özdal'ı kutluyorum, 
yeni görevinde başarılar diliyorum. 

Hatırlamak dahi istemedikleri 26 Mart seçimlerinde, burada birinci parti olan ANAP, şimdi 
üçüncü parti durumuna düşmüştür. Bu da, halkımızın her geçen gün artan bir çoğunlukla bu 
Hükümete güvenmediğini göstermektedir. Artık, şunu herkes iyi anlamalıdır: Emeği sömür-
ten, ona gerekli saygıyı göstermeyen hiçbir parti iktidarda kalamaz, hatta hayatiyetini devam 
ettiremez. Eğer, ANAP, bu yanlış politikalarında ısrar ederse, çok yakın bir gelecekte, siyaset 
sahnesinden kayıp gidecektir, öyle görülüyor ki, bu kaçınılmaz sonucu hep beraber göreceğiz 
ve yaşayacağız. 

Sayın milletvekilleri, sonuç olarak, başlatılan bu grevlerde işçimizi haklı görüyoruz, onla
rı destekliyoruz, haklarını almada kendilerine yardımcı olacağımızı buradan ifade ediyoruz; 
Hükümetin, zaman geçirmeden anlaşma zeminini oluşturmasını bekliyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize 
teşekkür ediyorum ve Yüce Kurulunuzu saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersin. 

2. —Bursa Milletvekili ilhan Aşhn'm, mahallî idarelerde son bir yıllık çalışmaların değerlendiril
mesine ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Bursa Milletvekili Sayın tlhan Aşkın, mahallî idarelerde son bir yıllık çalış
maların değerlendirilmesi konusunda gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Aşkın. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok değerli milletvekilleri; 26 
Mart 1989 tarihinde yapılan mahallî idareler seçimlerinden bugüne dek, takriben bir yılı az 
geçen bir zaman süreci içerisindeki belediye çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerimizi Yüce 
Meclise arz etmek istiyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Pazarcık dahil mi? 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Pazar günü de dahil efendim!.. (SHP sıralarından gülüş
meler, "Pazarcık... Pazarcık" sesleri) 

Mahallî idareler, hepimiz çok iyi biliyoruz ki, halka, millete en yakın hizmeti götüren mü
esseselerdir. Bu müesseselerin güçlü olması, halkımıza götüreceği hizmetlerin de güçlü olması
nı sağlar. Demokrasimizin de temelini otuşturan müesseseler, il genel meclisleri ve beledi yeleri-
mizdir. Halkın içinden gelen seçilmiş kişilerin oluşturduğu bu müesseselerin, öncelikle, huku
ka ve eşitlik ilkelerine göre kararlar alması ve uygulamaya koyması da temel şarttır. 1984 önce
si, mahallî idarelerimiz, özellikle belediyelerimiz, çok kısıtlı şartlar altında çalışmalarını yürü
tebiliyorlardı; hatta, çoğu zaman personel maaşlarını dahi ödemekte zorluklarla karşı karşıya 
kalıyorlardı. Bu gerçeği de herhalde hepimiz çok yakından biliyoruz. 
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Hal böyle iken, Anavatan Partisi iktidarı, belediyelerimizin ve il genel meclislerinin güç
lendirilmesi ve yetkilendirilmesi için önemli kanunları çıkardı ve kararları da aldı. Böylelikle 
belediyelerimizde, yoğun bir biçimde, proje çalışmaları ve uygulama faaliyetleri süratli bir şe
kilde başladı; yeni açılan yollar, kavşaklar, yeşil alanlar, semt sahaları, parklar, çocuk bahçele
ri, pazar yerleri, gecekondu önleme bölgeleri için yeni imara açılan yerler, temizlik ve ulaşım 
için yeni araç ve gereç alımları belediyelerimizin hızlı çalışmasına vesile olmaya başladı. 

Anavatan Partisinin izlediği yerel yönetim politikaları, aktif, çalışkan ve beldelerine sü
rekli yeni hizmetler getirme gayreti içinde olan mahallî yönetici tipini de ortaya çıkarmaya başladı. 

Şehirlerimiz, kasabalarımız eskisiyle mukayese dahi edilemeyecek şekilde pırıl pırıl, ışıl 
ışıl parıldayan beldeler haline gelmeye başladı, güzelleşti ve imar çalışmaları yapıldı. 

Büyükşehir belediye idareleri kurularak, büyük şehirlerdeki problemlerin çözümlenmesi
ne ayrı bir önem ve ağırlık verildi ve oldukça da mesafeler alındı. Atatürk'ün kurduğu laik 
ve modern Türkiye Cumhuriyeti, bugün, pek çok alanda Avrupa ülkeleriyle boy ölçüşebilecek 
hamle gücüne ulaşmaya başladı. 

Hal böyle iken, 26 Mart 1989 tarihinde yapılan mahallî idareler seçimlerinden sonraki ge
lişen şartlar içerisinde, öncelikle belediye teşkilatlarındaki kadrolara el atıldığını ve önemli bo
yutlara varan partizanlıkların sergilendiğini görmemiz olağan işler arasına girdi. Ehil olmayan 
yeni partizan kadrolar, yarım kalan işleri tamamlamak yerine, yeni birtakım projeler geliştir
mek sevdasına düştüler. Böylece, büyük bir zaman ve kaynak kaybına da sebep oldular. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Söylediklerine inanıyor musun?!. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Gerçeği söylüyorum. Siz de inanıyorsunuz bunların doğru 

olduğuna.. 
BAŞKAN — Sayın Tez, lütfen, müdahale etmeyin. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Çarpıcı bir örnek : istanbul'da işletmeye açılan metroyu 

niçin durdurdunuz?.. Deneme çalımaları yapmak istediniz, test etmek istediniz; ama sonunda, 
gene çalışmaya başladı. Bu, kaynak israfı değil, zaman israfı değil de, nedir? 

Kaynak bulmada zorlanınca da, iktidara veryansın etmeye başladılar. Karalama ve kü
çümsemeye yönelik sözlerle, "Hükümet engel oluyor" şeklindeki beyanlarla, başta SHP ve 
DYP olmak üzere, kendi beceriksizliklerinin faturasını bir yerlere çıkarma durumunda kaldı
lar. Beceriksiz ve kabiliyetsiz insanların kolayca başvurduğu bir yolu, bu yöneticilerimiz dene
meye başladılar. O arada, saygısızlıklarını da, büyük bir maharetmiş gibi göstermeye çalıştı
lar... (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) Ama, milletimiz bu olayları çok yakından takip 
etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın hatip... 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — ...sıkıntının nereden ve kimlerden kaynaklandığının da far

kındadır. (SHP ve DYP sıralarından, sıra kapaklarına vurmalar, "Ayıp, ayıp..." sesleri, gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın hatip... Sayın Aşkın, bir dakikanızı rica ediyorum... 
Halkın oylarıyla seçilmiş olan kişileri saygısızlıkla itham edemezsiniz; lütfen, konuşmanı

za dikkat edin. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — özellikle, istanbul, Bursa, Çanakkale ve diğer şehirleri

mizde yaşayan vatandaşlarımız, "Ellerimiz kırılsaydı da, bu yöneticileri seçmeseydik" diye, 
beyanlarda bulunmaya başlamışlardır. 
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Geçtiğimiz haftalarda istanbul'da idim; istanbul halkının susuzluk derdinden, susuzluk 
sıkıntısından kırıldığı bir sırada, bu beyanları her tarafta duymak pekala mümkündür. Susuz
luğun getirdiği sıkıntının, beceriksizlikten ve zamanında, iş yerine, laf üretilmesinden kaynak
landığını da herkes ifade etmektedir, istanbulluların sağlığı dahi tehlikeli bir boyuta girmek 
üzeredir. Diğer taraftan, imar kargaşaları, birtakım çıkar hesapları da gözlerden kaçmamaktadır. 

Diğer taraftan, DYP Genel Başkanı Demirel, "Biz, herkesin karnının tok, sırtının pek ol
masını isteriz. Hiçbir zaman 'benden olanlar bu yana, benden olmayanlar başka yana' düşün
cesinde olmadık" diyor. Diyor ama, kazın ayağı hiç de öyle değil: Bursa ti Genel Meclisinde 
ve Bursa Büyükşehir Belediyesinde, Karacabey Belediyesinde olanlardan herhalde hiç haberi yok. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Sayın konuşmacı ne de olsa Bursalı. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Var, bizim herşeyden haberimiz var. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bursa'da Doğru Yol Partili en etkili ve yetkili şahıs, her 

şeye hâkim şey ondan icazet alınarak yapılıyor, özel idare imkânları, il genel meclisinde tama
men onların kontrolü ve kararları istikametinde oluyor, eşitlik ve adalet ilkeleri hiçbir zaman 
işlemiyor. Bu, en etkili ve yetkili şahıs, dahiyane bir buluşla, belediyeye ait asfalt şantiyesinin 
naklini de kolayca hallediveriyor; zaten kimsenin karşı çıkması da mümkün değildir. 

tBRAHtM GÜRDAL (İsparta) - Halkın isteği o... Sen Bursa'ya gidebilir misin? 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Yakınlarına ait bir yeri 1,5 milyara belediyeye sattırma be

cerisini de gösteriyor. Alan razı, satan razı; kime ne diyeceksiniz!.. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Mahkeme var, mahkeme!.. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Ama, hiç de öyle değil; hani belediyelerin malt imkânları 

kısıtlıydı, iş yapamıyorlardı? Bu konuda da samimî değiller demek ki. 

Ben, çok iyi biliyorum ki, Bursa Belediyesinin, 26 Mart 1989 seçimlerinden sonraki devir 
- tesliminde, kasasında 7,5-8 milyar lira nakli vardı. 

işte, böylesine imkânların, en etkili ve yetkili kişilire veya yakınlarına kaydırılmasında da 
herhalde onlarca beis yoktur. 

Diğer taraftan, Karacabey'in Doğru Yol Partili mühendis Belediye Başkanı da, önce mü
hendis olarak proje çiziyor, sonra da Belediye Başkanı olarak bu projeleri onaylıyor, ruhsat 
veriyor; yani kendin pişir, kendin ye!.. 

tBRAHtM GÜRDAL (İsparta) — Sen, bakanlık yaptın bir de... Olur mu böyle şey; bun
lar gazete haberleridir, belge var mı? 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Var efendim, bakın... 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Git mahkemeye müracaat et, ispat et. 
BAŞKAN — Lütfen, şahıslara hitaben konuşmayın sayın hatip. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Karacabey Belediyesi mühendisi, mühendis olarak, proje

leri Belediye Başkanı Dörler'e onaylatıyor; olay burada... 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Yargı organlarına müracaat et. 
BAŞKAN — Şahıslara hitaben konuşmayın sayın hatip. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Bursalısın... Bursalısın... (SHP ve DYP sıralarından 

gürültüler) 
BAŞKAN— Sayın hatip, karşılıklı konuşmayınız. 
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Siz de lütfen müdahale etmeyiniz. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Evet, Sayın Süleyman Demirel, yine bir konuşmasında, "ben

den olanlar bu yana benden olmayanlar başka yana, düşünccesinde olmadığını" söylüyor; ama, 
ya bu işi yapanlar kimden yanadır; sizden yana mıdır, halktan yana mıdır; biz de bunu milletçe 
merak ediyoruz. 

Bir de kalkıp, "ar ve haya sahibi olsalar, 'halk bizi istemedi' der, seçime giderler" diyor
sunuz. (DYP sıralarından "doğru" sesleri) Sayın Erdal İnönü de aynı biçimde sözler ediyor; 
"Halkın isteğiyle, hepimizin isteğiyle bunları seçime sokacağız" diyor. Her ikisi de bu sözleri 
ediyorlar; ama, mahallî idarelerde de kendileri istenmez hale gelmişler. Bu durumu ne yapaca
ğız? Bu durumu nasıl çözeceğiz? (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) Eğer sözlerinizde sa
mimî iseniz.. (DYP ve SHP sıralarından "seçime gidelim" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
İBRAHİM CEBİ (Trabzon) — Siz susun!.. Anlamazsınız... 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — ... ar ve haya sahibi iseniz, genel seçimlerle birlikte mahallî 

idareler seçimlerinin de yapılmasını açıkyüreklilikle isteyebilirsiniz. (DYP sıralarından "Kabul" 
sesleri) 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Gelin, ikisini beraber yapalım. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Eğer mertseniz, eğer seçimden yana samimî iseniz, bunu 

da açıklarsınız. (DYP sıralarından "Getirin" sesleri, gürültüler) 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Getirin, getirin hemen. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Ama, böyle bir düşüncenizi göremiyoruz. Aksi halde, sa

mimiyetinizden milletçe şüphe etmemiz tabiîdir. Zaten, Yüce Türk Milleti de, her iki partimi
zin nasıl bir memleket idaresi sergileyeceklerini, halen mevcut ve denenmiş kadrolarını çok ya
kından, yakın geçmişten, tarihten, bilmektedir. 

Sayın Demirel, "Biz ne söylüyorsak onu yapıyoruz, geçmiş dönemde yaptıklarımız bizim 
senedimizdir" diyor. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Doğru diyor. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Ama, milletimiz de çok iyi biliyor ki, Sayın Süleyman De

mirel, imzalı senetler, protesto olmuş senetlerdir; yani, makbul senetler değildir, itibarı olma
yan senetlerdir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sen kendini ruh doktoruna göster. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bu benim hükmüm değil, bu, yüce milletimizin sağduyu

sunun hükmüdür. Bunu iyi bilen Sayın Demirel*in hırsı ve hırçınlığı da işte bundan kaynaklan
maktadır. (DYP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sayın Başkan, ne üzerinde söz aldı, ne konuşuyor. 
BAŞKAN — Lütfen... Gereğini ben düşünürüm, siz müdahale etmeyin. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — 26 Mart 1989 tarihinden sonra 23 yerde yapılan mahallî 

idareler seçimlerinin sonuçları bellidir; pazar günü yapılan da bellidir... Anavatan Partisi, 36 
bin kusur oyla, yine birinci parti durumundadır; herhalde, bu gerçeği de biliyorsunuz.. 14 yer
deki belediye seçimini, Anavatan Partili arkadaşlarımız almıştır. En azından, bu sonuçları ger
çek bir kamuoyu tercihi olarak düşünürsek, mahalli seçimlerin de yenilenmesi kaçınılmaz olacak-
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tır. (DYP sıralarından "Kabul, kabul..." sesleri) Geliniz, öncelikle bunda birleşelim. Geliniz, 
yürekliyseniz, "mahallî seçimlerle milletvekili seçimlerini birlikte yapalım" deyiniz, ondan sonra 
düşünelim, (DYP sıralarından "Yapalım" sesleri) Yüce Mecliste bir araya gelelim ve bu konu
da karara varalım. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Bizim teklifimiz var... Kabul; haydi gelin!.. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Konuşmamı burada tamamlarken, Yüce Meclise en derin 
saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Başkan, sataşma nedeniyle söz istiyorum. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Toptan. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın sözcü, Grup Başkanlığımıza ve 
Partimize, konuşmasının birkaç yerindeki beyanlarıyla sataşmada bulunmuştur; sataşma do
layısıyla söz istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Kumbaracıbaşı. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sayın Başkan, aynı şekilde, sayın sözcü, Grubu
muza ve Sayın Genel Başkanımıza karşı gerçek dışı konuşmalar yapmıştır. İçtüzüğün 70 inci 
maddesine göre, söz hakkımız doğmuştur efendim; söz istiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, sayın konuşmacı, bu Mecliste bulunmayan; ama, belli bir siyasî 
partiyi temsilen görev yapan, seçimle işbaşına gelmiş belediye başkanlarını ve o başkanların 
partilerinin liderlerini hedef olan iddia, isnat ve suçlamalarda bulunmuştur. Bu nedenle, bu 
siyasî partiler adına, grup başkanvekillerine söz vereceğim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Türlü bir uygulamada, her gün burada belediye başkanları suçlanır ve bele
diye başkanları, burada, suçlanan kişi durumuna düşerler... 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, ben burada, hiç belediye başkanının adını 
anmadım. 

İkincisi; sözlerimin başında, bakınız ne demişim... 

BAŞKAN — Başkanlık olarak, kararımızı vermiş bulunuyoruz; lütfen oturunuz Sayın 
Aşkın. 

Buyurun Sayın Toptan. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Konuşmamın başında saygı ifade edici sözler kullandım; lüt
fen, zabıtları tetkik ediniz. 

BAŞKAN — Siz, belediye başkanlarıyla ilgili, itham edici beyanlarda bulundunuz. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Hayır efendim, hayır; zabıtların baş tarafını okuyalım... Za
bıtları tetkik ediniz... 

BAŞKAN —r Neyse... Sizinle tartışmaya girmiyorum. Başkanlık olarak, değerlendirmem 
böyle Sayın Aşkın. Lütfen oturunuz. 

İLHAN AŞKIN — (Bursa) — Sayın Başkan, zabıtları tetkik ediniz... 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz.. Ben böyle değerlendiriyorum... Lütfen yerinize oturunuz. 
Buyurun Sayın Toptan. 
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DYP GRUBU ADINA KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; sayın konuşmacının, nereden kaynaklandığını, hangi nedene dayandığını, han
gi amaca hizmet etmeye çalıştığını çözmek mümkün değil. (ANAP sıralarından gürültüler) 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Millet adına... 
KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Sayın konuşmacı, bölgesindeki Doğru Yol Partisine men

sup birtakım belediye başkanlarının icraatlarıyla ilgili bazı iddia ve ithamlarda bulunuyor ise, 
İktidar Partisinin bir milletvekili olarak, Hükümet ve devleti elinde tutan bir siyasî iktidarın 
mensubu olarak, konuyu Parlamento kürsüsüne getirene kadar, başka yollara başvurmalı idi. 
İçişleri Bakanına gitmeliydi; İçişleri Bakanının müfettişleri kanalıyla bu belediyeleri denetlet
tirmen, iddialarında bir tutarlılık varsa, Doğru Yol Partili belediye başkanlarının yasalara ay
kırı bir icraatı var ise, onun gereğini yapmalı idiler. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Milletvekilleri de duysun istedik. 

BAŞKAN — Lütfen, hatibin konuşmasına müdahale etmeyin. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Onun dışında, siyasî iktidarın gücünden yararlanarak 
değil de, bana laf atarak belirttiği gibi, millet adına bu işi yaptığı iddiasında ise, Bursa Cum
huriyet savcılığına müracaat etmek suretiyle, o gazete haberine dayanarak, bizim belediye baş
kanımız hakkında suç duyurusunda bulunmak durumunda idi... Bunu da yapmadı... 

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yine Anavatan Partisine mensup arkadaşlarımızın 
vermiş olduğu bir önergeyle, belediyelerin çalışmalarıyla ilgili bir araştırma komisyonu kurdu. 
Bu araştırma komisyonu üyelerinin çoğunluğu İktidar Partisine mensup. , 

Şimdi, öneriyoruz; bu komisyon hemen toplanmalı -Doğru Yol Partisi bu komisyona üye
sini verdi- sayın konuşmacı ne biliyorsa, bildiklerini, gidip o komisyona anlatmalı ve o komis
yon, belediyelerle ilgili çalışmasını, gidip Bursa'dan başlatmalı. (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Alakası yok. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Alakası nasıl olacak? Siz geleceksiniz, burada bulun
mayan, burada söz hakkı olmayan birtakım insanlar hakkında, ağıza alınmayacak ithamlarda 
bulunacaksınız, ondan sonra... 

Size diyorum ki, araştırma yapın, araştırmayı bu kürsüye getirin, o belediye başkanının 
suçu var ise, hiç tereddüt etmeyiniz, o belediye başkanı hakkında ne yapmak lazım geliyorsa, 
ona herkesten önce Doğru Yol Partisi koşar. (DYP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bir milletvekili, başkasını itham ederken, milletvekili sorumluluğunu taşımalı Bakanlık 
yaptı sayın konuşmacı; Bakanlıktan çok kısa bir süre içinde niye değiştirildiği de bu şekilde 
ortaya çıkıyor. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bir sayın milletvekili, bu kürsüye bir iddiayı getirirken, o iddiasını çok sağlam kanıtlara 
bağlamak zorundadır. Birtakım arkadaşları, birtakım belediye başkanlarını bu şekilde itham 
ederek ve onu da aşmak suretiyle, Doğru Yol Partisinin Sayın Genel Başkanına bir şeyler izafe 
etmeye çalışmak, aklın, mantığın alacağı iş değildir. 

Sayın Konuşmacı, Sayın Demire!'! ne zamandan beri beğenmiyor?.. Adalet Partisinde bir 
delegelik bile kazanamadığı zamanlarda, Demirel aleyhinde böyle konuşabiliyor muydu? (DYP 

— 246 — 



T.B.M.M. B : 100 10 . 4 . 1990 O : 1 

sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar, (ANAP sıralarından gürültüler) 

O sözünüzü aynen size iade ediyorum. Aynen iade ediyorum... Benim her şeyim açık... 

BAŞKAN — Lütfen, hatibe müdahale etmeyelim. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Yeter ki, bizim gibi politikacı olabilesiniz. 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Halinden belli... 

BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konuşmayalım. Lütfen, oturduğunuz yerden hatibe laf 
atmayın. 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Halimize kurban olun... Ne var halimizde... 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sayın konuşmacı, konuşmasının üç yerinde bize it
hamda bulunmuştur. Diyorlar ki, "Geliniz, erken seçim istiyorsunuz, her yerde seçim talebin
de bulunuyorsunuz, genel seçimle yerel seçimleri de birleştirelim." Sayın konuşmacının parti 
içindeki gücünü bilemiyorum. Çünkü, parti içinde kim güçlüdür, kimin sözü geçer, onu hiç 
kimsenin de bildiği yok; ama, acızık sözü geçiyorsa, tekliğini hemen kabul ediyoruz. Yerel se
çimlerle genel seçimleri hemen, ama hemen, istediğiniz gün yapmaya Doğru Yol Partisi hazırdır. 

Hepinize sevgiler ve saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

ALÎ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Teklif getir, teklif getir o halde... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Toptan. 
Buyurun Sayın Güneş. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Sayın tlhan Aşkın'm, bu konuyu, gündem dışı bir yöntemle niye kürsüye getirdiği
ni anlamak, doğrusu zor, belki imkânsız değil; ama, zor; çünkü, bir aciliyeti yok, hemen ko-
nuşulmazsa güncelliği kaybolacak bir konu değil, konuşma zamanı çok olan bir mesele. 

Sayın Aşkın, belli bir gayretin içinde; ama, yanlışlıklar yapıyor. Bir kere, İstanbul ile ilgili 
suçlamalarının bir bölümünde ciddî bilgi noksanlıkları yar. Metro durdurulmadı... Metro ile 
ilgili bilgileriniz noksan. Metroda teknik bazı imkânsızlıklar var; işi yapan firma, konunun 
bir süre durdurulmasını önerdi, o yerine getirildi, hatta halk metroya alışsın diye, belediye, be
dava seferleri devam ettiriyor. 

Su konusunu gündeme çok fazla getirmekte haklı değilsiniz. Geçen sene Ankara'da su
suzluk yaşanırken, sizin belediye başkanınız dedi ki, "Allah'ın bir gazabı, ben ne yapayım..." 
Sizin zamanınızda Allah'a sığınmayı biliyorsunuz da, şimdi yağmur yağmayınca, böyle bir su
suzluk olunca, bunu siyasî bir istismar meselesi yapmayı nasıl sığdırıyorsunuz kendi vicdanınıza? 

Değerli arkadaşlarım, ben sizin yerinizde olsam, imar konusuna da hiç değinmem. Bele
diyelerin elinden imar imkânlarını alıyorsunuz, iktidar olmanın gücünü ve imkânlarını beledi
yelere karşı zalimce kullanıyorsunuz. Onlara verdiğiniz kaynakları kıstınız, yetkileri kıstınız, 
bütün olanakları kıstınız; sonra çıkıp burada imar konusunda beceriksizlik, başarısızlık" di
yorsunuz; bu, haksızlık. Şurayı "turizm alanı" diye çevirdiniz, öbür tarafta, belediyelerde imar 
planı yapma yetkilerini ele aldınız.. Bunları, bir gün kürsüden kullanmak için yapıyorsanız, 
bu, iktidar imkânlarını yanlış kullanmaktır. Bununla bir yere varamazsınız. 

Değerli arkadaşlar, halk, "Ellerim kırılsın, niye oy verdim?" diyorsa, buna inanıyorsa
nız, gerçekten bu konuda samimiyseniz, seçime gidelim, hemen seçime gidelim... 

— 47 — 



T.B.M.M. B : 100 10 . 4 . 1990 O : 1 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Mahallî seçime... 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla)— Hangisini istiyorsun?.. Hemen seçime gidelim.. 

(SHP sıralarından alkışlar) 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Genel seçimlerle beraber, mahallî seçimleri de yapalım. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Halk, "Elim kırılsın" diyordu, "Niye size oy 

verdim" diyordu hani!.. "Bir daha oy verir miyim" diyordu... Buyurun, sandığı kuralım... 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Mahallî seçimlere de gidelim... 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Sayın Aşkın, sandığı kuralım, Pazarcık'taki gibi 

bir seçim yapalım ve görelim... 

Değerli arkadaşlar, tabiî, biz, ANAP'ın yaptığı yanlışlıkları dile getiriyoruz. Muhalefet 
olmaya alışın. Muhalefet yumuşak sesle yapılabilir. Sayın Aşkın, yerel yönetimlerde muhalefe
te düştünüz; çok yakında, iktidar olarak genel yönetimde de muhalefete düşeceksiniz, muha
lefet yapmaya alışın. (ANAP sıralarından gürültüler) Siz, muhalefet partisi sözcüsü olarak çı
kıp konuştunuz; buna alışın bir kere... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Barajı aşamazlar barajı ne muhalefeti... 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Millet bize vekâletini vermiş... Bu kürsüden söyleyeceğiz... 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Ancak, bir zamanlama yanlışınız var : Belediye
lerde yapılan yolsuzluklarla ilgili, geçen hafta burada elbirliği ile bir komisyon kurduk; bu ko
misyon, bütün bunları inceleyecek. Siz de İktidar Partisinin mensubusunuz. Bir haksızlık, bir 
haksızlık, bir yolsuzluk varsa, devletin bütün imkânları elinizde; soruşturma açtırırsınız, dava 
açtırırsınız, üzerine gidersiniz. Gelip burada feryat etmeye sizin hakkınız yok; o hak bizim. 
Neden onların üzerinde bunları yapmıyorsunuz?.. Bu bir. 

ikincisi; komisyon çalışmaya başladı, elinizdeki o belgeleri komisyona verin. 
O komisyonun kurulduğuna galiba pişman oldunuz siz. "Acaba, işleri buradan geçiştirir 

miyiz" diyorsunuz... Ama, o komisyonlar çalışacak... Sayın Yüksel Çengel, dosyaların bir bö
lümünü buraya getirdi; öyle, yığınla dosyalar önünüze gelecek, çok mahcup olacaksınız. 

ANAP'ın çok yanlışları yanında, bazı iyi uygulamalarını da takdir ediyoruz tabiî. Bun
lardan birisi, neyi ne zaman söyleyeceğini bilmeyen insanları bakanlık koltuğunda fazla oturt
muyor. Mesela, bu iyi bir uygulama!... (SHP sıralarından alkışlar) 

Bir de, Bakanlar Kurulunda yeni revizyon haberleri gazetelerde çıktı diye, heveslenip, bu
rada, böyle, -çok özür dilerim- aslı astarı olmayan konularla Meclisi meşgul etmek doğru değil. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
(SHP ve DYP sıralarından "Ayağa kalk" sesleri) 
BAŞKAN — Neye dayanarak söz istiyorsunuz? 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — İki grup başkanvekili, Partimize sataşmada 

bulundular. 
BAŞKAN — Sayın Bozkurt, bundan önce konuşan iki grup başkanvekili de değindiler; 

belediyelerle ilgili birtakım usulsüzlükler, yolsuzluklar, iddialar doğru ise, iktidar Partisi 
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mensupları olarak, bunları, müfettişler marifetiyle inceletmek, savcılığa sevk etmek, araştır
ma komisyonuna havale etmek ve gereğini, doğruyu ortaya çıkarmak elinizde. Bütün bunları 
bir tarafa bırakıp, Meclis kürsüsünden siyaset yapmaya kalkışılır ve bu arada iki muhalefet 
partisinin belediye başkanları da mesnetsiz bir şekilde, genel başkanlar dahil, itham edilirse, 
elbette ki, o siyasî partilerin temsilcilerinin söz hakkı doğar. Ama, şurada Anavatan Partisine 
bir sataşma söz konusu değildir. 

Hangi konuda sataşma var; onu söyleyin, değerlendirelim. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, genel başkanları itham eden konuşma şeklinde 

yorumlanır bu. Bunu reddediyorum. Kesinlikle böyle bir konuşmam yoktur; genel başkanla
rın sarf ettikleri sözleri yorumlayan konuşma yaptım. Konuşmalar kendilerine aittir. Lütfen, 
konuşmanızı düzeltiniz. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, karşılıklı konuşmayı hiç arzu etmiyorum; ama, sizin bu iddia
larınızı, ağır ithamlarınızı... 

ÎLHAN AŞKIN (Bursa) — Genel başkanları itham etmedim; zabıtları tetkik ediniz... 
BAŞKAN — Peki, Sayın Aşkın, siz, bakanlık yapmış bir insansınız; belediye başkanının 

yakınının bilmem ne gayri menkulünü, bilmem kaç milyar liraya satın almakla... 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Yanlış, Sayın Başkan; bu ifade de yanlış. "Yetkili ve etkili bir 
şahıs" diyorum, "Onun yakınları" diyorum konuşmamda, tyi takip etmemişsiniz. 

BAŞKAN — Belediye başkanını itham ettiniz. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Belediye başkanını değil efendim. Belediye başkanıyla alakası 

yok. 
BAŞKAN — Sayın Bozkurt, bu konuda grubunuza herhangi bir sataşma söz konusu de

ğildir. (ANAP sıralarından gürültüler ve sıra kapaklarına vurmalar) 
Sayın milletvekilleri, sıra kapaklarına vurarak bir yere gidemeyiz. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, lütfen, konuşmamı zabıtlardan tetkik ediniz. 

Hiç kimseye saygısızlık etmedim; gerçeği ve doğruyu söyledim. Milletin vekâletini taşıdığım 
için, milletin kürsüsüne çıktım ve oradan ifadede bulundum. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Sayın Başkan, sataşma olduğu iddiasındayız. 
BAŞKAN — Sayın Bozkurt, sataşma olduğu iddiasındasınız, konuşmak istiyorsunuz... 

Buyurun Sayın Grup Başkanvekili. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) - Zabıtlara bakın. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Zabıtları inceleyin Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, Meclisi ben yönetiyorum; lütfen, müdahale etmeyiniz. 

ANAP GRUBU ADINA ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Sayın Başkan, say
gıdeğer milletvekilleri; bir yanlış varsa, bir haksızlık, bir yolsuzluk varsa, bunun kim tarafın
dan yapılmış olduğu önemli değildir. Bunu yapan Anavatan Partili de olsa, bunu yapan SHP'li 
veya Doğru Yol Partili de olsa, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, hepimizin müştereken takın
ması gereken tavır, bu yolsuzluğa, bu kanunsuzluğa yahut bu usul dışı işleme hep birlikte karşı 
çıkmak olmalıdır. 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — O yapılmıştır; komisyon kurulmuştur. 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Bakınız sayın milletvekilleri, Anavatan Par
tisi olarak, bendenizin ilk mümzisi olduğu bir önergeyi geçen hafta tartıştık. O önergenin amacı 
şuydu : 1984 yılından bu yana, belediyelerde yapıldığı ileri sürülen ne gibi yolsuzluklar varsa, 
ne gibi usulsüzlükler varsa, geliniz, herhangi bir parti ayrımı gözetmeksizin, hep beraber, onun 
karşısına dikilelim, varsa yolsuzluk o yolsuzluğu yapan suçlunun yakasına yapışalım ve onu 
adaletin önüne sevk edelim. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Aksini söyleyen yok zaten. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Ama, yoksa; herhangi bir yolsuzluk, her
hangi bir haksızlık olmadığı halde, birtakım belediye başkanları, birtakım belediye meclis üye
leri veya il genel meclisi üyeleri, birtakım isnatlara ve iftiralara maruz iseler, bunu da tespit 
edelim. Bunu da tespit edelim ki, dürüst çalışan insanların, hizmet vermek isteyen insanların 
da haklılığını bu suretle tescil ve tespit etmiş olalım. Biz, bu anlayışla böyle bir önergeyi, esa
sen sizin getirmenizi beklerken, yapmamanız üzerine, tktidar Partisi olarak biz getirdik. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — O önergeyi Dalan için getirdiniz... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Sayın Bayazıt'ı çok takdir ederim. Kendisi 
yedi yıldır yakından tanımak şerefine ulaştığım değerli bir arkadaşımızdır; ama, inanıyorum 
ki, benim gayet objektif olarak arz etmeye çalıştığım bu anlayış ve bu metodun karşısında, 
böyle bir elfazı burada ifade etmesi, bu niyetin karşısına çıkmaktır. Sayın Bayazıt, bunun kar
şısına çıkmayınız. Geliniz, nerede haksızlık varsa, nerede yolsuzluk varsa, nerede rüşvet zim
met, ihtilas irtikâp varsa, hep beraber gidelim işin üzerine ve bu açıdan, benim değerli millet
vekili arkadaşımın, bazı belediye başkanlarının yapmış olduğu haksızlıklar, yolsuzluklar, her 
ne ise, bulunduğu atıflarda siz de bizimle heraber, kol kola geliniz hepsine karşı çıkalım. 

ALÂETTtN KURT (Kocaeli) — Bu konudaki Meclis araştırması önergesini kabul ettik ya... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Onun için, bunu bir parti meselesi yapma
mak lazımdır. "Benim partimin adamı" diye, yanlış yapanı kayırmaya kalkarsak, memleketi, 
sonu belli olmayan akıbetlere sevk etmiş oluruz. Bu, Doğru Yolcuysa, ben inanmalı ve emin 
olmalıyım ki, Doğru Yol Partisinin bizzat Sayın Genel Başkanı; bu belediye başkanı SHP'li 
ise SHP'nin Sayın Başkanı; bu bakan eğer Anavatan Partisindense Anavatan Partisinin Genel 
Başkanı, kalkıp, milletvekilleriyle beraber, haksızın üstüne gitmelidir... 

ALÂETTtN KURT (Kocaeli) — Araştırma Komisyonu kurulmadı mı?.. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 

3. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ortadoğu'daki son gelişmeler ve bu gelişmeler karşısın
da Türkiye'nin konumuna ilişkin gündem dışı konuşması ve Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in cevabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Ankara Milletvekili Sayın Tevfik Koçak'a, Ortadoğu 
Bölgesindeki son gelişmeler ve bu gelişmeler karşısında Türkiye'nin konumu hakkında gün
dem dışı söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Koçak. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin dış poli
tikasında, son günlerde bazı değişimler gözlemlenmektedir. Bu değişimlerin temel nedenleri 
de, coğrafî konumundan, tarihsel geçmişi ve ekonomik olanaklarından kaynaklanmaktadır. 
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Türkiye, batı ile olan ilişkilerini yeniden gözden geçirerek dış politikasında yeni doğrultu
lara yönelmiştir. Kuşkusuz, bu yeni doğrultuların, yeni arayışların temel nedenleri arasında, 
Batı ile ilişkilerinde ortaya çıkan bazı sorunlar ve gözlemlenen gerginlikler vardır. 

ABD Senatosunda Ermeni Soykırımı Tasarısının görüşülmesi, Ortak Pazara ya da yeni 
tanımı ile AT'ye Türkiye'nin alınmayacağının hemen hemen kesinleşmesi, Türkiye'de ihlal edi
len insan haklarına Batı'nın duyarlılığı; işte bu oluşumlar, Türkiye'yi yavaş yavaş Batıdan uzak
laştırıp diğer yönlere itmektedir. Ortadoğu ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin artması, dünya si
yasî konjonktüründeki hızla gelişen değişimler ve bunların yol açtığı dengeler Türkiye'yi yeni 
açmazlara ya da yeni açılımlara itmektedir. NATO'nun eski işlevini yitirmesi ve Türkiye'nin 
bu kuruluş içerisindeki rolünün öneminin yitirilmesi, daha doğrusu yitirmesi, Batı nezdinde 
Türkiye'nin değerini azaltmıştır. Ancak, Batı, ülkemizi tümüyle de gözden çıkarmamıştır; her 
zaman olduğu gibi, Türkiye'ye yeni bir rol seçmektedir. 

ABD'nin ve Batı'nın ülkemize seçtiği son rol, Ortadoğu'da İsrail'in görevli bulunduğu 
alanın paralelindeki alanda at koşturmaktır. Yani, Türkiyemizin önümüzdeki günlerde görevi, 
Doğu'daki istikrarsızlığın Batıya aktarılmasına engel olmaktır. Bunu, bir tür, huzur bekçiliği 
olarak da yorumlayabiliriz. Üstlenilen huzur bekçiliği görevi karşılığı Türkiye'nin kazanımı ise, 
Batı'ya göre çok basittir; o da, Türkiye, daha büyük yardım alacaktır. Ayrıca, Türkiye'nin NATO 
ve üyesi bulunduğu diğer Batılı kuruluşlarda önemi ve saygınlığı birazcık artacaktır. 

Tüm bunlardan bir sonuç çıkarılacak olursa, Türkiye, Ortadoğu'da İsrail ile birlikte, Ba
tının çıkarları için jandarma rolünü ürstlenecektir. 

Değerli milletvekilleri, kısaca altını çizmeye çalıştığım bu çirkin oyuna dikkatinizi çeke
rek, Hükümetin böyle bir oyuna gelmemesi gerektiğini belirtmek isterim. Türkiye'nin, elbette, 
bu bölgeden çıkarları vardır; ancak, bu çıkarlarını başkaları uğruna heba etmesine de izin ve
rilemez. Türkiye'nin hemen yanı başında bulunduğu Ortadoğu ve Yakındoğu'da bazı gelişme
ler olmaktadır. İlgili tüm ülkeler, bu gelişmeleri dikkatle izlemektedir. İzin verirseniz, bu geliş
melerden önemli gördüğüm birkaçının altını çizmek istiyorum. 

En önemlisi, hatta birincil olanı, füzeler sorunudur; Suriye'nin, Irak'ın elinde, 50 ilâ 100 
kilometre erimli, nükleer başlık taşıyan füzelerin bulunmasıdır. Suudî Arabistan, sürekli bi
çimde, orta erimli füzeler satın almaktadır, tsrail, zaten nükleer silahlara sahiptir. Ülkemizin 
bu alandaki durumu ise ortadadır. 

Değerli milletvekilleri, bir diğer önemli gelişme de, su sorunudur. Savaşların temel nedeni 
olabilecek bir öneme sahip olan bu sorun, gelecekte, Ortadoğu'da izlenecek dış politikamızın 
birincil konusu olacaktır. Bu konuda Türkiye, Suriye ve Irak ile diplomatik girişimlere şimdi
den başlamalı, başlıca etken olmanın altyapısını daha şimdiden oluşturmalıdır. 

Bir diğer önemli gelişme de, Ortadoğu petrollerinin tekrar önem ka/anmasıdır. Bölgedeki 
gerginliğin artabileceğini, bu bağlamda da görmek zorunluluktur. 

Değerli milletvekilleri, ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki yumuşama, dünyadaki denge
leri altüst etmiştir. Yumuşama, en çok Ortadoğu bölgesini etkileyecektir. Bunun da ön belirti
leri şimdiden ortaya çıkmaktadır. Suriye ve Irak'ın temel dayanağı olan Sovyetler Birliğinin, 
bu ülkelerden desteğini çekmesi, onları zor durumda bırakmıştır. Ortadoğu da denge İsrail ve 
ABD'nin lehinedir. Bu da, yeni bir tehlikedir. 
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Ortadoğu da yeni bir tehlikeli plan uygulamaya konuluyor. Sovyetler Birliğinden büyük 
bir Yahudi göçü bekleniyor; bu sayının 1-1,5 milyon olacağı varsayılıyor. Bu denli büyük bir 
göçün gerçekleşmesi Ortadoğu'da dengeleri tsrail lehine biraz daha çevirecektir. Göç eden Ya
hudilerin, işgal edilen Filistin topraklarına yerleştirilmesi, bu topraklann şeneltilmesi, İsrail'i 
daha bir güçlü kılacaktır. 

işte, böylesi bir tasarının gerçekleştirilmesi, Irak ve Suriye'yi daha da zor durumda bıra
kacaktır. 

Son günlerde, ülkemizin güneydoğusunda meydana gelen olaylar sonucunda, Suriye'nin 
âdeta düşman ilan edilmesiyle, bu ülkenin, "olaylarda parmağı var" savıyla suçlanması, hatta 
bunun NATO'ya bile götürülmesi çabalarının görülmesi, Türkiye'nin, bu planın bir parçası 
yapılacağı kuşkusunu artırmaktadır. Özellikle, Suriye 'nin Türkiye'ye saldıracağı, dolayısıyla 
da NATO'nun güneydoğu kanadının zayıflayacağı savlarının duyulması, bu kuşkuyu giderek 
artırmaktadır. 

Güneydoğu komşularımızla aramızın açılması çabalarıyla, zaten dünyanın sıcak karnı olan 
Ortadoğu'da böylesi tehlikeli planın ortaya çıkmasının da çakışması, hiç de rastlantı olmasa 
gerek. 

Türkiye'nin, bu bölgede, akıllı, ülke çıkarlarını ve bütünlüğünü savunan, kendisine yakı
şır bir politika izlemesi dileğiyle hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koçak. 
DIŞİŞLERİ BAKANI ALİ BOZER (tçel) — Cevap vermek istiyorum Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI ALt BOZER (tçel) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşla

rım; huzurunuzu çok işgal etmeyeceğim. Sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlarım. 
Bir iki cümleyle politikamızın temel ilkesini belirtmekle yetineceğim. 
Bir kere, hiçbir arkadaşımın, Ortadoğu'da veya dünyadaki oluşumlar muvacehesinde, 

Türkiye'nin, şu veya bu dış gücün aleti veya bir bölgenin sadece kendi çıkarları aleyhine bekçisi 
olacağı düşüncesine kapılmasını istemiyorum. Türkiye, her şeyden evvel, kendi çıkarlarını bi
rinci planda tutmasını bilen ve beceren bir ülkedir. (ANAP sıralarından alkışlar) Burada, en
dişeye gerek yoktur; gerçekten, Ortadoğu'da ve özellikle Avrupa'da, değişimler yeni oluşumlar 
cereyan etmektedir; bunların hiçbirisi, Türkiye'nin dış politikasında temel değişiklikler yap
masını gerektirecek nitelikte değildir. Ancak, Türkiye bu oluşumları fevkalade yakından izler, 
o oluşumların gerektirdiği tedbirleri de kendi çıkarları istikametinde alır. Biz, şunun veya bu
nun tahrikiyle, Ortadoğu'da, sadece filan ülkeyle veya falan ülkeyle bekçilik görevini ifa edip, 
ülkenin âli menfaatlannı ihmal edecek bir politika peşinde değiliz. Bunu açıkça teşhir etmek 
istiyorum. 

Doğrudur; Türkiye'de batı ile olan ilişkilerde daha hassas davranmamızı gerektiren bazı 
olaylar cereyan ediyor. Avrupa Topluluğu ile olan ilişkilerimizi buna örnek gösterdiler. Doğru
dur; bizi üzen yönleri vardır. 

Ermeni tasarısı dolayısıyla, Amerikan Senatosunda cereyan eden olay nedeniyle hepimiz 
fevkalade üzüldük; fakat, sonuç olarak, alınan karar, bizi önemli ölçüde tatmin etmiştir. 

Bunun dışında, NATO, askerî mahiyetini değiştirmekte, siyasî bir nitelik kazanmaktadır. 
Bütün bunları dikkate aldığımız zaman, Türkiye'nin, bunlardan dolayı, mütenebbih ola

rak, dış politikasını, Batıdan başka istikamete değiştirmesi veya bugüne kadar izlediği çok yönlü 
bir politikadan vazgeçmesi söz konusu değildir. 
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Türkiye, Ortadoğu'da barış ve istikrarın sağlanması için elinden geleni yapmaktadır. Bu
nu yaparken de, kendi çıkarlarını birinci planda tutmaktadır. Mesele yalnız siyasî boyutlarıyla 
ele alınmamaktadır; Ortadoğu'da istikrarı sağlamak için su projesi, tabiî gaz hattı, petrol me
seleleri tümüyle birlikte ele alınmakta, ekonomik ve siyasî ilişkilerin bu bölgede yaratacağı is
tikrarın; hem Türkiye'nin çıkarına, hem de bu bölge ülkelerinin çıkarına olduğunu defaatle 
dile getirmiş ve bu istikamette bir politika sürdürmüştür. 

Bu itibarla, gerek Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin, Ortadoğu'daki bazı ülkeler
den desteğini çekmiş olması, gerek Amerika Birleşik Devletlerinin israil'le daha sıkı ilişkilere 
girmek suretiyle bu bölgede başka bir denge unsuru oluşturması, yakından izlenen, fakat asla, 
Türkiye'nin kendi çıkarlarından feragati mucip olacak şekilde bir politika izlemesini gerektir
meyen hususlardır. 

Bu konudaki hassasiyetimizi Yüce Meclisin huzurunda bir kere daha dile getirir, lüzum
suz endişelere ve vehme kapilınmamasını bilhassa istirham ederim. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — ingiltere'ye gidecek olan Devlet Bakam Kâmran Inan'ın dönüsüne kadar Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Iştn Çelebi'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1198) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 2-7 Nisan 199b tarihleri arasında ingiltere'ye gidecek olan 
Devlet Bakanı Kâmran Inan'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Işın Çele
bi* nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüsü

ne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1196) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 8 -13 Nisan 1990 tarihleri arasında Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğine gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüşüne kadar; Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Isın Çelebi'nin dönüsüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Ulaştırma Bakanı Cengiz luncer'in vekdlik etmesinin uygun görüldüğüne diskin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1197) 

BAŞKAN — Diğer Tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Avrupa'da Ekonomik İşbirliği Konferansına katılmak üzere 10 - 15 Nisan 1990 tarihleri 
arasında Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — 213 Saydı Vergi Usul Kanunu, 193 Saydı Gelir Urgisi Kanunu, 5422 Saydı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 492 Saydı Harçlar Kanunu, 827 Saydı Ulaştırma AÜyapdaru Resmî Kanunu, 828 
Saydı İthalde Alınacak Damga Resmi Kanunu, 3568 Saydı Serbest Muhasebecdik, Serbest Muhasebeci 
Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu, 1318 Saydı Finansman Kanunu, 3065 Saydı 
Katma Değer Vergisi Kanunu de 2982 Saydı Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Ya-
pûacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanunda Deği
şiklikler Yapdması Hakkında Kanun Tasarısının geri verdmesine diskin Başbakanltk tezkeresi (3/1199) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre verilmiş bir tezkeresi var
dır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 13.10.1989 tarihli ve 101-2322/04485 sayılı yazımız. 

tlgi yazımızla Başkanlığınıza sunulan "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Ver
gisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 827 Sayılı Ulaş
tırma Altyapıları Resmi Kanunu, 828 Sayılı İthalde Alınacak Damga Resmi Kanunu, 3568 Sa
yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik 
Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile 2982 
Sayılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Re
sim ve Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanunda Değişiklikler Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı"nın, yeniden incelenmek üzere Millet Meclisi İçtüzüğünün 76 ncı mad
desi gereğince geri gönderilmesini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan tasarı, Hükümete geri verilmiştir. 

5. — Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanının, Türkiye Büyük Mdlet Meclisinden bir 
heyeti, Budapeşte'de yapılacak olan "Orta ve Doğu Avrupa'da Ekonomik Reform" konulu konferansa 
davetine icabet eddmesine diskin Başkanlık tezkeresi (3/1200) 
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BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır; okutup, ayrı 
ayrı oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Anders Björck; 16 -18 Mayıs 1990 tarihleri 
arasında Budapeşte'de yapılacak olan "Orta ve Doğu Avrupa'da Ekonomik Reform" konulu 
konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir heyeti resmen davet etmiş bulunmaktadır. 

Söz konusu davete icabet edilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca, Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bu önerisini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — TBMM Başkamnm, refakatinde bir heyetle Kore Meclis Başkanmtn resmî davetine icabetine 
ilişkin Başkanlık Tezkeresi (3/1201) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının riyasetinde bir parlamento heyetimizin, Kore 
Meclis Başkanının vaki resmî davetine icabet etmesi, Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bu önerisini de oylarınıza sunu
yorum ; Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

C) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığı Kurulması Hak

kında Kanun Tasarısının (1/621) görüşme sırasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 
BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi 
No : 58 Tarihi : 10.4.1990 
Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler Kısmının 40 

inci sırasında bulunan 402 sıra sayılı Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısının, bu kısmın ikinci sırasına alınması 
Danışma Kurulunca önerilmiştir. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Yasin Bozkurt Hasan Fehmi Güneş 

DYP Grubu Başkanvekili 
Koksal Toptan 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun, dinlediğiniz önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Danışma Kurulunun önerisi kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 
öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Sinop Milletvekili Hasar Topçu ve 10 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu'da cereyan eden olay
lar ve hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumu konusunda genel görüşme açümastna ilişkin önergesi (8/14) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 10 arkadaşının, Güneydo
ğu Anadolu'da cereyan eden olaylar ve Hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesinin öngörüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Yok. 
Hükümet bulunmadığından, bir sefere mahsus, ertelenmiştir. 

2, — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 12 arkadaşının, Hükümetin tarım politikası ve 
tarım sektörünün sorunları konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/15) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 12 arkadaşının, Hü
kümetin tarım politikası ve tarım sektörünün sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin ön
görüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bu Hükümetin takip ettiği yanlış, çarpık, tutarsız politikalar sonucunda, ekonomik değe
ri yüksek ve ihraç edilebilen bellibaşlı ürünlerimizden buğday, pamuk, şeker pancarı, tütün, 
ayçiçeği, narenciye, zeytin, fındık ve hayvansal kökenli ürünlerin üretimlerinde sürekli değişik 
miktarlarda azalmalar görülmüştür. 

Millî ekonomimizin temelini teşkil eden bu kaynak giderek kurumuş ve iç tüketimizi dahi 
karşılayamaz hale getirilmiştir. Alınan kararlar, izlenen yanlış politikalar; 

Tarımdaki maliyet enflasyonu, devamlı surette genel enflasyonun üzerinde seyrettirmesi
ne neden olmuştur. Ürün ve girdi fiyatları arasındaki denge, daima çiftçi aleyhine bozulmuş
tur. 1980 - 1988 döneminde ürün fiyatlarının 16 kat artmasına karşılık, tarımsal girdi fiyatları 
25 kat artmıştır. 
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1989 yılında ilan edilen destekleme fiyatları ile, Hükümet, bu dengeyi daha da bozmuştur. 
Enflasyonun üçlü rakamlara doğru tırmanış gösterdiği bu dönemde; geçimini tek ürüne 

bağlamış olan fındık üreticisine yüzde 32,5 ve yaş çay üreticisine de yüzde 69 oranında fiyat 
verilmiştir. Hayvancılıkta durum daha da vahimdir. 

1980 -1988 döneminde, inek sütü fiyatı 9 ve süt yemi fiyatı da 18 kat artmıştır. Bu durum
da, süt üreticisinin satın alma gücü yüzde 50 gerilemiştir. 

Çiftçinin yanında ve çiftçiden yana olmayan bu iktidar, ısrarla izlediği bu destekleme po
litikasıyla, ülkede çiftçiliği yapılmaz hale getirmiştir. 

Çiftçinin, önümüzdeki ekim yılı için Bakanlıktan talep ettiği tohumluk miktarı 610 bin 
tondur. Hükümet, buna karşılık, üretim, tedarik ve ithal yolu ile ancak bu miktarın 150 bin 
tonunu temin etmeye çalışmaktadır. Bakanlık TMO tohumluk olarak TİGEM'den 490 liraya 
aldığı ve ithal ettiği tohumlukları, çiftçiye 700 - 850 lira arasında satarak büyük oranda kâr 
peşindedir. 

Girdi fiyatlarında son bir yıldaki (1988 - 89 dönemindeki) artışlar da oldukça yüksektir. 
Bu dönemde; asgari ücret yüzde 92, motorin, yüzde 124, süt yemi yüzde 113 ve traktör fiyatları 
ise yüzde 76 artış göstermiştir. 

Bütün bunların sonucunda, tarımda çalışan bir Türk köylüsü, 317 dolar gayrisafî millî 
hâsılaya sahip hale getirilmiştir. 

Borç ertelenmesi ve borçların taksitlere bağlanması ile ilgili Hükümet kararnamesi yeter
siz olduğu gibi, uygulamada da büyük bir çiftçi kesimini mağdur etmiştir. Yüzde 40 nispetinde 
zarar görmüş olması şartı, uygulama alanını daraltmış ve büyük bir çiftçi kesimi listeye gire
memiştir. Oysa ki, kuraklık umumî olmuştur. 

Bölgenin tamamı zarar gördüğü halde, hasar tespiti yapılmayan veya yapıldığı halde mağ
dur edilen bazı çiftçiler idare mahkemelerine başvururak, yeniden tespit yapılmasını talep et
mektedirler. 

Hasar tespitlerinde kuraklıktan zarar gören hububat dışındaki diğer ürünlerin de gördü
ğü zarar hiç dikkate alınmamıştır. 

Bugün çiftçi tarım alet ve makinesi alamaz, kullanamaz ve bunları üretenler de satış ya
pamaz hale düşmüşlerdir. 1985 yılında 9 firma tarafından traktör üretilirken, bugün bu sayı 
4'e düşmüştür. 

1988 yılının ilk dört ayında 10 496 adet traktör üretilmiş iken, 1989 yılının ilk 4 ayında 
üretim, 1988'in aynı dönemine göre yüzde 69 azalarak, 4 153 adede düşmüştür. 

Tarımın, toplam sabit sermaye yatırımlarından aldığı pay çok aşağılara inmiştir. 
Buna rağmen, tarımdan bazı sektörlere sürekli olarak büyük ölçüde kaynak transferi ya

pılmaktadır. Bu nedenle, çiftçinin satınalma gücü devamlı surette gerilemiş ve tarım kesimi sü
rekli "kan kaybederek" güçsüz kalmıştır. 

Tarım sektörü, son yıllarda en az destek gören, devlet yatırımlarından yeterince faydala
namayan bir sektör durumuna getirilmiştir. 

Neticede; çiftçi toprağını süremez; yeterince gübre, ilaç, makine, tohumluk kullanamaz; 
ürettiğini satamaz ve sattığının parasını alamaz hale gelmiştir. 

— 257 — 



T.B.M.M. B : 100 10 . 4 . 1990 O : 1 

Tarım sektörü mevcut ve artan nüfusu besleyemez, tarıma dayalı endüstrinin hammadde
sini sağlayamaz, ulaşım kesimine iş veremez, sanayi sektörü mamullerini satın alamaz, yeteri 
kadar ihraç ürünleri üretemez ve nihayet iş istihdam kapasitesi yaratamaz duruma düşmüştür. 

Türk çiftçisi, izlenen yanlış, tutarsız ve çarpık politikalar sonunda üretici değil, tüketici 
hale getirilmiştir. 

Türk tarımı, kendine yeterli olmaktan çıkmış ve büyük bir hızla dışa bağımlı duruma gel
miştir. 

Toprağı aç, hayvanı aç ve insanı aç bir ülke haline geldik. 
Bu düşüncelerle Anayasanın 98 ve Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 inci maddeleri 

uyarınca, bir Genel Görüşme açılmasını arz ederiz. 
Koksal Toptan 
(Zonguldak) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önergeyi dinlediniz. 
içtüzüğümüze göre, genel görüşme açılıp açılmaması huşunda, sırasıyla, Hükümete, siya

sî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine söz vereceğim. 
önce, Hükümet adına, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Lutfullah Kayalar'a söz 

veriyorum. 
Buyurun Sayın Kayalar. (ANAP sıralarından alkışlar) 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERt BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Sa

yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Zonguldak Milletvekili Sayın Koksal Toptan ve 12 
arkadaşının, Hükümetin uyguladığı tarım politikası ve tarım sektörünün sorunları konusunda 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca vermiş oludukları genel gö
rüşme açılması hakkındaki önerge ile ilgili görüş ve düşüncelerimizi, Hükümet adına arz et
mek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bitkisel üretimde çeşitli faktörlerin etkisi bulunmak
tadır. Tarımsal üretime tahsis edilmiş olan kaynakların hem miktarı hem de kalitesi üretimi 
belirlemektedir. Diğer bir faktör de doğal şartların etkisidir. Don, kuraklık, zararlı ve hastalık 
epidemileri, fazla yağış ve taşkınlar gibi doğal şartlar, daima, üreticinin kontrolü dışında bu
lunmaktadır. 

Başka bir faktör de hiç şüphesiz, o ürün için uygulanan fiyat politikalarıdır. Teknolojik 
gelişme ile birlikte, tarımsal üretimin iklim şartlarına bağlılığı azalmakta, ancak tamamen or
tadan kaldırüamamaktadır. Nitekim, bu şekilde üretim dalgalanmaları en gelişmiş ülkelerde 
bile görülmektedir. Türkiye'de tabiî kaynakların durumu, tarımsal üretimi belirleyen başlıca 
olgudur. Sıcaklık ekstremleri, yağışlar ve toprak özellikleri, tarımı büyük ölçüde yönlendir
mektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergede ifade edildiği gibi, buğday, pamuk, 
şekerpancarı, tütün, ayçiçeği, narenciye, zeytin, fındık ve hayvansal kökenli ürünlerin üreti
minde, sürekli değişik miktarlarda azalma söz konusu değildir. Ancak, YUce Heyetinizce de 
bilindiği gibi, 1989 yılında yaşanan kuraklık nedeniyle, başta hububat olmak üzere, bazı ürün
lerde değişik oranlarda üretim düşüklüğü söz konusudur. 
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Sayın milletvekilleri, önergede belirtilen ürünleri tek tek ele almak suretiyle, üretim du
rumları hakkında bilgi arz etmek istiyorum. 

Buğday üretimi: 1980 yılında üretim 16 milyon 500 bin ton, 1988'de 20 milyon 50ü bin 
ton, 1989 yılında ise yüzde 20 civarında bir düşüş ile, üretimimiz ortaya çıkmış bulunmaktadır. 
Bu verilen rakamlar, Devlet istatistik Enstitüsünün verileri olup, kuraklık nedeniyle 1989 yı
lında, 1988 yılına göre 4,3 milyon ton dolayında veya bir yıl öncesine göre -biraz önce de ifade 
ettiğim gibi- buğdayda yüzde 21'lik bir gerileme söz konusu olmuştur. 

Pamuk üretimi: 1980 yılında 500 bin ton, 1988 yılında 650 bin ton -rekordur-1989 yılında 
da 585 bin ton -üçüncü tahmin olarak- pamuk üretiminin gerçekleştiği belirtilmektedir. 

Şekerpancarı üretimi: 1980 yılında 6 milyon 766 bin tondan, 1988 yılında 11 milyon 534 
bin tona, 1989 yılında da 10 milyon 929 bin tona ulaşmış bulunmaktadır. 1980 -1989 arasında 
-belirttiğimiz rakamlara göre- üretim, nerede ise ikiye katlanmış bulunmaktadır. 

Tütün üretimi : 1980 yılında 228 bin ton, 1988 yılında 214 bin ton, 1989 yılında 253 bin 
ton olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Görüldüğü gibi, burada da, periyodik olarak bir artış 
görülmektedir. 

Ayçiçeği üretimi: 1980 yılında 750 bin ton, 1988 yılında 1 milyon 150 bin ton, 1989 yılın
da da 1 milyon 250 bin ton olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. 750 bin tondan, 1. milyon 250 
bin ton mertebesine ulaşılmış ve artış kaydedilmiş bulunmaktadır. 

Narenciye üretimi: 1980 yılında 1 milyon 158 bin ton, 1988 yılında 1 milyon 445 bin ton, 
1989 yılında ise 1 milyon 443 bin ton olarak gerçekleşmiş ve bu üretimde de artış bulunmaktadır. 

Zeylin üretimi: 1980 yılında 1 milyon 350 bin ton, 1984 yılında 800 bin ton, 1988 yılında 
1 milyon 100 bin ton, 1989 yılında ise 500 bin ton civarında gerçekleşmiştir; ancak, bilindiği 
gibi, zeytinde, bir yıl ürün yılı bir yıl da yok yılı olarak hasat gerçekleşmektedir. Zeytin, teknik 
iradesiyle, periyoditesi olan bir ürünümüzdür. 

Fındık üretimi; 1980 yılında 250 bin ton, 1988 yılında 403 bin ton, 1989 yılında ise, 456 
bin ton olarak gerçekleşmiştir. 

Hayvansal ürünler üretimine gelince : Bu konudaki rakamları da arz etmek gerekirse, -
DPT verilerine göre- et üretimi, 1980 yılında 1 milyon 97 bin ton, 1988 yılında 1 milyon 540 
bin ton, 1989 yılında -kuraklığa rağmen- 1 milyon 620 bin ton. 

Süt üretimi : 1980 yılı üretimi 5 milyon 658 bin ton, 1988 yılında 7 milyon 330 bin ton, 
1989 yılı üretimi 7 milyon 690 bin ton civarında gerçekleşmiştir. Devletin resmî rakamları bu 
şekilde ortada iken, üretimde sürekli değişik miktarlarda azalma görüldüğü nasıl söylenebili
yor, bunu, bu verilen rakamlar doğrultusunda ve devletin arşivleri doğrultusunda, Yüce Mecli
sin takdirlerine arz ediyoruz. Görüldüğü gibi -rakamlardan da anlaşılacağı gibi- üretimde, bı
rakınız gerilemeyi, bilakis ürünlere göre değişen artışlar söz konusu olmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimii de, önergedeki, "Tarım sektörü mevcut ve artan 
nüfusu besleyemez, tarıma dayalı endüstrinin hammaddesini sağlayamaz, ulaşım kesimine iş 
veremez, sanayi sektörü mamullerini satın alamaz, yeteri kadar ihraç ürünleri üretemez ve ni
hayet iş istihdam kapasitesi yaratamaz duruma düşmüştür" şeklindeki görüşe değinmek is
tiyorum. 
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Kısaca, tarım sektörünün, ekonomi içindeki yerini ve önemini belirtmede kullanılan kla
sik faktörler hakkında genel ve özel değerlendirmelerde bulunmak istiyorum : 

Değerli milletvekilleri, tarım sektörü, sanayi ve hizmetler sektörlerindeki hızlı gelişmeye 
rağmen önemini korumaktadır. Esasen sanayi ve hizmetler sektörlerindeki gelişme, arzu edi
len bir gelişmedir, tleri memleketler seviyesine ulaşabilmek ve kalkınmamızı sağlayabilmek için 
takip edilen ekonomik politikalar içerisinde de tercih edilenidir. 1988 yılında cari faktör fiyat
larıyla, gayri safî yurt içi hâsılanın yüzde 17,5'ini, 1989 yılı tahmini olarak da yüzde 16,3'ünü 
ve ihracatımızın yüzde 20'sini -ki, buna, tarıma dayalı sanayi ürünlerimiz dahil değildir- ta
rımsal ürünler meydana getirmekte ve iktisadî faal nüfusumuzun yüzde 50,5M tarımda çalış
maktadır. 

Uzun dönemde tarım sektörünün gelişimine baktığımızda, görünen gerçek şöyledir : 
1963 -1983 yılları arasında, tarım sektörü, yılda ortalama yüzde 3 gelişme göstermiştir. Tarım 
sektörünün gelişme hızı, 1984 - 1988 yılları arasında yılda ortalama yüzde 4,8 olarak gerçek
leşmiş bulunmaktadır. 1989 yılı ise malum; yıl içerisinde yaşanan ciddî boyuttaki kuraklık ne
deniyle, tarımsal üretimin gerilemesi sözkonusu olmuştur. Biraz önce de ifade ettiğim gibi, bu 
gerileme, DPT'nin verdiği rakamlara göre yüzde 11,1 olarak gerçekleşmiştir. 

Uzun dönemde, Türkiye'deki yıllık ortalama nüfus artış hızının yüzde 2,5 dolayında ol
duğu kabul edildiğinde, tarım sektöründe sağlanan arz ettiğim gelişme hızı muvacehesinde, 
tarım sektörünün mevcut ve artan nüfusu besleyemez durumuna düştüğünü söylemek, herhal
de gerçekçi bir değerlendirme değildir. 

Tarım sektörünün, tarıma dayalı endüstrinin hammaddesini sağlayamaz duruma düştüğü 
iddiasına gelince: Sanayie hammadde sağlamak, tarım sektörünün en önemli görev ve fonksi
yonlarından biridir. Uzun dönemde tarım ürünlerini işleyerek mamul madde haline getiren sa
nayi kollarının çoğu, iç talebin üzerinde üretim yapacak seviyeye gelerek ihracata yönelmişler
dir. Tüketim malları üretmeye yönelik olan bu sanayi, gıda, içki, tütün, çırçırlama gibi sanayi 
kollarından oluşmakta ve işledikleri hammaddenin tamamına yakın kısmını tarım sektörün
den karşılamaktadır. Sözkonusu sanayi kolları, tarımsal ürünleri işleyerek bir katma değer ya
rattıkları gibi, bu arada istihdam hacminin genişlemesine ve işlenmiş ürünlerin bir kısmının 
yurt dışına ihracıyla» ülke kalkınmasında büyük ihtiyaç duyulan dövizin daha fazla sağlanma
sına da hizmet etmektedirler. 

Tarım sektörü sadece sanayie hammadde sağlamakla kalmamakta; aynı zamanda, sunî 
gübre, ilaç, yem, tarım alet ve makineleri gibi çeşitli sanayi mallarının tüketicisi olarak da önem 
taşımaktadır. Tarımın giderek daha teknik bir ortama girmesiyle bu katkı daha da büyümekte
dir. Diğer bir ifadeyle, tarım sektörü, sanayinin ürettiği malların pazarı da olmak fonksiyonu
nu önemle muhafaza etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de, tarım sektörünün ihraç ürünleri üretemez duruma düştüğü 
konusundaki görüşe değinmek istiyorum : Ekonomik gelişmenin tabiî sonucu olarak, 1983 yı
lında tarım ürünleri ihracatının toplam ihracat içindeki payı yüzde 33 iken, 1988 yılında yüzde 
20,1'e düşmüştür. Ancak, konunun bir de başka yönü var, o da; meseleye mutlak değerler üze
rinden de bakmak gerektiğidir. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının resmî rakamlarına göre, 
1983 yılında tarım ürünleri ihracatı 1 milyar 880 milyon dolardan, 1988 yılında 2 milyar 340 
milyon dolara yükselmiş bulunmaktadır. 
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İhracata konu olan tarıma dayalı işlenmiş ürünleri de dikkate aldığımızda, aynı yıllar iti
bariyle, ihracat değerinin 2 milyar 550 milyon dolardan, 3 milyar 226 milyon dolara ulaştığını 
da görürüz. 1989 yılında ise tarım ve tarıma dayalı işlenmiş ürün ihracatımız 3 milyar 44 mil
yon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değerler ortada iken, tanm sektörünün yeteri kadar ihraç 
ürünleri üretemez duruma düştüğünü ifade etmek, herhalde doğru bir değerlendirme değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; iktisaden faal nüfusumuzun yüzde 50,5 'inin tarımda 
çalıştığı, tarımda üretilen çok çeşitli ürünün sanayie hammadde sağlaması suretiyle, bu sanayi 
kollarının hayatiyetini bulmasına neden olması, böylece önemli bir istihdam hacmi yaratması 
ve bu tesislerin uzun dönemde giderek daha da büyümesi gibi hususlan göz önünde bulundu
rulduğunda, tanm sektörünün iş istihdam kapasitesi yaratamaz duruma düştüğünü söylemek 
kabul edilebilir bir görüş değildir. Ancak, gelişmemiz devam ettiği sürece, tarımda barınan nü
fus ve istihdam edilen insanımızın hem nispî hem de mutlak değer olarak azalması doğaldır. 
Görevimiz, bunlara sanayi ve hizmetler sektörlerinde verimli iş imkânları açmaktır. 

Bu konuların hepsine daha teknik ve özet cevap vermek de mümkündür. Eğer bir ekono
mide tanm sektörü son beş yılda (1984 • 1989) ortalama olarak yüzde 4,8 büyüyorsa, yine aynı 
dönemde ihracatın üretime oranı yüzde 5,3'ten yüzde 6,9'a çıkıyor, ithalatın üretime oranı da 
yüzde 2,6'dan yüzde 2,1'e düşüyorsa, bu şunu gösterir : Tarım sektörü ülke nüfusunu besleye
bilmekte, endüstriye hammadde sağlamakta, ihracata yardımcı olmakta ve büyük bir nüfusa 
iş sağlamaktadır. Bu sebeple, önergedeki, "iş istidam kapasitesi yaratamaz" veya "yaratamıyor" 
şeklindeki görüşe katılmadığımızı ifade ediyoruz. 

Sayın milletvekileri, önergedeki, "Türk çiftçisinin üretici değil, tüketici hale getirildiği" 
ifadesi de dayanaktan yoksun bir görüştür. Türk çiftçisi, iddia ve ifade edildiği gibi, üretici 
durumunda olmasa, tarımda yaratılan katma değer nasıl ortaya çıkacak? Buğdayından pamu
ğuna, elmasından portakalına, etinden sütüne, domatesinden patatesine kadar her gün sofra
mıza gelen çeşitli tarım ürünü nereden geliyor? 

. Biraz önce, tarımsal üretimdeki gelişmeyle, tarım sektöründeki gelişme hızlarını Yüce Mec
lise arz ettim. 1963 -1983 yılları arasında yüzde 3 dolayında olan tarım sektörünün yıllık orta
lama hızı, 1984 -1988 yıllan arasında yüzde 4,8 seviyesine ulaşmış idi. 1963 -1983 yılları arası 
ile 1984 - 1988 yılları arası karşılaştırıldığında, son beş altı yılda daha çok ürettiğimiz görül
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, bir de, tarımın millî gelire katkısına bakalım isterseniz : 1980 yılı iti
bariyle 925 milyar lira olan tarımsal gelir, 1988 yılında 16 trilyon, 1989 yılı itibariyle de 25,2 
trilyon liraya ulaşmış bulunmaktadır. Bu rakamlar, Devlet istatistik Enstitüsünün 15.3.1990 
tarihi verileridir. Bu veriler, bu rakamlar karşısında, Türk çiftçisinin üretici durumda olmadı
ğını kabul veya iddia etmek, herhalde doğru ve gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Diğer bir ifadeyle, 
böyle bir görüş, bu sektöre yapılan en büyük haksızlıktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bize, "Çiftçinin yanında - çiftçiden yana olmayan 
iktidar" yakıştırması, son derece insafsız ve tamamen politik bir ifade olarak gelmektedir. Uy
guladığımız ekonomik politikaların çerçevesi göz önüne alınırsa, Cumhuriyet tarihinde görül
memiş kapsam ve boyutta çiftçimize verdiğimiz destekler ortadayken, böylesine bir ifadede bu
lunmayı kabul etmemiz mümkün değildir. 

Hükümetimizin ekonomik politikasında, ekonominin serbest piyasa rekabet şartları içeri
sinde işlemesi esastır. Buna rağmen, tarımda risk ve belirsizlik durumlarını da dikkate alarak, 
çiftçilerimizin emeğini değerlendirmek, üreticilere tatmin edici seviyede ve istikrarlı gelir 
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sağlamak, böylece şehir ve köy kesimleri arasındaki gelir farklılığını azaltmak ve çiftçilerimi
zin yaşama seviyesini yükseltmek için tarımda birçok teşvik tedbirleri uygulanarak, destekle
me, yaygın şekilde yapılmaktadır. 

Tarımda uyguladığımız destekleme politikası kapsamı içerisinde, tarım ürünleıi destekle
me fiyatlarına temas etmek istemekteyim : Burada önemle üzerinde duracağım konu, sübvan
siyon uygulamalarıdır. Bugüne kadar birçok kere bu kürsülerde de, değişik platformlarda da 
ifade ettik; tarımsal destekleme politikamız kapsamında, üreticimize ucuz girdi temin etmek 
ve hizmet sunmak amacıyla uygulamaya koyduğumuz çeşitli sübvansiyonlar, devlet destekleri 
vardır. Hükümetimizce uygulanan sübvansiyonlar, Cumhuriyet döneminde rekor seviyelere ulaş
mıştır. Bu gerçeği göz ardı etmek mümkün değildir. Bir kalemde, sadece gübreye yapılan devlet 
desteği, bu konuya verdiğimiz önemi açık bir şekilde ortaya koymaya yeter sanıyorum. 1980 
yılında 38 - 39 milyar lira dolayında olan gübre sübvansiyonu, 1989 yılında 1 trilyon liraya ulaşmış 
bulunmaktadır. Daha önce de bu kürsüden ifade ettiğimiz gibi, 1989 senesi bütçesinin 1/32'si 
sadece gübreye sübvansiyon olarak çiftçimize verilmiş bulunmaktadır. 

Bilindiği gibi, sübvansiyon sadece gübreye yapılmamaktadır; tohuma, yeme, -ki, bu uygu
lama 1989'dan itibaren yeme yapılan sübvansiyon.ete ve süte kaydırılmıştır- ayrıca ilaca, süte, 
ithal edilen damızlık hayvana, sunî tohumlamaya, hayvancılık ve su ürünleri projelerine de 
sübvansiyonlar uygulanmaktadır. 

Bunların dışında, çeşitli ziraî mücadele faaliyetleri, hayvancılıkta salgın ve bulaşıcı hasta
lıklarla ilgili olarak yapılan çalışmalar, kredilerde uygulanan düşük faizler gibi diğer yardım
larla birlikte, çiftçimize geçen sene sağladığımız devlet desteği, bu yıl da, artan oranlarda de
vam edecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, şimdi de, 1989 yılında ilan ettiğimiz tarım ürünleri des
tekleme fiyatlarıyla ilgili görüşlere değinmek istiyorum : Destekleme fiyatlarının tespitinde üretici 
ve tüketicilerin korunması yanında, piyasada arz ve talep dengesinin kurulmasına, enflasyo-
nist baskıların önlenmesine, dış rekabet şartlarından korunmasına, ürün kalitesinin ve verimi
nin yükseltilmesine önem verilmektedir. 1989 yılında, bir önceki yıla göre, buğday ortalama 
alım fiyatında yüzde 95'in üzerinde; arpada yüzde 96,5, mısırda yüzde 92,7; şekerpancarında 
yüzde 92,5; pamukta yüzde 80; ayçiçeğinde yüzde 75,4; soyada yüzde 80; nohutta yüzde 116,5; 
yeşil mercimekte yüzde 81,8 oranında artış olmuştur. 

Bu durumda ortalama fiyatların 1988'e göre 1989 yılında yaklaşık yüzde 95 -100 oranın
da arttığını söylemek mümkündür. Bu oranlar, ortalama girdi fiyatlarındaki artışın da, enflas
yonun da üzerindedir. 

Yine özellikle 1989 senesinde uygulamaya koyduğumuz bu fiyatlara ilave olarak, değişen 
ürünlere göre, haftalık, 15 günlük veya aylık periyodik fiyat artışları da verilmiş bulunmaktadır. 

Yine 1989 senesinde özellikle hububatta da peşin ödeme yapılmış bulunmaktadır. Hubu
bat dışında da, bazı ürünlerde 15 - 20 günlük, piyasa şartları içerisinde peşin kabul edilebile
cek bir sistem içerisinde ödemeler yapılmış ve bu suretle çiftçimize 2 trilyon liranın üzerinde 
ödeme yapılmış bulunmaktadır. 

Fındık ve çay fiyatlarına da temas etmek istiyorum : 1988 yılı destekleme alım fiyatlarıy
la, 1989 yılında ilan edilen ilk fındık destekleme fiyatları arasındaki fark, önergede de ifade 
edildiği gibi yüzde 32,5 dolayındadır. Ancak, fındık fyiatları kısa bir süre sonra periyodik ola
rak artırılmış ve büyük miktarı artan fiyatlar üzerinden mubayaa edilmiş ve dolayısıyla, 
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1988 yılıyla 1989 yılı fındık fiyatları arasındaki fark çok daha ileri düzeylere çıkmış ve yüzde 
53'ler mertebesini de geçmiş bulunmaktadır. Esasen, fındık üreticimiz, geçtiğimiz yıl uygula
nan fındık fiyatlarından fevkalade memnun olduğunu, değişik platformlarda değişik kez ifade 

* etmiş bulunmaktadır. 
Aynı fiyat değişimi çay için de sözkonusudur. 1989'da kilogram için 550 Türk Lirası ola

rak verilen fiyat, eylül - ekim aylarında 600 TL. ye yükselmiştir. Böylece, 1988 -1989 fiyat artı
şı da yüzde 84 dolayında gerçekleşmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hayvancılık ürünleri itibariyle de, önergede ifade edil
diği şekilde, durumun daha da vahim olması bir yana, Hükümet ve Bakanlık olarak, oldukça 
tatmin edici fiyat uygulamasında bulunduk. Nitekim, sadece kuraklık nedeniyle hayvancılığı
mızı himaye etmek amacıyla, Et ve Balık Kurumuna destekleme alımı yapma yetkisi verilmiş 
ve 1989 senesinde 130 milyar liralık da bir kaynak tahsis edilmiştir. 1989 senesinde, gerek et 
ve gerekse süt fiyatlarının, üreticilerin tatmin olabilecekleri seviyelerde gerçekleşmesi sağlanmıştır. 

Gene, dün açıkladığımız gibi, hayvancılığın geliştirilmesi, et üretimi ve tüketiminin artırıl
ması konusunda yürüttüğümüz bu çalışmalara ilaveten, yeni teşvik tedbirleri de uygulamaya 
konulmuş bulunmaktadır. 

Bakanlığımızın teklifi, Yüksek Planlama Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, kasaplık 
hayvan pazarlamasının daha etkin hale getirilmesi, besiciliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırıl
ması, böylece canlı stok yapmak, döküm mevsimini senenin her ayına yaymak suretiyle arzın 
dengelenmesi, büyükbaş ve kanatlı hayvan kesimlerinin hijyenik şartlarda çalışan kombinalar
da yapılması imkân dahiline girmiş bulunmaktadır. Bu kararla, üreticilere kaynak sağlanarak, 
besicilik teşvik edilecek ve besiciliğin yılın her ayında istikrarlı bir şekilde gelişmesi sağlana
caktır. Dün de açıkladığımız gibi, bu karar muvacehesinde büyükbaş hayvanlarda, biraz önce 
belirttiğimiz kombinalarda ve 2678 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan tesislerde yapılan alım
larda, hayvancılıkla iştigal eden çiftçimize, kilogram başına 400 Türk Lirası teşvik primi öde
me kararı alınmış ve ayrıca yine beyaz etler için de, kanatlı hayvanlar için de, kilogram başına 
160 Türk lirası teşvik primi ödenmesi kararlaştırılmış bulunmaktadır. Bunlar, 1 Mayıs 1990'dan 
itibaren yürürlüğe girecektir. Bu şekilde, bu yıl için öngörülen ve çiftçimize yeni bir kaynak 
transferi olan bu teşvik tedbirleri dolayısıyla, 56 milyar Türk Lirası civarında ödeme yapılacaktır. 

Yine ayrıca, Et ve Balık kurumu ve 2678 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan kombinaların 
daha iyi işler hale gelebilmeleri için, bu kombinaların çevresinde, sözleşmeli yapılan besicilik 
sonucu üretilen kaliteli etin bedeli, bu kombinalara bu yıl için öngörülen, tahsis edilecek olan 
100 milyar lira mertebesindeki krediden ödenecek ve sözkonusu kombinalar, ziraî kredi faizi 
üzerinden de borçlandırılacaktır. Bilindiği gibi bu kombinalarımız, daha Önce ticarî faiz oran
ları ile kredi kullanma durumunda idiler; şimdi ziraî faiz oranlarına çekilmekle, bu kombina
larımıza, dolayısıyla hayvan üretimiyle iştigal eden çiftçilerimize büyük bir destek getirilmiş 
bulunmaktadır. 

Netice olarak; geçtiğimiz yıl ek olarak 130 milyar lira şeklinde verilen teşvik destekten sonra, 
1990 yılında da hayvancılığımıza toplam 156 milyar liralık yeni bir teşvik getirilmiş bulun
maktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, önergede, "millî ekonomimizin temelini teşkil eden 
bu kaynak kurumuş -yani, tarım sektörü kurumuş- ve iç tüketimimizi dahi karşılayamaz hale 
getirilmiş" gibi, oldukça karamsar ve tarım gibi, oldukça önemli bir sektörümüze hiç de reva 
görülmemesi gereken bir tablo çizilmiş bulunmaktadır. 
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1989 yılında geçirdiğimiz çok ciddî kuraklık hadisesine rağmen, şükürler olsun ki, böyle 
bir durumla karşılaşmadık, inşallah bundan sonra da karşılaşmayız. Biraz önce, uzun dönem
de ve yıllar üzerinden üretim rakamlarını vermiştim. Bu rakamlardan da görüleceği gibi, üre
timde bir gerileme sözkonusu olmamıştır ki, kaynak kurumuş olsun, iç tüketimimiz dahi kar
şılanamaz olsun. Üstelik bazı ürünlerde önemli boyutta dış satımımız bulunmaktadır. Yani, 
ihtiyacımız dışındaki birçok ürünü, gerek hammadde halinde ve gerekse işlenmiş olarak dışa
rıya satıyor ve döviz sağlıyoruz. Bu gerçekler karşısında bu sektörü, olduğunun dışında göster
memek gerekir kanaatini taşımaktayız. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de, ürün ve girdi fiyatları arasındaki denge veya dengesizlik 
konusuna geliyorum : Önergede, "ürün ve girdi fiyatları arasındaki dengenin, daima çiftçi aley
hine bozulduğu; 1988 döneminde ürün fiyatlarının 16 kat artmasına karşılık, tarımsal girdi 
fiyatlarının 25 kat arttığı" ifade edilmektedir. 

önce şu hususu belirtmek istiyorum : 1980 - 1988 döneminde ekonominin içinde bulun
duğu şartlara göre, hem tarım ürünü fiyatlarında, hem da üretimde kullanılan tarımsal girdi 
fiyatlarında sürekli artışlar olmuştur. Bu bir gerçektir; ancak, bir başka gerçek de, ürün fiyat
ları ile girdi fiyatları arasındaki makul dengenin kurulmuş olmasıdır. Diğer bir ifadeyle, üreti
cimiz, hiçbir zaman ezdirilmemiştir. Ekonominin bazı unsurları zorlanmak pahasına da olsa, 
ürünlere verilen fiyatlarda, başta girdi fiyatlarındaki artış olmak üzere, çeşitli faktörler göz 
önünde bulundurulmuş ve böylece, ürün fiyatları ile girdi fiyatları arasındaki makul ve çiftçi 
lehine tecelli eden politikalar uygulanmış bulunmaktadır. 

Şimdi, rakamlara dayandırmak suretiyle, bu ifademizi doğrulamak istiyorum : 1980 -1988 
yılları arasında ürün fiyatları -önergedeki tarihleri vermek için bu fiyatları arz ediyorum- ne 
kadar artmış; ilk önce buna bakalım. 

Buğday : Ortalama alım fiyatı 1988 olarak 16 kat artmış; 1989'da bu, yüzde 33 ila yüzde 
40 arasında buğday türlerine göre değişim göstermektedir. 

Mısır : Ortalama alım fiyatı 1988'e göre 16,6 artmış; 1989'da bu, yüzde 31'e ulaşmış. 
Tütün : Ortalama alım fiyatı 1988'e göre 26 kat artmış, 1989'da yüzde 42'ye ulaşmış. 
Pamuk : Ortalama alım fiyatı 1988'e göre 19,2 kat artmış; 1989'da bu, yüzde 35'e ulaşmış. 
Gelelim girdi fiyatlarındaki artışa; önergedeki iddialara göre, mazot 1988'e göre 16 kat 

artmış, amonyumnitrat gübresi 17 kat artımş, üre gübresi 15 kat artmış, DAP gübresi 16 kat 
artmış, ziraî mücadele Maçlarındaki ortalama artış ise 14 • 15 kat olmuş. Traktörde ise örnek 
vermek gerekirse Steyr marka traktörün aynı dönemdeki fiyat artışı 11,5 kat olmuştur. 

Ürün ve girdi fiyatları arasındaki denge, 1989 yılında çok daha ileri seviyelerde, ürün fi
yatları lehine gerçekleşmiştir. Şöyle ki, 1980 - 1989 döneminde traktör, gübre ve yem fiyatları 
18 - 27 kat artmışken, buğday ve pamuk fiyatları, biraz önce de ifade ettiğim gibi 32 kat, ayçi
çeği 24 kat, tütün de 42 kat artmış bulunmaktadır. 

Bu arz ettiğim rakamlardan da anlaşılacağı üzere, "1980- 1988 döneminde ürün fiyatları
nın 16, girdi fiyatlarının da 25 kat arttığı" ifadesi, gerçekleri yansıtmayan bir ifadedir. Aynı 
şey, 1988 - 1989 dönemi için de sözkonusudur. Bilakis, sözkonusu dönemde, yani 1980 - 1988 
döneminde, her şeye rağmen, makul bir dengenin kurulması başarılabilmiştir. 

önergedeki "1980 -1988 döneminde inek sütü fiyatı 9 ve süt yemi fiyatı da 18 kat artmıştır" 
ifadesi de, doğru bir değerlendirme değildir. Zira, aynı dönemde inek sütü, fiyat artış primi 
dahil, 17 kat -16,6- olmuş, süt yemi artışı ise 17 kat olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. 
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Böylece, 1980 yılında 1 kilogram süt ile 1,44 kilogram süt yemi alınırken, 1988 yılında 1 kilog
ram süt ile 1,41 kilogam süt yemi alınabilmiştir. 1989 yılında ise 1 kilogram süt ile alınabilen 
süt yemi 1,53 kilogramdır. 

Girdi fiyatlarıyla ilgili olarak önergede yer verilen, diğer bir ifade de, 1988 • 1989 döne
minde girdi fiyatlarında ve özellikle motorinin yüzde 124, süt yeminin yüzde 113 ve traktör 
fiyatlarının da yüzde 176 arasında artış gösterdiğidir. 1988 - 1989 döneminde motorin fiyatla
rındaki artış oranı, önergede ifade edildiği gibi, yüzde 124 değil, yüzde 97'dir. Aynı yıllarda 
yüzde 113 olarak ifade edilen süt yemi, yüzde 62 ve yüzde 76 olarak ifade edilen traktör peşin 
fiyatlarındaki artış yüzde 47 - 65'ler mertebesinde gerçekleşmiş bulunmaktadır. Traktörlerde, 
tipine göre değişme de sözkonusu olabilmektedir. 

Şimdi, bütün bunlar ortadayken, önergede ifade edildiği gibi, bu periyotları tersine çevi
rerek Yüce Meclise beyanda bulunmanın ve kamuoyuna beyanda bulunmanın ne derece ger
çekle bağdaşır olduğunu da, Yüce Meclisin takdirine sunmak istemekteyim. 

Her ne kadar önergede söz edilmese de, takip edilen politikaları açıkça ortaya koymak 
bakımından ve şeffaflık bakımından, Yüce Meclise tekrar arz etmek istiyorum ki, girdi fiyat
ları ile fiyat mukayesesinde bugüne kadar takip edilen politikalar gayet yerinde olan politika
lardır ve gene ifade edildiği gibi, 1980. yılına göre herhangi bir gerileme de sözkonusu değildir. 

örnek vermek gerekir ise; 1980 senesinde 1 litre mazot alabilmek için 2,54 kilogram buğ
day satmak veya vermek gerekirken, bu, 1988 senesinde 2,52 (aşağı yukarı aynı), 1989 senesin
de 2,51; eğer şu günü, yani 1990 senesini hesap edersek, 2,83 mertebesinde seyretmektedir. An
cak, mahsule bu yıl verilecek fiyat açıklandığı takdirde, bu 2,83'ün tekrar 2,50'ler mertebesine 
ineceği, çok açık olarak, rakamlardan anlaşılmakta ve görülmektedir. Buna rağmen, gerek Meclis 
kürsüsünde, gerekse Meclisin dışında, Türkiye'de değişik platformlarda hâlâ "mazot - buğday" 
benzetmesinin yapılması ve bunun da gerçeğe aykırı şekilde ifade edilmesi, vatandaşımıza kar
şı doğru olmayan ifadelerde bulunmaktır. Yüce Meclise, kelimeleri bu şekilde yumuşatarak ifade 
etmek istiyorum. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Peki, traktör üretimi neden bu kadar düştü?.. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 

önergede aynı görüşe yer verildi ve biraz önce aynı şekilde cevap verdim. Bu cevaplarımız za
bıtlarda, bugün de, geçmiş konuşmalarımızda da ortadadır. Vaktin elverdiği ölçüde, önergede 
değinilen bütün konulara da cevap vermek istiyorum. 

Şimdi, gene çokça sözü edilen, biraz önce "mazot - buğday" olarak verdiğim, şimdi de 
"gübre • buğday" olarak verdiğim girdi fiyatlarıyla ürün fiyatlarının mukayesesindeki bir baş
ka rakamı da, Yüce Meclise, gerçeğe uymayan bu iddiaların bundan sonra bir daha tekrarlan
maması ve son bulması için, arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sürenizi çok aştınız, lütfen toparlayın. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 

Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
1980 yılında 1 kilogram gübre almak için gerekli buğday, amonyumnitrat için 0,69 iken, 

1988 yılında 0,73; 1989 yılında ise 0,53'e düşmüş, 1990 yılında da yine 0,53 mertebesindedir. 
1980 senesinde 1 kilogram DAP gübresi almak için gerekli olan buğday; 1980 yılında 1,56, 

1988 yılında 1,55, 1989 yılında 0,94, 1990 yılında -bugün için ise 1,05'tir, görüldüğü gibi daha 
bir iyileşme sözkonusudur. 
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Çok kullanılan 3 çeşit gübreden üre gübresini aynı şekilde ele alırsak; 1980 yılında 1,19 
kg. 1988 yılında 1,09 kg. 1989 yılında 0,77 kg. 1990 yılında -bugün için ise- 0,78 kg.'dır; görül
düğü gibi 1980 yılına göre daha bir düşme vardır. Çiftçi lehine daha iyi bir iyileştirme vardır. 
Bu, mazotta bu şekildedir, gübrede bu şekildedir ve diğer ürün bedellerinde de açıkladığımız 
gibi tecelli eden şekliyle, önergede iddia edilen görüşlerin tamamı gerçeği ifade etmemektedir. 

Girdi olarak gözüken mazot konusunu görüştük, gübre konusunu görüştük. Ayrıca bir 
de traktör konusu vardır. 

Yine, traktör konusuyla ilgili rakamları Yüce Meclise arz ediyorum : örnek olarak, 55 
beygirlik Fiat - 480 model traktörü örnek olarak alıyoruz; 1980 senesinde bu traktörü alabil
mek için çiftçimiz 119 ton 300 kilogram buğday vermek veya satmak mecburiyetindeyken, 1988 
senesinde -aynı çiftçimiz-119 ton 300 kilogram yerine 71 ton 200 kilogram buğdayla bu traktö
rü alır duruma gelmiştir. 1989 senesinde de 68 ton 200 kilogram buğdayla - 1980 senesindeki 
119 ton yerine- traktörü alır duruma gelmiştir. Çiftçimiz lehine büyük bir gelişme vardır. 

Aynı şekilde şekerpancarını örnek vermek gerekirse, -çok üretilen bir diğer ürünümüzdür-
çiftçimiz, 1980 senesinde 393,5 ton şekerpancanyla 55 beygirlik Fiat traktörü alabilirken, 1988 
senesinde aynı çiftçimiz, 133 ton mertebesinde düşüşle, 260 ton şekerpancanyla traktör alabi
lir duruma gelmiş; 1989 senesinde de 252,5 ton şekerpancanyla aynı traktörü alabilir duruma 
gelmiştir. 

Bütün bunlara rağmen ve bizden sonra da çıkıp, gene "Girdi fiyattan arttı, ürün bedelleri 
aynı şekilde artmadı" nasıl denebilir ve hangi rakamlara göre denebilir, bunu çok merak et
mekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, önergede, aynca, tohumluk konusuna değinilmekte
dir. Bakanlığımız, 1989 yılında, bugüne kadar görülmemiş ve rekor sayılabilecek miktarda to
humluk dağıtımım gerçekleştirmiştir. Geçen sene çiftçimize intikal ettirdiğimiz toplam tohum
luk miktarı 319 bin tondur. Bu şekilde, üreticimizin tohumluk ihtiyacı karşılanmış ve tohum 
yokluğundan dolayı ekilmemiş veya sürülmemiş bir karış dahi toprağımız bulunmamaktadır 

Toprak Mahsulleri Ofisi, gerek yurt içinden temin ettiği tohumlukları, gerekse ithal yo
luyla sağladığı tohumlukları oldukça makul sayılabilecek fiyatlarla üreticimize intikal ettirmiştir. 
Ofis, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden aldığı buğday tohumluğunu -490 liradan alınıp, 
çiftçimize daha pahalı fiyatla satıldığı iddia edilmektedir- kilogramı 650 - 690 Türk Lirasın
dan, arpayı da kilogramı 590 Türk Lirasından üreticilere satmıştır, arada bir fark var gibi 
gözükmektedir; ancak, alış ve satış fiyatlan arasındaki fark, tohumlukların işletmelerde yük
lenmesi, taşınması; ayrıca, ilaçlanması, selektörlenmesi, depolanması ve Edirne'den Ağn'ya 
kadar olan dağıtım şebekesini de göz önüne aldığınız ve 1 kilogram buğdaydan 1 kilogram to
hum alınmayacağını, bunun, genellikle yüzde 40'ının fire olacağını göz önüne aldığımız tak
dirde, Ofisin uyguladığı bu tohumluk fiyat politikasının esasen devlet tarafından sübvanse edil
diğini ve bu fiyatların üzerinde maliyet olduğu da açıkça görülür. 

İthal tohumluk fiyatlarına gelindiği takdirde; Ofis, kilogramını ortalama 910 Türk Lira
sından ithal ettiği buğday tohumluğunu 800 ila 850 Türk Lirasından üreticimize intikal ettir
miştir. tthal ve satış fiyatları arasındaki fiyat farkı da devlet tarafından sübvanse edilmiş, yani 
desteklenmiş bulunmaktadır. Bu sebeple iftiharla belirtiyoruz ki, özellikle 1989'da bir daha 
yaşamayı arzu etmediğimiz kuraklık senesi de göz önüne alınırsa, çiftçimizin tohumluk ihtiya
cı anında karşılanmış ve tohum yokluğundan dolayı ekilemeyen bir karış dahi toprağımız bu-

— 266 — 



T.&M.M. B : 100 . 10 . 4 . 1990 O : 1 

Ummamıştır. Ola ki, bölgelerinde istediği türdeki tohumu bulamayan çiftçilerimiz için, ayrıca 
aldığımız kararlar doğrultusunda buğdayda, kilogramda 400, arpada 3S0 lira şeklinde nakdî 
faizsiz ödeme yapma imkânı da getirilmiş ve çiftçimiz bu krediden de yararlandırılmış bulun
maktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, önergede, tarımda çalışan bir Türk köylüsünün 317 
dolar gayri safi millî hâsılaya sahip hale getirildiği iddia edilmektedir. Nerenin, hangi şekildeki 
bir rakamıdır? Ben bu rakamları bulamadım; arkadaşlarımız yardıma olurlarsa fevkalade mem
nun oluruz. Ancak, bizim, devletin resmî rakamlarına göre, Devlet Planlama Teşkilatının res
mî rakamlarına göre, tarımda çalışan ve nüfus başına düşen tarımsal gelir, 1980'de, 1968 sabit 
fiyatlarıyla 663,3 dolar seviyesinde iken, 1988'de 800 dolar seviyesine ulaşmıştır. Yani, bu dö
nemde gelirde yüzde 20,6'lık bir artış sağlanmıştır; yani, gerileme sözkonusu değildir. 

Burada önemli olan, orta ve uzun vadede ortaya çıkan ortalama gelişme hızlarıdır. Kurak
lık gibi nedenlerle, gelirde ortaya çıkan bir yıllık düşüş, sektörde süregelen gelişmeye örnek 
verilemez. Nitekim, 1983 -1988 döneminde tarımda her çalışan kişi başına ortalama gelir yıl
lık olarak yüzde 3,3 artış göstermiştir. Tekrar ifade ediyorum; bunlar, devletin resmî rakamla
rıdır. Yine, Devlet Planlama Teşkilatı rakamlarına göre, cari dolar fiyatlarıyla tarımda çalışan 
kişi başına gelir 1985 yılında 1 204 dolar iken, 1988'de 1 347 dolar olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1980 yılında tarımla ilgili kamu yatırımlarının toplam 
yatırımlar içerisindeki payı yüzde 7,9 olmuştur; 1989'da ise bu payın yüzde 9,6'ya yükselmesi 
beklenmektedir. 1990 yılı hedefi ise yüzde 10,7'dir. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında da 
bu rakam yüzde ll'in üzerinde öngörülmüş bulunmaktadır. Görüldüğü gibi, kamu yatırımla
rının toplam yatırımlar içerisindeki oranı giderek artmaktadır. Ülkemizde tarıma tahsis edilen 
sabit sermaye yatırımlarına ilaveten dış kaynaklı proje yatırımları ile de önemli kaynak sağlan
mış bulunmaktadır. Bakanlığımızca yürütülmekte olan 10 adet dış kaynaklı proje, 1 milyar 21 
milyon doları dış kaynak ve 769 milyon doları iç kaynak olmak üzere toplam 1 milyar 790 
milyon doları bulmaktadır. Bunun dışında, biraz önce de belirttiğim gibi, tarıma sübvansiyon 
yoluyla büyük destek sağlamaya da devam edilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, önergenin diğer bölümlerinde, tarımın gerilediği, üre
ticinin sıkıntı içinde bulunduğundan bahsedilmekte ve başka bir yerinde ise, tarımın bazı sek
törlere sürekli olarak ve büyük ölçüde kaynak transferinde bulunduğu, bu nedenle de çiftçinin 
salın alma gücünün devamlı gerilediği ve tarım kesiminin sürekli kan kaybederek güçsüz kaldı
ğından bahsedilmektedir. Kaynak transferini, çiftçilerin tarım dışı sektörlere yaptığı harcama
lar, yatırımlar, tarımın vergilendirilmesi ve iç ticaret hadlerinin tarım aleyhine değişmesi ola
rak kabul edersek, tarım sektöründe tasarruf olabilmelidir ki, çiftçi tan m dışı sektörlere kay
nak transferinde bulunabilsin. Her şeyden önce, tarımda, tasarruf gelire bağlıdır. Bu sektörde, 
gelir seviyesi arttıkça, tasarruf imkânı artmakta ve buna paralel olarak da tarım dışı kesimlere 
yatırım yapma imkânları çoğalmaktadır 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen tamamlayın. Lütfen... 
TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERÎ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 

Sayın Başkanım, konunun önemine binaen bitirmeye çalışıyorum ve çok hızlı gidiyorum. 
BAŞKAN — 45 dakika oldu Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 

Tanm sektöründen tarım dışı sektörlere kaynak aktarımı, bu sektörün kan kaybettiğini değil, 
bilakis, sıhhatini göstermektedir. 
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Çiftçinin satın alma gücünün, diğer bir ifadeyle, sattığı ürünlerle satın aldığı malların fi
yatlarına, iç ticaret hadlerine bakmak suretiyle karşılaştırmak gerekir. Planlı dönemde, bazı 
yıllarda, iç ticaret hadlerinin tarımın lehine, bazı dönemlerde de tarımın aleyhine gelişme gös
terdiğini müşahede etmekteyiz. 

tç ticaret hadlerini son yıllar itibariyle inceleyecek olursak; 1988 yılı ocak - ağustos arasın
da iç ticaret hadleri 80,5 iken 1989'un aynı döneminde 84,4'e yükseldiği görülmektedir. Bu du
rum, 1989 yılında iç ticaret hadlerinin tarım lehine gelişme gösterdiğini ifade etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, çiftçinin toprağını süremez; yeterince gübre, ilaç, ma
kine, tohumluk kullanamaz; ürettiğini satamaz ve sattığının parasını alamaz hale geldiği iddi
asının ise gerçekten uzaktan yakından alakası yoktur. Çiftçimiz bir karış toprağını bile boş bı
rakmamıştır. Gübresini istediği zaman bulmakta ve kullanmaktadır, hem de artırarak kullan
maktadır. 

1980 yılında 6 milyon ton olan gübre tüketimi 1989 yılında 9 milyon tona geçmiş bulun
maktadır. 

Yeri gelmişken, gübre kullanımı konusunda şu çarpıcı rakamları vermek istiyorum : 1990 
yılında mart başı itibariyle 1,7 milyon eşdeğer ton gübre tüketilmiş olup, bu 1989 yılının aynı 
dönemindeki tüketime göre yüzde 56 fazladır. Gübre ithalatı yapılan Romanya gibi sosyalist 
blokta meydana gelen gelişmelere rağmen, gübre tedarik ve stoklarımız muntazam yürütülme
ye gayret sarfedilmektedir. 

İlaç ve tohum kullanımında da aynı gelişme sözkonusudur. 1980 yılında 82 bin ton seviye
sinde bulunan tohumluk dağıtımı, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi, 300 bin tonların üzerine 
çıkmış bulunmaktadır. 

Çiftçinin, "ürettiğini satamaz ve sattığının parasını alamaz hale geldiği" görüşüne ise ka
tılmamız mümkün değildir, iktidarımız döneminde, çiftçilerimize, devletimize teslim ettiği ürün 
bedelleri, gelip geçen tüm hükümet dönemlerinden daha kısa sürede ödenmiş bulunmaktadır. 
Geçtiğimiz yılda olduğu gibi, bu yıl da hububat üreticisine peşin ödeme yapacağımızı da bir 
kez daha Yüce Meclise arz etmek istiyorum. Kimsenin endişesi olmasın; malını veren herkes 
parasını alır.kimsenin beş kuruşu da kalmaz, kalmamıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "borç ertelemesi ve borçların taksitlere bağlanma
sıyla ilgili Hükümet kararnamesi yetersiz olduğu gibi, uygulamada da büyük çiftçi kesimini 
mağdur etmiştir" denilmektedir. Ayrıca, çiftçilerimizin, bu uygulamalarla ilgili olarak idarî 
mahkemelerimize başvurdukları yine burada önergede ifade edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, kuraklık, 1989 senesinde gerçekten büyük bir zayiata sebep olmuş
tur. Ancak, Hükümetimizin aldığı tedbirler sayesinde çiftçimizin sıkıntısı en aza indirilmeye 
çalışılmıştır ve o günkü dönemlerde çiftçilerimizi, maalesef, idare mahkemelerine göndermek 
isteyenler olmasına rağmen, önergedeki iddianın da aksine, bu konuda bir tek idare mahkeme
si kararı bulunmamaktadır. 

önergedeki, 1989 yılında geçirmiş olduğumuz kuraklıkla ilgili paragraflarda ifade ve id
dia edilen hususla'-, belirli zaman aralıklarıyla yürürlüğe koyduğumuz Bakanlar Kurulu karar
ları ve diğer kararlar muvacehesinde geçersiz kalmıştır. Kuraklık konusunda Hükümet olarak 
aldığımız tedbirler, yaptığımız çalışmalar, çeşitli vesilelerle bu kürsüden de ifade edilmiştir, bu 
sebeple de tekrarında fayda görmüyoruz, ancak, en son rakamları göstermesi bakımından, 
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kuraklıktan zarar gören üreticilerimizin, hububat başta olmak üzere, pamuk, ayçiçeği, mısır 
gibi bitkisel üretimden doğan 1989 yılı bütün vadeli borçlan ve hayvancılık, kimyevî gübre, 
sertifikalı tohumluk, tarım araç ve gereç borçları da ertelenmiş bulunmaktadır. 

Bu ertelemeler, son rakamlara göre 500 milyar liraya yaklaşmış durumdadır ve hâlâ de
vam etmektedir. Ayrıca, 91 bin çiftçimizin, vadesi geçmiş ve takipti 204 milyar liranın üzerin
deki borçları da taksitlendirilmiş bulunmaktadır. 

Geçtiğimiz yıl alınan erteleme ve taksitlendirmelere ilaveten, yine geçtiğimiz günlerde Ta
rım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne olan çiftçimizin tohumluk borçları, 1990 yılı hasat döne
mi sonuna kadar faizsiz olarak ertelenmiş, ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisine olan 1 milyon 
liraya kadar tohumluk borçları faizsiz olarak ertelenmiş, 5 milyon liraya kadar olan borçlan 
için de, değişik dönemler içerisinde düşük faizle ve taksitle ödeme imkânı getirilmiş bulun
maktadır. Gene aynca, su ürünleriyle iştigal eden çiftçilerimizin borçları için de, taksitlendir-
me ve ertelemeler getirilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1989 yılında karşılaştığımız kuraklık hadisesi nede
niyle traktör satışlarında bir miktar düşme ve buna paralel olarak da üretimde azalma olduğu 
doğrudur. 1989 yılında traktör almayı planlamış olup, kuraklığın direkt veya psikolojik etki
siyle bu satın alma işini ertelemiş bulunan çiftçiler, 1990 yılının ilk aylarında bu ihtiyaçlarını 
giderme cihetine gitmişler, bu nedenle de 1990 yılının ilk aylarında traktör satışlarında büyük 
artış olmuştur. 

Nitekim, 1989 yılında 15 Mart tarihi itibariyle 89 adet olan Türkiye Ziraî Donatım Kuru
mu traktör satışı, 1990 yılının aynı tarihinde 1 860 adet olmuştur. Halen traktör üretici firma 
sayısı 5 adet olup, bunların üretim miktarları da zaman içinde değişiklik göstermektedir. Yine, 
1980 yılında 17 bin adet dolayında bulunan traktör üretimi, 1987 yılında 36 bine çıkmış ve 
müteakip yıllarda da bir miktar azalma olmuştur; ancak, önergedeki iddiaya göre, şubat sonu 
itibariyle 1 692 olan 1989 yılındaki traktör üretimi, 1990 şubat sonu itibariyle 4 045'e ulaşmış
tır, dördüncü ay sonunda da bu rakamın 8 bini geçeceği planlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, zaman zaman gündeme getirilen, tarımın kendi kendine yeterli ol
madığı görüşü, bu önergede de "Türk tarımı kendine yeterli olmaktan çıkmış ve büyük bir 
hızla dışa bağımlı duruma gelmiştir" şeklinde yer almış bulunmaktadır. Bu konudaki görüşü
müzü de çeşitli vesilelerle belirttik, gerçekleri tüm açıklığı ile ortaya koyduk; ama bu vesile 
ile bir kere daha görüşümüzü ifade etmek durumundayım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu önergeyi bitirmek zorundayız; konuşmanız bir saate yaklaştı. 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 

Sayın Başkan, bitiriyprum efendim. 
Hemen belirteyim ki, Türk tarımı kendine yeterli olmaktan çıkmamış, Türkiye, tarım ürün

leri üretimi bakımından kendine yeterli dünyanın sayılı ülkeleri arasında bulunma özelliğini 
sürdürmektedir. 1989 yılında çok önemli bir kuraklık hadisesi ile karşılaştık; kuraklığın tabiî 
bir sonucu olarak, başta buğday olmak üzere ve bazı yem maddelerinin noksanlığını gidermek 
amacıyla, zorunlu ithalatta da bulunduk. Peşin parayla bulunduk, gücümüz olduğu için bu
lunduk ve kıtlık, yokluk göstermedik. Türk tarımının, dünden ve bugünden daha çoğunu üretme 
potansiyeli vardır ve bu yönden şanslıyız. Bu hususu, altını çizerek belirtmek istiyorum. 

Tabiî ki, bunlara, Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk Devletinin gururu olan -sadece Ana-
vatan'ın değil- GAP ile sulu tarıma geçebilecek olan 1 600 000 hektar civarındaki araziyi ve 
bu verimi ilave etmiyoruz. 
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Tabiî ki, bunlara, gene GAP'ın dışında devam eden 60 küsur civarındaki barajımızla, sulu 
tarıma geçebilecek olan alanlanmtzdaki üretim artışını ilave etmiyoruz. 

Tabiî ki bunlara, Hükümetlerimiz döneminde ıslah edilen tohumlarla dekara artan verim 
sayesinde, gelecek yıllardaki artışı ilave etmiyoruz ve tabiî ki güçlenen Türkiye sayesinde, takip 
edilen politikalarla güçlenen Türkiye sayesinde, mekanizasyonunun daha geliştireceğini ve bu 
doğrultuda üretimin artışını da ilave etmiyoruz. 

Tarım sektörü, bugün 55 milyon civarında olan nüfusumuzu besleyebilmektedir. Tarıma 
dayalı sanayi, hammadde sağlamakta ve önemli miktar tarım ürününden de ihraç etmek sure
tiyle, döviz sağlamaktadır. 

Pek tabiî ki, eskiden olduğu gibi, bugün de ülkenin ihtiyacı olan bazı tanm ürünleri ithal 
edilmektedir. Aslolan, sektörün ihracat ve ithalatı arasında ödemeler dengesinin ülkemiz lehi
ne pozitif olmasıdır ve bu da büyük bir fazla ile gerçekleşmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime son vermeden önce, önergenin son cümlesi
nin, "toprağı aç, hayvanı aç ve insanı aç bir ülke haline geldik" şeklinde ifade edilmesi, ger
çekten dikkat çekicidir, ilginçtir ve düşündürücüdür, bize göre de son derece talihsiz bir ifade
dir; özellikle önerge sahipleri yönünden son derece talihsiz bir ifadedir. Bu ifade, ister istemez, 
hafızalarımızı 1980 öncesi günlere yöneltmektedir. Hatırlanacağı üzere, aynı ifade, uzun yıllar 
bir slogan şeklinde bazı siyasî çevrelerin icadı ve dillerinden eksik etmedikleri bir ifade idi. 
Şimdi görüyoruz ki, aradan bunca yıl geçtikten sonra, hem de siyasî yelpazedeki yeri belli olan 
bir siyasî partimizin grubu tarafından o eski plak, o eski şarkı çalınmaya başlandı. Plak aynı; 
ama esefle görüyoruz ki, plağı pikaba koyan eller değişmiş durumda. Buna çok samimî ola
rak, gerçekten çok üzüldüğümüzü de ifade etmek istiyoruz. 

Geçen sene, son yılların en şiddetli kuraklığını geçirmemize rağmen, şükürler olsun ki, 
Türkiye'de ne aç toprak vardır, ne ekilmemiş toprak vardır, ne insan vardır, ne de hayvan var
dır; bu varlıklarımızı besleyecek her şeyimiz de bulunmaktadır. Bu, -tekrar ifade ediyorum-
Anavatanın değil, Türkiye'nin durumudur ve övünülecek bir durumdur. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarımsal üretimin artırılmasında ve teşvikinde fiyat 
politikası yanında, yeterli fizikî girdi ve kredi temini, tarımsal eğitim, tarımsal teşkilatlanma 
ve teknolojik gelişme imkânlarının artırılması gibi, fiyat dışı destekleme araçlarına da ağırlık 
verilmeye devam edilecektir. Altıncı Beş Yıllık Plan döneminde, kamu yatırımlarının yüzde 11.3'ü 
tarım sektörüne tahsis edilmiştir. Bu nedenle, önümüzdeki S yılda tarım sektöründe üretimin 
yılda ortalama yüzde 4.2 oranında artması öngörülmüş, sektörün; bu gelişmelere, önümüzde
ki dönemde de bugün olduğu gibi, olumlu cevap vereceğini beklemekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen, artık bitirin. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERt BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 
Süremi aşmak suretiyle, Sayın Başkanımızın müsamahaları doğrultusunda; ama konunun çok 
önemli olması ve gerçek olmayan ifadelerin değişik platformlarda sürekli yer almasının bun
dan sonra olmamasını temin amacına matuf olarak fazlaca bir süreyi kullandım: Yüce Mecli
se, bu vesileyle, tekrar özürlerimi belirtiyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 
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BAŞKAN — Anavatan Partisi grubu adına, Sayın Hikmet Biçentürk; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA HİKMET BİÇENTÜRK (İçel) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Zonguldak Milletvekili Sayın Koksal Toptan ve arkadaşlarının, "Hükümetimizin ta
rım politikası ve tarım sektörünün sorunları" konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi üzerinde Anavatan Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle 
hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. 

Söz konusu önergede yer alan iddialara cevap vermeden önce, Hükümetimizin takip ettiği 
tarım politikasından kısaca bahsetmekte yarar görüyorum. 

İktidarımız döneminde hazırlanan ve Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında izlenmesi ön
görülen tarım politikası; sulama yatırımlarına ağırlık verilmesi, nadas alanlarının daraltılma
sı, ikinci ürün uygulaması, yüksek verim sağlayan tohumculuk endüstrisinin teşviki, yeterli ve 
bilgili girdi kullanılması, mümkün olduğu ölçüde ürün bedellerinin peşin ödenmesi, ziraî mü
cadele hizmetlerinin geliştirilmesi, verimin ve kalitenin yükseltilmesi şeklinde özetlenebilir. 
Görüldüğü gibi, Hükümetimizin izlediği bu politikada yanlış, çarpık ve tutarsız bir taraf yoktur. 

Sayın milletvekilleri, 1984 • 1988 döneminde gayri safi yurt için hâsıla içerisinde tarımın 
payı yüzde 19.6'dan yüzde 17.2'ye düşmüş; toplam ihracat içinde tarımsal ürün ihracatı ise, 
yüzde 24.5'ten yüzde 20'ye gerilemiştir. Bu azalmaların, aslında nispî olup, iddia edildiği gibi, 
sektörün gerilemesi şeklinde değil, sanayi ve hizmet sektörlerinde daha hızlı bir gelişmenin ta
bu bir sonucu olarak değerlendirilmesi gerekir. Gerçekte, bu dönemde her iki kalemde de önemli 
artışlar olmuştur. Nitekim, 1984 - 1988 döneminde tarım sektörü büyüme hızı yüzde 4.5'lik 
bir gelişme göstermiştir; bu hız, 1963-1983 arası planlı dönemde ortalama yüzde 3 olan büyü
me hızına nazaran yüzde 50'lik bir artışı ifade etmektedir. Bu dönemde sektör ihracatında da 
yılda ortalama yüzde 6.7'lik bir artış göstermiştir. Sektör ithalatı ise artmamış, hatta binde 
1 oranında bir azalma göstermiştir. Sektörde bu gelişme, plan hedefleri bakımından arzulanan 
bir gelişmedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye gibi çeşitli bölgelerinde iklim, toprak ve to-
pografik yapı bakımından büyük farklılıklar gösteren ve büyük bir bölümü yetersiz yağış alan 
bir ülkede, tarımsal üretim bakımından zaman zaman aksaklıklar görülmesi normaldir. Nite
kim 1989 yılında, ülkemiz, yarım asırdan beri eşi görülmemiş büyük bir kuraklıkla karşılaşmış 
ve tarımsal üretimimiz büyük ölçüde zarar görmüştür. Bu yılı baz alarak, Türk tarım politika
sının başarısızlığını ölçmek yanlıştır. Tarım sektörü bir bütündür; tabiî afetlerden zarar gören 
bazı bölgeler ve bazı Ürünler dolayısıyla mevziî hadiseleri genelleyip, Türk tarımına, karamsar 
gözlerle bakmak da yanlıştır. Nihayet, Türk tarımını düzenli ve yeterli yağış alan ve altyapı 
problemlerini büyük ölçüde çözümlemiş olan Avrupa ülkeleriyle kıyas etmek te yanlıştır. Yu
karıda rakamlarla da izah edildiği gibi, sektörün tümü dikkate alındığında, sektörde, geçmiş 
dönemlere nazaran önemli bir gelişme vardır. 

Değerli milletvekilleri, iktidarımız döneminde tarımsal üretimde sektör bazında bir azal
ma olmadığı gibi, ürün bazında da bir azalma söz konusu değildir. Nitekim, benden önce ko
nuşan Sayın Bakanımız, ürünleri tek tek ele almak suretiyle, bu ürünlerde yıllar itibariyle bir 
azalışın olmadığını ifade ettiği için, ben tekrarlamayacağım. 

Değerli milletvekilleri, ekilebilir alanların sonuna ulaşılan ülkemizde, bu üretim artışları 
verim artışlarıyla sağlanmıştır. Bunda, Hükümetimizin, diğer girdiler yanında, özellikle tohum-
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culuk konusunda izlediği ve uyguladığı politikaların büyük rolü olmuştur. Bu sayede, 1984 -
1988 döneminde hektara verim bakımından; soya, 1 tondan 2,3 tona, ayçiçeği, 1,2 tondan 2 
tona, mısır, 1,5 tondan 4,5 tona, patates ise, 15 tondan 50 tona çıkmıştır. 

Bu izahatımız da göstermektedir ki, önergede iddia edildiği gibi, tarımsal üretimimiz, iç 
tüketimimizi karşılayamayacak durumda değil, bunun tam aksine, her yıl önemli ölçüde ihra
cata imkân verecek ve hatta muhtaç ülkelere gıda yardımı yapacak ölçektedir. Nitekim, 1984-1988 
döneminde, dış ticaretimiz bakımından, bu dönemde tarımsal ürün ihracatımızın ithalatımız
dan daha fazla olduğu görülür. Başka bir deyişle, ülkemiz, bu dönemde Hükümetimizin uygu
ladığı başarılı politikalar sayesinde, tarımsal ürünler ihracatında net ihracatçı ülke durumunu 
daima muhafaza etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Türk tarımının kendine yeterli olmaktan çıkmış olduğu tezine gelin
ce; ülkemizin coğrafî yapısı, iklimi, arazi genişliği, toprak ve topografik durumu, normal yıl
larda kendine yeterli ve hatta birçok ürünlerde ihracata imkân verecek ölçüde üretim yapmaya 
yeterlidir. Ancak, tabiî afetlerden dolayı, yetersiz üretimin verim artırıcı bitki tohumlarının da
mızlık hayvanların ve sanayide kaliteyi artırıcı hammaddelerin ithali daima söz konusudur. Kendi 
ürettiğimizle yetineceğiz diye, bu nevi ithalattan vazgeçmemiz mümkün değildir; zaman za
man spekülatif hareketlere ve aşırı fiyat artışlarına yol açan uygulamaların önlenmesi için de 
lüzumu halinde bazı ürünlerin ithali gerekir. 

Nihayet, halkımıza imkânlar ölçüsünde, her mevsimde her aradığını piyasada bulundur
mak da Hükümetin görevidir. Bütün bu uygulamalar için yeterli dövizimiz vardır, önemli olan 
da budur. Kendi ürettiğiyle yetinmek, harp ekonomisi, kıtlık yılları ve geçim ekonomisi şartla
rında söz konusudur. Serbest piyasa ekonomisi politikası takip eden ve Ortak Pazar şartlarına 
uyum çalışmaları içinde bulunan memleketimizde, yeterli dövizimiz de olduğu takdirde, Hü
kümetimiz için, kendine yeterlilik, modası geçmiş bir politika olmaktadır. Amerika Birleşik 
Devletleri de binlerce çeşitle madde ithal etmektedir; bunları, herhalde üretimi kendine yetme
diği için yapmıyor. 

Sayın milletvekilleri, Türk tarımının en büyük meselesi, tarım işletmelerimizin küçük ve 
çok parçalı olmasıdır. Ülkemizde 3 milyon 600 bin kadar işletme mevcuttur. Bir işletmenin or
talama büyüklüğü 6,2 hektardır ve her işletme altı parçadan ibarettir ve bu durumda, her par
ça büyüklüğü bir hektar olmaktadır, işletmelerimizin yüzde 82'si 10 hektardan az araziye sa
hip küçük işletmelerdir. Bundan şu netice çıkmaktadır: Tarım işletmelerimizin ancak yüzde 
18'i kendine yeterli, sermaye terakümüne imkân veren, modern girdilerden yararlanabilen, me-
kanize olabilen, verimli ve kârlı üretim yapabilen işletmelerden ibarettir. Yüzde 82 gibi çok 
büyük bir kısmı ise, yeterli büyüklükte araziye ve yeterli sermayeye sahip olmayan, modern 
girdiler kullanamayan, modernize olmamış, devamlı borçlu ve devletin yardımına muhtaç 
küçük işletmelerden ibarettir. 

Bu tür işletmelerde üretim maliyeti de çok yüksektir. Bu yükseklik, girdi fiyatlarındaki 
yükseklikten çok, işletmelerin küçük ve çok parçalı olması, atıl makine ve insangücü ile borç 
faizlerinin maliyete ilavesinden kaynaklanmaktadır. Bu işletmelere sahip çiftçi nüfusu 20 mil
yonun üzerindedir, özellikle monokültür ziraat yapan kurak bölgelerde, kendi topraklarında 
ancak senenin iki üç ayında çalışabilmekte, mevsimin diğer günlerinde, monokültür ziraat ya
pan sıcak bölgelere giderek geçimini ziraat işçisi olarak sağlamaya çalışmakta veya sanayi ve 
diğer hizmet sektörlerinde geçimini temin etmektedir. 
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Tarım sektörünün bu yapısı değişmedikçe, sektöre yapılan yardım ne kadar büyük olursa 
olsun, sektör nüfusuna veya işletme sayısına bölündüğünde, çok yetersiz kalmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimiz, çiftçilerimizi kısa vadede tedbirlerle geçici olarak fe
rahlatmak yerine, uzun vadeli altyapı sorunlarının çözümüne büyük önem vermektedir. Her 
yıl tarım sektörü yatırımlarının üçte biri, altyapı yatırımlarına tahsis edilmektedir. GAP, bu
nun en önemli örneğidir. Diğer bir örnek de, arazi toplulaştırma çalışmalarıdır. 

Türkiye/de 1988 yılı sonu itibariyle 141 adet toplulaştırma projesi uygulanmış ve 25 857 
tarım işletmesine, 86 bin hektar alana toplulaştırma hizmeti götürülmüştür. Halen Türkiye'
nin çeşitli yörelerinde özellikle GAP'ta toplulaştırma çalışmalarına hızla devam edilmektedir. 

Tarım nüfusunun fazlasının büyük şehirlere akımını önlemek, nüfusu, yerinde şehir kon
foruna ulaştırmak için büyük köyler kasaba haline getirilmekte ve ilçeler il haline dönüştürül
mektedir. Bu faaliyetlerle, geçmiş dönemlere nazaran, iktidarımız döneminde şehirleşme oranı 
büyük ölçüde artmış ve köy nüfusu önemli ölçüde düşmüştür. Bu azalmanın mevcut kırsal nü
fusun yarısına kadar devam etmesi ve 12-13 milyonda tutulması, Ortak Pazar ülkelerinin orta
lama 13 hektar olan işletme büyüklüğüne ulaşmamız için elzemdir. 

Tabiî ki, tarımda altyapı sorunlarının çözümü iktidarımız dönemlerini çok aşmaktadır. 
Bunu dikkate alan Hükümetimiz, altyapı sorunlarının çözümünü beklemeden, üreticilerimi
zin kısa vadeli sorunlarını da çözmek için büyük çaba sarfetmektedir. iktidarımız döneminde, 
tarımsal üretime her yıl artan ölçüde sübvansiyon uygulamış ve 1989 yılında bu miktar 2 tril
yon lirayı aşarak rekor düzeye ulaşmıştır. Bu dönemde sübvansiyonların kapsamı da genişletil
miştir. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetimiz, destekleme konusu ürünlere, diğer yıllarda olduğu 
gibi, 1989 yılında da maliyet artışlarının üzerinde fiyat uygulamış ve ödemeler peşin yapılmış
tır. Ayrıca, 1989 yılında hububat alımlarında, haftalık, kademeli destekleme fiyatı uygulanmış 
ve Toprak Mahsulleri Ofisi, tespit edilen başlangıç fiyatını, kampanya dönemi süresince her 
hafta artırarak alım yapmıştır. 1989 yılında, bir yıl öncesine göre, destekleme fiyatları, aralık 
ayı sonu itibariyle, ekmeklik anadolu kırım/ısı sert buğdayda yüzde 111,5; arpada yüzde 121,5; 
çeltikte yü/de 100, pamukta yüzde 96, ayçiçeğinde yüzde 95, şekerpancarında yüzde 83 ve fın
dıkta yüzde 48 artırılmıştır. 

Tüm tarımsal ürünler dikkate alındığında, 1989 yılında, bir yıl öncesine nazaran, destek
leme fiyatlarında ortalama yüzde 95'Iik bir artış sağlanmıştır. 

Girdi fiyatlarındaki durumu özetlersek: Aynı dönemde fiyatlar; gübrede ortalama yüzde 
40, ziraî mücadele ilaçlarında yüzde 72, akaryakıt fiyatlarında yüzde 95, sulama suyu fiyatla
rında yüzde 40, Ziraî Donatım tarafından üretilen Ford traktörde yüzde 58 oranında artmıştır. 
Bu şekilde, 1989 yılında, yukarıda zikredilen belli başlı girdilerde fiyatlar yüzde 61,5 oranında 
artmıştır. Bu fiyatların, sübvansiyonsuz fiyatlar olduğunu da burada zikretmek gerekir. 

Toptan eşya fiyatlarında 1989 yılındaki artış oranı ise yüzde 68'dir. Netice olarak, destek
leme fiyatlarındaki ortalama artış, önergede iddia edildiğinin aksine, gerek enflasyonun, ge
rekse girdi fiyatlarındaki artışın üzenhde seyretmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetimiz, zamanında aldığı etkin tedbirlerle, 1989 yılında vu
ku bulan kuraklık afetinden, gerek halkımızı, gerekse çiftçimizi büyük ölçüde korumuştur. 
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Bu konuda, 4 milyon ton buğday ve 1,8 milyon ton yemlik ürün olmak üzere, 6 milyon ton 
civarında ürün ithal bağlantısı yapılmış ve ithalat gerçekleşmektedir. Diğer gıda maddelerinde 
de harhangi bir eksikliğin olmaması için gerekli bütün tedbirler alınmıştır. Bu sayede ülkemiz
de, bu dönemde hiçbir maddenin sıkıntısı çekilmemiştir. 

Kuraklıktan zarar gören çiftçilerimiz için de bir seri tedbirler alınarak, zararları büyük 
ölçüde hafifletilmeye çalışılmıştır. Bu tedbirleri, Sayın Bakan tarafından geniş ölçüde açıklan
dığından, burada tekrarlamayacağım; ancak, önergede yer alan bir iddiaya cevap vermek is
tiyorum. 

1989 yılında, sadece Toprak Mahsulleri Ofisince çiftçilerimize 181 195 ton buğday ve 24 271 
ton arpa dağıtılmıştır. Diğer kaynaklardan temin edilen tohumluklarla birlikte, üreticimizin 
tohumluk ihtiyaanın büyük bir kısmı karşılanmıştır. 1989 yılında dağıtılan tohumluğun 41 bin 
tonu ithal edilmiş olup, kilosu yaklaşık 1 500 liradan satın alınmıştır, tthal tohumluğun yarısı 
da, yüzde 50 sübvansiyon uygulanarak, çiftçilerimize, kilosu 750-800 liradan satılmıştır. Diğer 
tohumluklar ise, kilosu 300-400 liradan çiftçimize intikal etmiştir. Hal böyle iken, önergedeki, 
Hükümetimizin ucuz aldığı tohumluğu çiftçiye pahalı satarak, büyük ölçüde kâr peşinde ol
duğu iddiasına ölçüde hakikatlerle bağdaşmaktadır, takdirlerinize arz ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, tarımsal faaliyetlere yönelik ziraî kredilerde de herhangi bir azalma 
söz konusu değildir. 1983 yılında 544 milyar lira olan kredi hacmi, 1988 yılında 5 trilyon Türk 
Lirasına yükseltilmiş, 1989 yılında ise, 8,6 trilyon olarak, program hedefi tespit edilmiştir. Di
ğer bir deyişle, 1983-1989 yılları arasında kredi hacmi 16 kat artmıştır. Üreticimize uygulanan 
faiz oranları ise, mevduat faiz oranlarının çok altındadır. 

Değerli milletvekilleri, tarımsal mekanizasyon konusunda da iktidarım 17 döneminde bü
yük gelişmeler olmuştur. 1983 yılında 513 bin adet olan traktör parkımız, 1988 yılında 650 bin 
adete ulaşmış, işlenen hektar başına traktör gücü ise, 1,38 beygir gücüne ulaşmıştır. Bu güç, 
dünya ortalaması olan 0.80 beygir gücünden, büyük ve gelişmiş ülkeler ortalaması olan 1.40 
beygir gücüne çok yakındır. 

Ülkemizde, tarım alet ve makineleri konusunda da bir gelişme vardır. 1988 yılında, 1983 
yılma nazaran kombine mibzer sayısı yüzde 42, motopomp sayısı yüzde 19, atomizer yüzde 
15 ve harman makinesi yüzde 13 artmıştır. Aslında, bir işletmede traktör kullanımının verimli
liğinden söz edebilmek için, konunun yeterli düzeyde tarım alet ve ekipmanlarıyla birlikte dü
şünülmesi lazımdır. Bir traktörün ekonomik çalışması için yılda 800 ila 1 000 saat çalışması 
gerekir. Ülkemizde ise, bir traktör yılda 350 - 400 saat çalışmaktadır. Traktörlerin optimal ka
pasitenin çok altında çalıştırılmasının başlıca sebebi, tarım işletmelerimizin büyük bir kısmı
nın küçük ve çok parçalı olması ve traktörde kullanılan ekipman sayısının yetersizliğidir. Bun
dan şu netice çıkmaktadır: Türkiye, traktör sayısı ve gücü bakımından yeterli düzeydedir. Traktör 
parkımıza yeni traktör ilave etmek yerine, tarım alet ve makinelerini çoğaltarak, traktörde atıl 
kapasitede kullanımım asgariye indirmemiz gerekir. Optimal büyüklükteki tarım işletmeleri
miz yeterli düzeyde mekanize olmuştur. Bu konuda yeterli olmayan işletmelerimiz, küçük, çok 
parçalı, yetersiz sermayeye sahip rantabl olmayan işletmelerdir. Traktör alamaz hale geldiği id
dia edilen çiftçilerimiz de, burada bahsettiğimiz küçük çiftçilerdir. Bunlar, sadece bizim döne
mimizde değil, bizim dönemimizden önce de ve bundan sonraki dönemlerde de traktör ala
maz halde olacaklardır. Küçük arazi sahibi bu tür fakir çiftçilerimizi lüzumsuz yere traktör 
almaya teşvik etmek yerine, atıl kapasitede çalışan mevcut tarktör parkından bunların da ya
rarlanması için bir formül bulmak gerekir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; değerli muhalefet milletvekilleri tarafından/Türk ta
rımı hakkında genel görüşme talebi ile verilen önergeye, kısıtlı sürede, imkânlar ölçüsünde 
cevap vermeye çalıştım. 

önergede dile getirilen konular, genellikle uzun vadeli ve köklü altyapı meselelerinden 
çok; tarımın güncel konularım içermektedir: Tarımımızın temel meselelerine çözüm getirme
dikçe, bu gibi aksaklıklar, geçmişte olduğu gibi, bugün ve bundan sonraki iktidarlar döne
minde de tekrarlanacaktır. Hükümetimiz bu konuda, mevcut şartların elverdiği ölçüde büyük 
başarı sağlamıştır. O halde, gelin, bu konuda genel görüşme talebini hep birlikte reddedelim 
ve muhalif-muvafık, tarımsal sorunlarımıza köklü çözüm getirecek olan, sulama alanlarının 
genişletilmesi, nadas alanlarının daraltılması, miras hukuku, tarım arazilerinin tarım dışı mak
satlarla kullanılmasının önlenmesi, çevre kirlenmesi gibi, Türk tarımının temel sorunlarına 
uzun vadede köklü ve kalıcı çözüm getirecek temel meseleleri araştıralım. 

Sözlerime son verirken, hepinizi tekrar saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın B içen tür k. 
Şimdi söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti grubu adına, Sayın Fuat Erçetin'de. 
Buyurun Sayın Erçetin. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA MEHMET FUAT ERÇETİN (Edirne) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Sosyaldemokrat Halkçı parti Grubu adına sizleri saygıyla selamlarım. 

Böyle bir genel görüşme istemi, yerinde bir istemdir. Tarım sorunlarının büyük boyutla
ra vardığı ve toprakla uğraşan emekçilerimizin feryatlarının yükseldiği bir zamanda, Mecliste 
ve kamuoyunda bu konuların tartışılması yerindedir, zamanı,da gelmiştir ve geçmiştir. Genel 
görüşme kararı verilirse, bu konunun İktidarı ne derece etkileyip, olumlu yöne çekeceği şüp
helidir; ama biraz evvel Sayın Bakam dinledik; ben isterdim ki, biz hiç konuşmayalım, şu te
levizyon Sayın Bakanın bu söylediklerini, bu rakamları, bu olayları kamuoyuna naklen versin 
ve halk bunun kararını versin. Ben biraz evvel dinledim; sanki Türkiye'de tarım sorunu diye 
bir sorun yok, her şey güllük gülistanlık, tanm girdileri çok düşük, ürün fiyatlan yüksek ve 
üreticimiz rahat ve huzur içerisinde... Ben, böyle olduğunu zannetmiyorum; çünkü ben, ge
çen yaz kendi bölgem Edirne'de yüzde 90 köyleri dolaştım ve bu köylerden gelen sıkıntıları, 
şikâyeüet Unledim. Bu şikâyetleri parti aynını yapmadan dile getirdiler, anlattılar. Bundan 
on gün evvel de Uzunköprü'de bir çeltik mitingi yaptık; çeltik mitinginde bütün Trakya'nın 
çeltik eken köyleri boşalmıştı, kimse kalmamıştı köylerde. Şöyle bağınyorlardı: "Yerli pirin
cin bize maliyeti 1 154 lira; ama biz 1 100 ila 1 2S0 lira arasında satmak zorunda bırakılıyo
ruz." Bu arada, Amerika'dan ithal edilen Amerikan pirinci -ki, şu anda Türkiye'de kullanılan 
pirincin yüzde 40'ını karşılıyor-1 200 ila 1 300 liradan satılıyor ve bir devlet bakam da çıkı
yor, "ben pirincin belini kırdım" diyor; Türk üreticisinin belini kırdığının farkında değil, bu
rada övünüyor. Bu kadar sıkıntılardan sonra, "bizim ülkemizde tanm sorunumuz var diye 
rakamlar veriliyor, bu rakamlar doğru değil" diye söylenmesine benim aklım ermiyor. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye tanmının geçmişten gelen yapısal sorunları, varlığını bu
gün de büyük ölçüde sürdürmektedir. Üstelik... 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Biraz arkadan konuşursanız daha iyi dinleyeceğiz. 

MEHMET FUAT ERÇETİN (Devamla) — önce, arkadaşlarınızı ikna ediniz susmaya, 
herhalde daha rahat duyacaksınız sayın üye. 
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BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Duyamıyoruz, çok gürültü oluyor efendim. 

MEHMET FUAT ERÇETtN (Devamla) — Üstelik, bu sorunlar 1980 sonrası ekonomik 
politikalarla da daha ağırlaşmış görülmektedir. 

Toprakların işletmelere ve mülkiyete dağılım dengesizlikleri, sorunun önünde gelmekte
dir. Türkiye'de 0-100 dekar dilimindeki işletmelerin oranı,toplamda, yüzde 82,3'tür, tüm top
raklar içindeki payı da yüzde 41,3'tür. Buna karşılık, ailelerin yüzde 10,4'ü toprakların yüzde 
51, Tine sahiptir. 

Böyle bir yapıda bir taraftan modern girdi ve teknoloji kullanılırken ve optimum ölçekli 
gelişen işletmeler varken, öte yandan, geçimlik işletmeler de ağırlıklı görülmektedir. Ekono
mik ünite ölçeğinin altında bulunan işletmelerde sermaye ve finans yetersiz, teknoloji kullanı
mı kısıtlı, altyapı ve girdi donanımı geridir. Bütün bunların sonucu olarak, Türk tarımında 
işgücü ve toprak verimliliği düşüktür. 

Son yıllarda, kamuda beklenilenin aksine, destekleme sorunu gerilemiş, destekleme kap
samı daralmış, devletin alıcı olarak piyasaya katkısı azalmıştır. Yine, "nüfus payı - millî gelir 
düzeyi" karşılaştırılarak bakılacak olursa, küçük üreticileri gözeten, kooperatifleşme yönün
de üreticiyi yönlendiren, verimlilik ve kaliteyi özendiren desteklemeler de yetersiz olmuştur. 

Fiyatlama politikaları üreticiyi yoksullaştırmış, köylünün tüketim mallan ve girdilere öde
diği fiyatlar ürün bedellerinin daima üzerinde olmuş ve bu yüzden, tarımda, iç ticaret hadleri, 
tarım sektörünün aleyhine sonuçlanmıştır. 

Fiyatların ilan zamanı ve biçimi, üreticiyi güvenceli kılmamış ve özellikle tek yıllık bitki
lerde, yıldan yıla büyük dalgalanmalar görülmüştür. Enflasyonun da yüksek olduğu göz 
önüne alınırsa, ülkemizde ürün bedellerinin zamanında ödenmemesi, üreticiyi yoksullaş
tırmıştır. 

Ekonomileri gelişmiş ve sanayileşmiş ülkeler bile, çeşitli yollarla kendi tarım üreticilerini 
korurken, ülkemizde, tüketiciyi koruma gerekçesiyle, önceleri, et, peynir, tereyağı, süttozu 
gibi hayvansal ürünlere ve şimdi de tahıl, sebze, meyve ithaliyle yerli bitkisel ürünlere zarar 
verilmiştir. Üstelik, bu ithalat, stokçu tüccarlar eliyle yapıldığından, tüketiciye bir yarar getir
memiştir. Tüm bu yanlışlarla tarım sektörü kan kaybetmiş, tarımın ulusal gelirden aldığı pay 
azalmıştır. Üretici, üretimi artıracak yatırımlar için kaynak ayıramaz olmuş, tarım kesimine 
kişi başına düşen gelir payı 1970'te yüzde 32 iken, 1980'de yüzde 21'e, 1989'da da yüzde 14-15'e 
kadar düşmüştür. 

Bu gerilemeyi daha da somutlaştırma gerekir ise, Avrupa insanıyla bu konuyu bir rakam-
lamak istersek; Avrupa insanı yılda 60 kilogram kırmızı, 12 kilogram beyaz et tüketirken, bi
zim insanımız yılda İS kilogram kırmızı, 6 kilogram da beyaz et tüketmektedir. Avrupalı, yılda 
220 yumurta tüketirken, Türk vatandaşı yılda 80 yumurta tüketmektedir. Türk halkı, mey
ve ve sebze tüketimindeki gerilemeden de payını almıştır. 10 yıllık bîr periyot içerisinde, 
sebze tüketimi, günde 321 gramdan 236 grama, meyve tüketimi 222 gramdan 173 grama düş
müştür. 

Giderek önemli beslenme sorunlarıyla karşı karşıya bulunan toplumumuzda, nüfus artış 
oranı ortalama yüzde 2.7 gibi çok yüksek bir orana ve ülke nüfusu 60 milyona ulaşırken, ta
rım, tam anlamıyla kaderiyle başbaşadır. 
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Geleceğe yönelik bir umut olması gereken Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, tarımı dış
lamaya devam etmektedir. Şöyle ki; konut sektörü yüzde 22 yatırım payı alırken, bütün bir 
ülkeyi ilgilendiren tarımın payı yüzde 7.9'dur. Ayrıca, AET'ye girmeye ve bu Topluluk ülke
leriyle bir entegrasyona talip olduğumuza göre, tarımda, gerçekten sorunlara önem verilmesi 
kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu önem bütün açıklığı ile ortadayken, Beşinci Beş Yıllık Kal
kınma Planı döneminde yüzde 11.4'lük bir yatırım payı ile, yüzde 3.6'lık gayri safi millî hâsı
la artışı görülmüşken, şimdi yüzde 7'lik yatırım payı ile yüzde 4.2'lik bir büyüme beklenmesi, 
hayaldir. 

Türk tarımının içinde bulunduğu sorunların önemli nedenleri üzerinde başlıklarıyla dur
mak gerekirse: Bir tohumluk konusunu ele aldığımız zaman; ülkemizde tarımın önde gelen 
sorunlarından birisi de tohumluk ihtiyacımızın karşılanmasıdır. Ülkemiz, bugün için kendine 
yeterli -pamuk hariç- tohum ihtiyacını sağlayabilmiş değildir. Bakana, bilgi olsun diye, birkaç 
ülkeden örnekler vermek istiyorum: 

Ülkemizde, tohumluk olarak, buğdayda, ihtiyacın ancak yüzde 71'i, arpada yüzde 39'u, 
çeltikte yüzde 78'i, patateste yüzde 6'sı, mercimekte yüzde 1,8'i karşılanabilmektedir. 

Tohum üretim programları, ürün bazında, Tarım Bakanlığınca hazırlanmakta ve uygu
lanmaktadır. Son yıllarda tohumluk ihtiyacının karşılanmasındaki yetersizlik karşısında Ba
kanlık kendi kuruluşları eliyle sorunun çözümünü sağlayacakken, daha çok ithalatı gözetir 
olmuştur. Bunun sonucu da, dışarıdan getirilen çeşitlerde artış, üretimde adaptasyon, depola
ma, standardizasyon gibi sorunlar ortaya çıkmıştır, örneğin, buğdayın çeşit sayısı 1983'te 19 
iken, 1989'da 44'e yükselmiştir. Dışarıdan getirilen binlerce ton tohumluğa milyarlarca lira 
karşılığında döviz ödenmektedir. Bu tohumlukların yurdumuzda yeterli adaptasyon deneme
leri yapılmadan piyasaya sürülmesi çok vahimdir. 

Durum, sebze tohumluğunda çok daha kötüdür. Ülkemizde sebze tohumluğu ihtiyacının 
ortalama yüzde 40-50'si karşılanırken, tohumluk üretimininin yüzde 93'i kadarı özel tohum
culuk şirketlerinin elindedir. Kamunun bu konuda etkinliği yok denecek kadar azdır. Kontrol 
zayıftır, tthal tohumluklarla hastalık ve zararlıların yurda girişi, riskleri artmıştır. Tohumlu
ğun üretimi ve dağıtımı, kamu ve özel sektörün birlikte, dengeli görev yapacağı bir alan olma
sı gerekirken, son yıllarda ithalata ağırlık veren politikalar, devletçe sağlanan teşvikler, özel 
sektörü tohumculukta geliştirmiş ve böylece, tohumculuğu geliştirme, üretim ve dağıtım hiz
metleri kontrolden çıkarak; tohumculuk, sakıncalı ve giderek dışa bağımlı bir sektör haline 
gelmiştir. 

Ülkemizde araştırma kuruluşlarımız, nitelikli ıslatıcılarımız, zengin çeşit varlığımız var
dır. Devletin kendi potansiyeline, kaynaklarına sahip çıkması, ithalat politikasından daha doğ
rudur, yararlıdır. Aksi bir tutum ise, Türk tarımına hiçbir şey getirmeyecektir. 

Tarımsal kredi; 
Tarımsal kredi, tarımsal üretim yapan üreticilerin, üretim faaliyetlerini temin, iyileştirme 

ve çoğaltma amacıyla çeşitli üretim faktörlerini elde etme, işletme ve yatırım masraflarını kar
şılamada özsermayenin yeterli olmadığı hallerde temin edilen bir olanak, bir girdidir. Bu gir
di, teşkilatlanmış olan kuruluşlarda -Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış 

i Kooperatifleri ayrıca, Şekerbank, Türkiye Bağcılar Bankası, Tütüncüler Bankası gibi- ve yö
resel bazı bankaların yüzde l'e ulaşan nakdî ödemeleriyle, Ziraî Donatım Kurumu, Toprak 
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Mahsulleri Ofisi, Et ve Balık, Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğünün de binde S'i geçme
yen nakdî ve aynî kredileriyle verilmektedir. 

Tarım sektörüne açılan kredinin yıllara göre gelişmesine bakıldığında ve cari fiyatlar esas 
alındığında, sürekli artmış olduğu görülür. Ancak, son 18 yılda tarımsal kredilerin cari fiyat
larla yaklaşık 500 kat artmış gibi görünmesine rağmen, 1970 yılı sabit fiyatlarıyla karşılaştırıl
dığında ancak iki kat artmış olmaktadır. Bir başka değerlendirmeye göre de, 1980'de toplam 
krediler içinde tarımsal kredinin payı yüzde 15, 1988'de ise bu pay ancak yüzde 17,7'dir. Bu 
uygulama, tarım sektörünün gelişmesini engellemektedir, küçük üreticilerin sorunlarına kat
kıda bulunmamaktadır. 

Çok anlatılan ve örnekleri verilen gübre konusuna gelince: Şöyle bir başlıkla girmek isti
yorum. Gübre kullanımı, tarımda gelişmişliğin bir kanıtı sayılabilir. Ülkemizde, gübre kulla
nımında son 25 yılda önemli artışlar olmuş, örneğin, 1963'te 425 bin ton kimyasal gübre 
kullanılırken, bu miktar 1988'de 8 milyon tona çıkmıştır. Bu miktann yine de yeterli olduğu 
söylenemez; çünkü, bugün Avrupa ülkelerinde işlenen tarım arazisi esasına göre 1986 itiba
riyle ve hektar/kilogram hesabıyla kullanılan gübre miktarlarına şöyle bir göz atacak olur
sak; bu, irlanda'da 866 kilogram, Hollanda'da 769 kilogram Belçika'da 524 kilogram 
ispanya'da 90 kilogram ve Türkiye'de 60 kilogramdır. 

Kısa kesmek istiyorum, onun için az örnek verdim. Görüldüğü gibi, Avrupa'nın ileri git
miş ülkelerinden beş on kat geride bulunuyoruz. Gübre kullanımında, eğitim, bilinç gibi ne
denler elbette rol oynamaktadır; ancak, ülkemizde az kullanımındaki temel faktör, fiyattır, 
üreticinin alım gücüdür. Üretici, her yıl artan gübre fiyatlarına karşılık ürün fiyatlarındaki 
yetersizlik -ki, Sayın Bakan bunun tam tersini iddia etti- nedeniyle, ister istemez gübre kulla
nımını frenlemektedir ve bu da verim düşüklüğüne neden olduğundan, üreticinin bütçesine 
ve ülke ekonomisine yeterli katkı sağlanamamıştır. 

Tarım ilaçlarına gelince: Ülkemizde tarım ilacı kullanımı giderek artmaktadır. Yoğun ta
rım ve GAP'ın devreye girmesiyle de ilaç kullanımı gelecekte daha da artacaktır. Ülke tarımı, 
tarım ilacı temininde büyük oranda dışa bağımlıdır. Bu olumsuzluğun yanında, her yıl yeni 
yeni ilaçların kullanılmaya başlanması, kontrolsüzlüğü de beraberinde getirmiştir. 1988'de ruh
satlanan ilaç sayısı, son otuz yılın üç katına çıkmıştır. Bu, çok tehlikelidir, tlaç ruhsatlandır
ma, başka ülkelerde çok uzun yıllar alabilmektedir; çünkü, çok uzun denemelerden geçirilmesi 
gerekmektedir. Bizde böyle bir araştırma ve deneme safhalarından geçmeden gelişigüzel ruh
satlandırma, sadece ekonomiye döviz kaybettirmekle kalmaz, amacını da gerçekleştirmez. Çevre 
kirliliğine, sağlığımızda tehlikelere yol açar. İhracatımızda kalıcı etkilerin tespiti sonucunda 
önemli engeller ortaya çıkar. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ilaçlarda kalite saptaması 
araştırmalarını yoğunlaştırmalıdır; bayiler denetlenmeli, imalat işletmeleri sürekli kontrol edil
melidir. 

Mekanizasyon için de birkaç şey söylemek istiyorum. Tarımsal üretimde kullanım girdi
lerin enerji karşılığı yönünden bir değerlendirmesi yapıldığında, tarımsal mekanizasyon girdi
lerinin gelişmiş ülkelerde birinci, gelişmekte olan ülkelerde de gübreden sonra ikinci geldiği 
görülmektedir. Bu ülkelerin mekanizasyon düzeyinin belirtilmesinde işlenen tarım alanları başına 
düşen traktör sayısı ve traktör gücü önemli bir göstergedir. Gene elimde bu konuyla ilgili ola
rak Batı ülkeleriyle bir mukayese cetveli var; saymayayım, en düşük yine Türkiye'dir. 
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Türkiye'de, işlenen alanların yüzde 40'ı 100 dekardan küçük işletmeler olup, mekanizas-
yon olanaklarının yüzde 14'ü oranında yararlanmaktadır. Buna karşılık, işlenen alanların yüz
de 50'sini kapsayan 100 dekardan büyük işletmelerin mekanizasyondan yararlanma oranları 
da yüzde 88'dir. 

Sayın Bakan tek tek sıraladı, ben başlık olarak söyledim: Tütün, pamuk... Tabiî, Sayın 
Bakan şunları söyledi: "Tütünü ihraç ediyoruz, gelirimiz var" diyor; ama, ithalatta sigaraya 
ödenen 200 milyon doları aşan giderden bahsedilmiyor. Bunları, kısa kesmek için, geçiyorum. 

Bir konuyu daha belirtmek istiyorum: AET'ye girmek istiyoruz. Türk tarımının AET ile 
mukayesesini, başlık halinde yapmak istiyorum. 

Türkiye, Batı toplumunun bir üyesi olma yolunda AET'ye tam üyelik için ısrarlı bir şekil
de talepte bulunmaktadır. Tam üyeliğin gerçekleşmesi durumunda Türk tarımının varlığını ko
ruyabilmesi ve gelişmesini sürdürebilmesi önem kazanmaktadır. Dikkat edilecek husus, AET'
ye tam üye olunduğunda çıkarlarımızı koruyabilmektir; ama, şu farklar da göz ardı edilme
melidir: 

1987 yılı itibariyle Avrupa Topluluğu nüfusunun yüzde 6,6'sı tarımsal nüfusu oluşturmakta 
ve tüm çalışanların yüzde 8'i tarımda istihdam edilmektedir. Buna karşılık, Türkiye'de, top
lam nüfusun yüzde 47'si, çalışan nüfusun da yüzde 56,6'sı tarımda istihdam edilmektedir, tkinci 
bir ayırım: Tarımın gayri safi yıllık hâsıla içindeki payı AET'de yüzde"3,9 iken, Türkiye'de yüzde 
16,7'dir. 

AET'de işletme sayısı giderek azalırken, Türkiye'de giderek artmaktadır. AET'de ortala
ma işletme büyüklüğü 14,1 hektar iken,Türkiye'de 7,7 hektardır, örneğin; süt işletmelerinde, 
işletme başına süt ineği sayısı AET'de 16,6 iken, Türkiye'de 2,1'dir. Girdi kullanımında traktör 
başına işlenen alan AET'de 12,6 hektar iken, Türkiye'de 44,9 hektardır Verimlilik açısından, 
Toplulukta buğday üretimi hektara 4 590 kg. iken, Türkiye'de 2 007 kg'dır. Mısırda 6 400 kg. 
iken, Türkiye'de 4 211 kg'dır. Şekerpancarında 50 920 kg. iken, Türkiye'de 32 476 kg'dır. AET'yi 
girme hevesimizden dolayı hep mukayese ediyorum. 

Uygulanan politikalar yönünden görülen farklılıklara gelince: AET'de fiyat politikası, aracı 
ile tarım ve tarım dışı sektörlerde çalışan arasında gelir dengesi kurma ve tarımsal üretimi ar
tırma amaçlanmaktadır. Türkiye'de ise, fiyat politikası, üretici gelirlerini artırmaktan çok, üretim 
düzeyini korumaya ve üreticiye belirli bir fiyat ve pazar garantisi sağlamaya yöneliktir. AET'de 
tarımsal ürünlerin tamamına yakını, yani yüzde 97'si fiyat politikalarıyla korunurken, Türki
ye'de destekleme kapsamına giren ürünlerin, tüm ürünler içindeki payı 1987'de yüzde 6,8'dir. 

AET'de destekleme alımları için, en önemli yeri hayvancılık alırken, Türkiye'de hayvancı
lık ürünleri destekleme kapsamından çıkarılmıştı; fakat, o konu herhalde çok kötü bir çizgiye 
geldi ki, el atma durumunda kaldılar ve Sayın Bakan biraz evvel destekleneceğini söyledi. 

AET'de tarım ürünleri,dış rekabete karşı değişen vergilerle korunurken, Türkiye'de güm
rük vergileri ve fonlar, âdeta, deneme-yanılma yöntemiyle belirlenmekte ve bu uygulama, üre
ticileri, dış rekabete karşı yeter ölçüde koruyamadığı gibi, iç piyasada fiyatları düşürmek ama
cıyla terbiyevî ithalat yoluna gidilmektedir. 

AET ile ilgili olan ve başlık halinde verdiğim örnekler bunlar. Peki, bütün bu başlıklar
dan ne sonuç çıkarabiliriz; bu konuda da bir şeyler söylemek istiyorum: 
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Sayın milletvekilleri, Türk tarımı ve Türk üreticisi bugün ekonomide büyük bir yer tut
maktadır. Ülke nüfusunun ve çalışan nüfusun yarısı, hâlâ ekmeğini tarımdan çıkarmaktadır. 
Devlet ise, tarıma ve üreticiye gelçcek için hiç de iyi ümitler vermemektedir. Öyle görülüyor 
ki, son on yılın politakaları Türk tarımında: 

Çalışan nüfusun azalması yerine artmasına yol açmıştır. 
Tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla heba olmasına hiçbir olumlu önlem alınamamıştır. 
Tarım arazilerinin giderek parçalanmasını önleyecek önlemlere önem verilmeyerek, ran-

tabl olmayan cüce işletmelerin Türk tarımına egemen olmasına yol açılmıştır. 
Üretimi artıracak girdilerin temini ve kullanımında üreticinin dışa ve özel sektöre bağım

lılığı, önü alınmaz bir hale dönüşmüştür. 
Tarım Bakanlığının yeniden yapılanması yönünde yapılan köklü değişiklikler, sanılanın 

aksine, başarı getirmemiş. Bakanlık, üretkenliğini ve fonksiyonunu yitirmiştir. Yeniden yapı
lanma fırsatından yararlanan, bilgisi ve uzmanlığı olmayan ehliyetsiz bir kadro, Bakanlıkta ege
men olmuştur. Bakanlık bünyesindeki uzmanlar ve teknik elemanlar, meslekleriyle yabancılaş
maya itilmiştir. 

Artan nüfusun beslenme ihtiyacını karşılamada yetersiz kalınmıştır. 
Tarıma yönelik ekonomik kararlar tarım kesimini dışlayarak alındığı için, başarısızlıklar 

kaçınılmaz olmuş, uygulanan politikalar tarımda üreticiye fayda sağlamamıştır. Hayvansal ve 
\ bitkisel ürün ithalatı, üreticileri güvensizliğe itmiştir. 

Üç tarafı denizle çevrili ülkemizde, denetimsizlik, umursamazlık su ürünlerinde geleceği 
tehdit eder olmuştur. 

Orman köylüsü, içinde yaşadığı doğal varlığın kendisine refah getireceği umudunu yitir
miş, sömürü ve aldatmacalardan bıkmıştır. 

İhtisas bankaları, tarım kredi ve tarım satış kooperatifleri, üreticisini kollayan değil, üre
ticiyi yanıltan, onunla yabancılaşan kuruluşlar olmuşlar; üretici olanaklarını başka amaçlara 
yönelik değerlendirdiklerinden, asıl amaçlarından uzaklaşmışlardır. 

Yıllardır, "komünizm işidir" diye gösterilen, üreticilerin örgütlenmesi engellenmiş, hak 
arama yok edilmiş, kooperatifleşmenin sağlayacağı istikrar, güven, demokratik katılım, üre
timde kalite ve süreklilik gibi önemli doğrular göz ardı edilmiştir. 

Türk tarımının geleceği, yabancı tekellerin etkinliğinden uzak, üretimi planlı, üreticisi de
mokratik kooperatifleşmelerde örgütlenmiş, kendi geleceğine yönelik karar ve politikalarda söz 
sahibi olabileceği, emeğinin ve ürününün karşılığını alabildiği sosyaldemokrat iktidarlarda re
faha kavuşacaktır. Türk köylüsü bunun bilincine ulaşmıştır. İlk genel seçimde de oylarıyla bu 
kararlılığını da sizlere gösterecektir. 

Saygılarımla. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erçetin. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın İsmail Köse; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Köse, önerge sahibi adına da konuşursanız, süreniz 30 dakika olacaktır. 

DYP GRUİBU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Grubumuzun, Türk tarımının içerisinde bulunduğu 

meselelerle ilgili yermiş olduğu genel görüşme önergesi üzerindeki görüşlerimi açıklamaya baş
lamadan önce, Yüce Heyetinizi, Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, Sayın Bakanın verdiği bilgilerle, renkli tablonun bir tarafını izledi
niz. Gerçek olan, asıl ıstıraplı olan, renksiz olan tablonun diğer tarafı ise, köylü vatandaşımı
zın gerçekten yaşamış olduğu, içerisinde bulunduğu sıkıntılardır. 

önergemizin son cümlesindeki, "toprağın aç, insanın aç" ifadesinden dolayı üzüntülerini 
belirten Sayın Bakana şunu söylemek istiyorum: Gübre tüketimi, 10 yıldan bu yana, maalesef, 
8 milyon ton civarındadır. Bunun için diyoruz "toprak açtır" diye. 

Besici ise, yetiştirdiği, beslediği hayvanını zamanından önce satma mecburiyetinde kaldığı 
için götürüp ya aracıya ya da tefeciye vermekte veya kombinaların önünde günlerce beklemek
tedir. Onun için, hayvanını duyuramaması nedeniyle hayvanı açtır. 10 yıl sonunda enflasyon 
ve ANAP Hükümetlerinin uygulamış olduğu ekonomik politikalar sebebiyle özellikle sosyal 
dilimler içerisinde en fazla darbeyi yiyen ve sıkıntıya düşenler, köylü vatandaşlarımızdır. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının, 3 bakanlığımızı birleştirmek suretiyle yapılan re-
organizasyon sonucundaki yanlışlıkları ise, yine tarımımızı ve ülkemizin coğrafi yapısı itiba
riyle orman bölgesinde yaşayan insanlarımızı sıkıntıya sokmuştur. 1980 yılından önce -ki, özel
likle mukayeseler 1980 yılı öncesi ve sonrası şeklinde yapılıyor- dünyada, tek başına, yetiştir
miş olduğu ürünlerle hayatını devam ettiren 7 ülkeden birisi Türkiye idi; ancak, bugün, ülke
miz, yanlış politikalar sonucunda, gıda maddelerinin azamisini ithal etmek mecburiyetinde kal
mıştır. 

Yine "Verim çok yüksektir, fevkalade fazladır" diyen Sayın Bakanımıza, şunu söylemek 
istiyorum: önemli olan verimin yüksekliğiyle beraber kişi başına düşen kilogram veya miktar
dır. Bunu hesapladığımız takdirde, yine bugün 55-60 milyonluk Türkiye nüfusuna göre üreti
min çok aşağı seviyelerde olduğunu görürüz. 

Sayın milletvekilleri, çağımızda gıda maddeleri, ülkelerin en önemli stratejik maddeleri 
arasında yer almaktadır. Nitekim, sanayileşmiş Avrupa ülkeleri, kendi halklarının gıda ihtiya
cını ithal yoluyla sağlayabilecek ödemeler dengesi ve döviz gücüne sahip olmalarına rağmen, 
bu yola gitmemiş, üretim maliyeti çok yüksek de olsa, mevcut nüfusu, dışa bağımlı olmadan 
yurt içerisinde üretimle beslemeyi tercih etmişlerdir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğunu oluşturan Roma Antlaşması 1964 yılında yürürlüğe gir
diği zaman, üye ülkelerin hemen hepsi patates ve domuz eti gibi maddeler dışında, kendilerine 
yeterli düzeyde olmayan bu gıda maddelerini, uyguladıkları tarım politikaları ve çiftçilerini des
teklemeleri sonucunda, bugün her alanda üretim fazlalıkları veren bir düzeye getirmişlerdir. 
Ülkemizin bundan büyük ders alması gerekir. 

Ancak, Hükümet geçen sene ilan edilen hububat fiyatlarına kademeli olarak aylık yüzde 
2,5 oranında bir fiyat artışı uygulamış, bununla da övünmüştür. Bu arada, enflasyonun yüzde 
50 oranında olduğunu da unutmamak lazımdır. Çünkü, aylık enflasyon oranı yüzde 5'Ierin 
ü/erinde seyrederken, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığımız, vermiş olduğu fiyatlara yüzde 
2,5 gibi bir fark uygulamıştır. Avrupa Topluluğu ülkeleri bu uygulamayı yaparken yalnız hubu
batla sınırlı kalmamış, bu ülkelerde enflasyon yıllık ortalaması yüzde 7-8 oranlarında olması
na rağmen, kademeli aylık fiyat artışları yüzde 2, yüzde 3 oranlarında tutulmuştur. Kaldı ki, 
tarım kredilerinin faizleri de düşük seviyede bırakılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, 1983 yılından günümüze kadar tamamen kendi kaderine terk edil
miş bulunan Türk köylüsü ve çiftçisi, "Türk köylüsü milletin efendisidir" sözüyle kazanmış 
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olduğu moral gücünü yitirmiş, son yıllarda milletin kölesi gibi görülmüş, sefalete itilmiş, sa
hipsizliğe terk edilmiştir. 1989 yılında, "Durum", adıyla anılan makarnalık sert buğdayın des
tekleme alım fiyatları, 1988'e oranla ortalama yüzde 82 gibi bir artışla 325-340 lira olarak açık
lanmıştır. Aslında, son beş altı yıldır çiftçi bu kadar ihmal edilmemiş, sattığı ürünüyle satın 
aldığı girdiler arasındaki fiyat farkı çiftçinin bu kadar aleyhine gelişmemiş olsaydı, 1989 fiyat
ları 1980'e göre makul bir düzeyde görülebilirdi. 

Aylık yüzde 2,5 oranında bir fiyat artışı uygulamasına rağmen, 1989 yılı hububat fiyatları 
çiftçimizi memnun etmemiştir; çünkü, 1989'da, hububat fiyatlarının açıklanmasında geç ka
lınmıştır. Açıklama, Çukurova'da hasat başladıktan 15-20 gün sonra yapılmıştır. 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Yalnız Çukurova mı, başka yer yok mu? 
tSMAtL KÖSE (Devamla) — Hasat mevsiminin erken başlayıp kısa sürdüğü Çukurova'

da çiftçilerimiz buğdaylarını düşük fiyatla tüccara kaptırmışlardır; çünkü, Toprak Mahsulleri 
Ofisi, henüz, o günlerde alımlara başlamamıştır. Diğer taraftan destekleme fiyatları tespit edi
lirken, kuraklık nedeniyle maliyet artışı, verim düşüklüğü dikkate alınmamış, özellikle çiftçi 
kuruluşlarının görüşlerine, Hükümet tarafından itibar edilmemiştir. 

1989 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi yeteri miktarda alım yapmamış, aldığı malın bedeli 
için Hükümet yetkilileri "peşin ödenecektir" şeklinde beyanatlar vermelerine rağmen, zama
nında ödememiştir. Hasat mevsimine yaklaşmakta olduğumuz şu günlerde hububat ekicisi ge
çen yılın tedirginliğini yaşamaktadır. Çiftçi, Hükümetin destekleme alım fiyatlarını ne zaman 
ve nasıl açıklayacağı beklentisi içerisindedir. 

Sayın milletvekilleri, 1988, 1989 yıllarında hüküm süren kuraklık tarımımızı olumsuz yönde 
etkilemiş, ortalama yüzde 50'lere varan bir oranda verim ve rekolte düşüklüğüne neden olmuştur. 

Hükümetin tedbirsizliği yüzünden, bu yıl, 6 milyon ton buğday ithali cihetine gidilmiş, 
1 milyar doların üzerinde dövizimiz dışarıya aktarılmıştır. 

ANAP Hükümetinin izlemiş olduğu yanlış, tutarsız, çarpık tarım politikası, toplumun den
geli beslenmesi yanında ülke ekonomisi içindeki yeri inkâr edilemeyecek kadar önemli olan 
hayvancılığımızı da son altı-yedi yıl içerisinde, maalesef, çok gerilere götürmüştür. 

Ülkemiz koşullarında oldukça yüksek sermaye gerektiren besicilik, yetiştiricinin yeterli ve 
düşük faizli krediyle desteklenmemesi nedeniyle artık yapılamaz olmuştur. Halen büyükbaş 
hayvan karşılığında ödenen 200 bin lira, küçük baş hayvanlar için ödenen 20 bin lira işletme 
kredisi gülünç duruma düşmüştür. Kaldı ki, uygulanan yüzde 34'lerden başlayarak yüzde 50'lere 
varan ziraî kredi faizleri ise, besiciliği caydırıcı bir duruma getirmiştir. 

Yem fiyatlarının yüksekliği, satın almaktan vazgeçilmesine sebep olmakta, çayır ve mera
larımız giderek verimsizleşmekte, kalitesi düşmekte ve küçülmektedir. Besicilikle ilgili girdi fi
yatları sürekli artarken, canlı hayvan ve et fiyatlarındaki artışlar besicileri ayakta tutabilecek 
düzeyde değildir. 

Hayvansal ürünlerin pazarlanmasına yeterince önem verilmemektedir. Hayvan hastalık
ları ile mücadele, ırk ıslah çalışmaları beklenen düzeyde yapılmamaktadır. 

Hayvancılığımıza büyük darbe vuran erken kuzu kesimi ise yine önlenememiştir. 
Değerli milletvekilleri, ülkemizin büyük bir kısmının et ihtiyacını karşılayan, bu işle uğra

şan insanlarımız Ankara-Kars arasındaki vilâyetlerimizde yaşayan köylü vatandaşlarımızdır. 
özellikle, Kars, Ağrı, Erzurum gibi illerimizde besicilik yapan vatandaşlarımız gerçekten 
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büyük sıkıntı içerisindedir, önceki yıllarda İran, Irak, Libya gibi dış devletlere yapılan et ihra
catı durmuş; bugün, besicilik yapan köylü vatandaşımız, elde ettiği ürününü dış pazarları sa
tamadığı için, iç piyasada da maliyetine hayvanını değerlendirememektedir. 

Ziraat Bankasından alınmış olan kredilerle yapılan tesislere zamanında ve yeterli miktar
da besi hayvanı alamadığı için, Ziraat Bankası kredilerinin geriye ödeme zamanı geldiğinde) 
hayvanı olmayan vatandaşımız, yapmış oldukları bu tesisleri Ziraat Bankasına iade etmekle 
karşı karşıya gelmiştir. Şu anda, Kars, Erzurum, Ağrı tilerinde Ziraat Bankasına destekleme 
kredisi almak için müracaat eden binlerce besici vatandaşımız, Ziraat Bankasından almış ol
dukları krediden dolayı destekleme kredisi alamadığından, yeteri kadar hayvan varlığına ka
vuşamadığından banka borçlarım ödeyemediği için, Ziraat Bankasına bu tesislerin iadesi için 
başvurmuştur. 

Üzülerek ifade ediyorum, isim vermek istemiyorum -Sayın Bakanımıza konuyu bir yazılı 
soru önergesiyle intikal ettireceğim ve inşallah onun cevabını alacağım- vatandaşımız Ziraat 
Bankasından almış olduğu kredi ile tesis yapmaktadır. Bankaya olan borcunu ödeyemediği için, 
Bayındırlık Bakanlığından eksperler getirilerek bu yapılan tesislere bir değer biçilmektedir. Banka 
icraî muameleye başladıktan sonra, eksper raporundaki değer üzerinden icraen, tesislerin satı
şı yapılmaktadır. O köyde, o fiyata o tesisi alacak güçte köylü vatandaşımız olmadığı için, Zi
raat Bankası kendi vermiş olduğu kredi ile yaptırmış olduğu tesisi borca mahsuben geri almak
ta ve maalesef üzerine de 50 milyon, 100 milyon, 200 milyon lira para ödemiş olmaktadır, tşte, 
Türkiye'de, hayvancılığı, besiciliği bu noktaya getiren ANAP Hükümetinin politikaları bu so
nucu vermektedir. 

Değerli milletvekilleri, diğer konularda olduğu gibi, tarımın bütün dallarında tarımla uğ
raşan insanlarımız memnun değildir. 

tpekböcekçiliğinin ve ipekçiliğin gerilemediğini, hatta İS yıl önceki noktaya dönülmediği-
ni söylemek mümkün değildir. Yurt içi üretimin yetersizliği ve ipek ipliği ithalatındaki bazı en
geller nedeniyle 70 bin tezgâhın durmak üzere olduğunu inkâr etmek mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, yaklaşık 1 milyon aileyi ve 4-5 milyon vatandaşı ilgilendiren tütün 
piyasası ise, yine çeşitli sıkıntılara sebep olmuş ve Ege tütünü içindeki oranı yüzde 10 civarında 
olan A-grad tütüne baş fiyat 11 bin lira verilmiştir. Geçen sene ise aynı tütüne 7 500 lira veril
mişti; artış yüzde 46'dır. Genel toplam tütün içindeki oranı yüzde 80-90 olan ve geçen sene 
4 200 lira fiyat verdiğiniz B-grad tütüne, bu sene 5 800 lira; geçen sene 1 200 lira verdiğiniz 
kapa tütüne bu sene 1 600 lira verdiniz. Artış oranı yüzde 36'dır. Enflasyon yüzde 70... Bütün 
bu fiyatlar, tütün üreticisinin de ne durumda olduğunu göstermeye yeterlidir. 

Her türlü uygun üretim koşullarının mevcut olmasına rağmen, ülkemizde üretim açığı olan 
birkaç üründen bir tanesi de çeltiktir. Son dört yıldır 132 milyon dolar ödenerek 474 bin ton 
pirinç ithal edilmiştir. Ülkemizde çeltik üreticisi kendi kaderiyle başbaşa bırakılmış, âdeta unu
tulmuştur. Destekleme alım fiyatları maliyet seviyesinde bırakılmış, Toprak Mahsulleri Ofisi 
yeteri miktarda alım yapmamıştır. Kalitesiz pirinç ithalatı yapılarak da, pirinç fiyatlarının pi
yasada düşük seviyede oluşmasına; sonuçta üreticinin zarar görmesine sebep olunmuştur. 

Değerli milletvekilleri, bu yıl soğuk kış aylarını yakacaksız geçiren orman köylüsü, or
mandan kestiği malın parasını hâlâ alamamıştır. Orman köylerini dikenli tellerle çitlediniz; 
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köyü insanıyla, hayvamyla hapsettiniz. Köylüyü geçimsiz, odunsuz, hayvanı otlaksız bıraktı
nız. Uyguladığınız çarpık, istikrarsız, dışa bağımlı tarım politikasıyla Türk çiftçisini üretici ol
maktan çıkardınız; dışa bağımlı, tüketici durumuna soktunuz. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Buna siz inanıyor musunuz? 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
ÎSMAtL KÖSE (Devamla) — 1983'te, tarım, sabit sermaye yatırımlarından yüzde 11 pay 

alırken, 1989'da bu pay, yüzde 6'lara düşmüştür. Desteklenen tarım ürünlerinin kapsamını da
ralttınız. 1980'de desteklenen 22 çeşit ürünümüz varken, bu sayı bugün 9'a düşmüştür. Destek
lenen ürün fiyatlarını doğru ve gerçeğe yakın belirlemediğiniz için, vatandaşımız büyük ıstıra
ba katlanmıştır. Ürün bedellerinin ödenmemesi; peşin ve Üstelik zamanında ödenmemesi, yi
ne, Türk tarımında çalışan insanlarımızı sıkıntıya sokmuştur. 

Kredi faizlerini 1980 yılıyla mukayese edelim: 1980 yılından önce Ziraat Bankası kredi fa
izlerinin miktarına göre, şu andaki kredi faizleri miktarları 10 misli yüksektir. Yüzde 5'le, yüz
de 10'la Ziraat Bankasından kredi alan köylü vatandaş, şimdi, yüzde S0 ile kredi alıp hayvan 
besleyecek, toprağını ekecek ve ondan almış olduğu ürünüyle karnını doyuracak, çoluk çocu
ğuna tahsil yaptıracak ve çağ atlamış bir ülkede bu hayat seviyesinde yaşama imkânlarına ka
vuşacak... (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri 1980 yılından önce, fiat traktörü 500 bin liraydı; şu anda, 1 milyon 
liraya traktörün bir lastiğini alamazsınız. 

SÜLEYMAN ŞÜKRÜ ZEYBEK (Muğla) — Karaborsaydı... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — 1980 yılından önce mazot 20 lira idi, şu anda 2 500 lira. 

(ANAP sıralarından gürültüler) 
SEÇKİN FIRAT (Bolu) — Karaborsaydı. 
BAŞKAN — Sayın konuşmacı, bir saniye... 
Değerli milletvekilleri, bu kürsüden ANAP aleyhine kimsenin bir laf söylemeye hakkı yok 

mudur? Neden müdahale ediyorsunuz efendim? Konuşmacı düşüncelerini söylüyor... Lütfen 
müdahale etmeyin. 

MUSTAFA DtNEK (Konya) — Niye buraya bakarak konuşuyor?.. Genel Kurula konuşsun. 
BAŞKAN — Meclise bakarak konuşuyor, bakışını da mı değerlendireceksiniz efendim?.. 
SEÇKİN FIRAT (Bolu) — Yanlışlara müdahale ediyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, oturduğunuz yerden yanlışlığa müdahale hakkını nereden alıyor

sunuz? Bu hakkınız hangi tüzükte, hangi kanunda var? 
MUSTAFA DtNEK (Konya) — Lütfen siz ikaz ediniz. 
BAŞKAN — Lütfen, dinlemesini bilin arkadaşlar. Bu kürsüde konuşan her hatibe laf, atar

sanız hiçbir şeyi görüşemeyiz. 
MUSTAFA DtNEK (Konya) — Sayın Başkan, size laf atıyoruz, hatibe değil. * 
BAŞKAN — Bana niye laf atıyorsunuz, anlamadım. 
ANAP Grubuyla ilgili, Anavatan Partisiyle ilgili bir eleştiride bulunmayacak mı? (ANAP 

sıralarından gürültüler) Siz de yarın kalkar cevap verirsiniz. 
Buyurun devam edin Sayın Konuşmacı. 
tSMAtL KÖSE (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi İktidarı dö

nemiyle, Adalet Partisi dönemini karıştırıyorsunuz. (ANAP sıralarından "Aaa" sesleri) 
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Evet, mazot kuyruğu.tüp kuyruğu, Sana yağı kuyruğu Sayın Ecevit İktidarı zamanında idi. 
Sayın Süleyman Demirel iktidara geldiği gün, "100 günde bu kuyruklardan kurtaracağım" prog
ramını koyduğu zaman, 60 gün içerisinde, mazotsuz, Sana yağsız, tüpsüz hiçbir vatandaşımız 
kalmamıştır. (ANAP sıralarından alkışlar [!]) 

Bakın, 1980 yılında 3 kilogram buğdayla 1 litre mazot alınıyordu, bugün 4 kilogram buğ
dayla ancak 1 litre mazot alıyoruz. 1980 yılında 1 dekar araziyi sulayabilmek için 1,9 kilogram 
pamuk satan çiftçi, 1989 yılında 1 dekar arazisini sulayabilmek için 4 kilogram pamuk satmak 
mecburiyetindedir. 1980 yılında 1 kilogram ilaç alabilmek için 14 kilogram pamuk satmak ge
rekirken, bugün aynı miktar ilacı alabilmek için 18 kilogram satmak mecburiyetindesiniz. 

1980-1989 döneminde fındık fiyatları 24 kat artarken, mazot fiyatları 38 kat, ilaç fiyatları 
40 kat, işçilik ise 47 kat artmıştır. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Üretim artışı ne olmuş? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Fındık üretiminde, maalesef, düşme vardır. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Atma!.. Bu sene fındık Üretimi 600 bin ton oldu. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın milletvekili, orası, üç sene kaymakamlık yaptığım böl

gedir; maalesef üretimde düşme vardır, çay üretiminde de düşme vardır. Fındığın parasını öde
mediniz, çay üreticisinin parasını ödemediniz, pancar üreticisinin parasını ödemediniz. Sayın 
Bakan, halen, "Bu çiftçilerin bütün borçları ödenmiştir" diyemez; köylü vatandaşın alacağı 
vardır. (ANAP sıralarından "Yalan söylüyorsun" sesleri, gürültüler) 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Pancarın parasının tama
mı ödenmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir de siz başlarsanız işin içinden hiç çıkamayacağız. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın Başkan, konuşmama fazla devam etmek istemiyo

rum; çünkü, tenkide tahammülünüz yok Sayın ANAP Grubu. Bakın, burada konuşan millet
vekili arkadaşlarımız, Anavatan Grubunun veya Hükümetlerinin yapmış olduğu yanlışları da 
izah ediyorlar, yaptığı faydalı hizmetleri de takdir ediyorlar. Ben şimdi, burada konuştuğum 
zaman, vermiş olduğum rakamların yanlış olduğunu bağırmaktan ziyade, dinlemenizi bekler
dim; çünkü, elimizde Tarım Bakanlığının vermiş olduğu istatistikler var, biz o istatistikt ra
kamları almak suretiyle söylüyoruz; yani, Sayın Tarım Bakanının imzasının olduğu evrakları 
size aktarıyoruz. "Yalan söylüyorsun" diyorsanız, "yanlış" diyorsanız Sayın Bakanınız bu ra
kamları yanlış söylüyor veya yanlış veriyor demektir; çünkü, biz, Tarım Bakanlığından aldık 
bu rakamları. 

Onun için, bilmediğiniz konularda, hiç olmazsa tahammül etmesini öğreniniz; bu bir. İkin
cisi, altmış senelik cumhuriyet tarihinde, ilk defa, domuz etini bu müslüman millete yedirmek 
için kararname çıkaran bir Hükümetsiniz; bununla da iftihar edebilirsiniz. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köse. 
Genel görüşme açılmasına ilişkin önerge üzerindeki öngörüşmeler sona ermiş bulun

maktadır. 
Şimdi, genel görüşme açılmasına ilişkin önergeyi oylarınıza sunacağım: Genel görüşme 

açılmasını kabul edenler... Etmeyenler... Genel görüşme açılması kabul edilmemiştir. 
Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 11 Nisan 1990 Çarşamba 

günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.43 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'tn, Niğde ilinin kalkınmada öncelikli iller statüsüne alın
masına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kâmran Inan'ın yazdı cevabı (7/1153) 

23.2.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Niğde İlinin "Kalkınmada öncelikli tiler" arasına alınması hususundaki ekte sunduğum 
yazılı soru önergesinin cevaplandırılması hususunda gereğini emirlerinize arz eder, saygılar 
sunarım. 

Niğde Doğru Yol Partisi 
Milletvekili 

Doğan Baran 

Sayın Kâmran tnan 
Devlet Bakanı 

23.2.1990 

Sayın Bakan, 

Niğde İli, son yıllarda göç veren bir il haline gelmiştir. Bunun başlıca sebebi Niğde İlinde 
uygulanmakta olan serbest piyasa ekonomisine dayalı olarak, özel sektörü cezbedici teşvik ted
birlerinin bulunmasıdır. 

Niğde İlinde yıllar itibari ile, cari üretici fiyatlarıyla GSYİH dağılımına baktığımız zaman 
gördüğümüz husus şudur: 

Yıllar 

Sektörler 

Tarım 
Sanayi 
İnşaat 
Ulaştırma 

1980 

57.83 
7.23 
3.30 
8.14 

1981 

54.85 
6.99 
3.34 
10.10 

1982 

51.87 
8.36 
3.46 

10.82 

1983 

50.47 
8.79 
4.84 
11.05 

1984 

53.11 
10.34 
2.94 

10.49 

1985 

47.93 
13.29 
2.33 

11.95 

1986 

46.13 
13.95 
2.67 

12.28 

Bu tablonun tetkikinden görüleceği üzere sanayi sektöründeki nispî büyümeye rağmen di
ğer sektörler hemen hemen yerlerinde saymıştır. 

Diğer taraftan 1979 sabit fiyatlarıyla illerde kişi başına düşen CSYİH'nin dağılımı itibari 
ile Niğde İlini gözden geçirdiğimizde görülen husus şudur: 
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Yıllar 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

B : 100 

Kişi Başına 
GSYjH (TL.) olarak 

35 048 ' 
30 726 
32 026 
33 356 
35 427 
34 382 
36 364 
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ti Sıra Numarası 

35 
43 
40 
40 
38 
38 
38 

Bu tablodan görüldüğü üzere Niğde İlimiz, 1983 yılından beri gelişememekte ve yerinde 
saymaktadır. 

Bu durumu ortadan kaldırabilmek için Niğde ilinin Kalkınmada öncelikli tiler statüsü içi
ne alınmasını şayet alınamayacak ise sebeplerinin tarafıma bildirilmesini saygılarımla rica ederim. 

Niğde Doğru Yol Partisi 
Milletvekili 

Doğan Baran 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 9.4.1990 
Sayı : 03.3-01/0652 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 22 Mart 1990 tarihli ve Kan. Kar. Md. 7/1153-4382/19746 sayılı yazıları. 

Niğde Milletvekili Sayın Doğan Baran'ın Bakanlığımca cevaplandırılması talebi ile Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tevdi ettiği, Niğde'nin Kalkınmada öncelikli illerimiz 
arasına alınması hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte takdim kılınmıştır. 

Gereğinin ifasını yüksek takdirlerine derin saygılarımla arz ederim. 
Kâmran tnan 
Devlet Bakanı 

Niğde ilinin Kalkınmada öncelikli Yörelere Alınması Konusundaki Görüşler 
1. tilerin ekonomik ve sosyal gelişmişlik seviyelerinin tespiti amacıyla Devlet Planlama 

Teşkilatı tarafından belirli zaman aralıklarıyla olmak üzere ülke ölçeğinde yedi ayrı araştırma 
yapılmıştır. Bu araştırmalarda Niğde tlinin gelişmişlik sıralamasındaki yerinin genelde birbiri
ne çok yakın değerler taşıdığı görülmektedir. Bu durum onar yıllık zaman aralıklarıyla ince
lendiğinde, Niğde tlinin ekonomik ve sosyal gelişmişlik sırasının 1963 yılında 44, 1973 yılında 
43, 1985 yılında ise 41 olduğu görülmektedir. 

Bu sonuçlar istanbul Sanayi Odası tarafından yapılan bir başka araştırma (1) ile de test 
edilmiştir. Söz konusu araştırmaya göre; Türkiye Gayri Safi Yurt tçi Hâsılasının illere dağılımı 

(1) Türkiye Gayri Safi Yurt İçi Hâsüamn İller İtibariyle Dağılımı (1979 - 1986) İstanbul Sanayi 
Odası, Mayıs 1988 
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bakımından Niğde tli 1986 yılında, cari fiyatlarla 42 nci sırada, 1979 sabit fiyatlarıyla ise 38 
inci sırada yer almaktadır. Bu durum, yapılan araştırmaların doğruluk derecesini açıkça orta
ya koymaktadır. 

2. Niğde tlinin ekonomik ve sosyal gelişmişlik bakımından sıralamadaki yeri göz önüne 
alınarak, 1972 yılında Kalkınmada öncelikli Yöreler kapsamı 23 ilden 33 ile çıkarılırken Niğde 
tli de bu kapsam içerisinde yer almıştır. Ancak zamanla Kalkınmada öncelikli Yörelere giren 
il sayısının 40'a çıkması ve bu kapsama gelişmiş yC eler de bulunan ancak nispî olarak daha 
az gelişmiş görülen 67 ilçenin ilave edilmesi sorunların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Söz 
konusu sorunların ortadan kaldırılması amacıyla 1979 yılında ilçeler Kalkınmada öncelikli Yö
reler listesinden çıkartılmış, 1981 yılın da ise Bakanlar Kurulu Kararı ile Kalkınmada öncelikli 
Yöreler kapsamı daraltılıp 40 ilden 25 ile indirilmiş ve bunun sonucunda Niğde tli ekonomik 
ve sosyal gelişmişlik sırasının 25 ilden büyük olması dolayısılya kapsam dışı kalan iller arasın
da yer almıştır. 

3. Niğde tlinin ekonomik ve sosyal durumu göstergeler itibariyle incelendiğinde, tarım
sal göstergeler ile, özellikle çeşitli kredileri içeren malî göstergelerin önem kazandığı, istihdam, 
altyapı, inşaat ve diğer refah göstergeleri açısından da ilin geri kalmış yörelere oranla daha iyi 
durumda olduğu görülmektedir. 

İlçelerin gelişmişlik seviyelerinin incelenmesinde ise, Niğde Merkez ilçesinin kendi ilçeleri 
arasında üçüncü sırada yer alması oldukça dikkati çekmektedir. Niğde Merkez tlçesi Ülkedeki 
tüm merkez ilçeler içerisinde gelişmişlik yönünden 56 ncı sırada yer almaktadır. Bor ve Aksa
ray (1) ilçeleri ise Merkez İlçeden daha gelişmiş görülmektedirler. Ülkedeki tüm ilçeler (616 il
çe) arasında Niğde tli ilçeleri genelde ortalamanın biraz üstünde kalmaktadır. 

Genel bir değerlendirme yapıldığında, Niğde tlinin geri kalmış yörelere giren iller ile diğer 
iller arasında, sınırda kaldığı görülmektedir. Niğde tlinden daha fazla gelişmiş olan Malatya 
ve Elazığ gibi illerin Kalkınmada öncelikli Yöreler kapsamında yer almasının nedeni; Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki coğrafî bütünlüğü bozmamak ve bu illerdeki gelişme
nin çevre illeri de etkilemesini sağlamak amacına dayanmaktadır. 

Yapılan son idarî değişikliklerle Aksaray'ın ortaköy tlçesi ile birlikte, Niğde tlinden ayrı
larak yeni bir il oluşturması nedeniyle, Niğde tlinin gerek yüzölçümü gerekse nüfus yönünden 
% 49 oranında kayba uğradığı görülmektedir. Bu durum, ilin bitkisel üretim ve özellikle sınaî 
bitkiler (şekerpancarı ve ayçiçeği gibi) üretim gelirlerinin yaklaşık yarıya inmesine ve diğer ge
lişmişlik göstergelerinin de değişmesine neden olabilecektir. 

4. Sonuç olarak; Kalkınmada öncelikli Yörelerin kapsamının genişletilmesine karar ve
rildiği takdirde, Bakanlar Kurulunca yapılacak yeni düzenlemeler çerçevesinde Niğde tlinin de 
söz konusu kapsama alınması mümkündür. 

Bu yönde bir karar alındığı takdirde; Niğde tlinden daha az gelişmişlik seviyesi gösteren 
Ordu tli ile (46 ncı sırada), Kalkınmada öncelikli Yöreler arasında yer alan Elazığ tlinden da
ha alt sırada bulunan Giresin tlinin de söz konusu kapsama alınmaları gibi taleplerin gündeme 
gelebileceği gözden uzak tutulmamalıdır. 

(1) Araştırma yapıldığında Aksaray Niğde 'nin ilçesi idi. 
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2. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Meriç Nehri Mecrasının ıslahına dair protokole ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in yazılı cavabı (7/1174) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 

gereğini arz ederim. Saygılarımla. 
Erdal Kalkan 

Edirne 
Lozan Antlaşması gereği 1925 -1926 yıllarında kurulmuş karma sınır komisyonunca sap

tanmış bulunan Türkiye Yunanistan sınır hattı esas alınmak kaydıyla, 27.12.1966 tarih ve 813 
No.'lu Yasa ile kabul edilen, 19.1.1963 günlü protokol uyarınca iki ülke arasında sınır kabul 
edilen Meriç Nehrinin karşılıklı olarak ıslahı projesi süreç içerisinde aşamalı olarak Yunanis
tan tarafından aleyhimize yaşama geçirilmiş bulunmaktadır ve bu olgu halen devam etmekte
dir. Bu nedenle; 

1. 19.1.1963 tarihinde imzalanan ve 27.12.1966 gün ve 813 sayılı Yisa ile kabul edilen "Türk-
Yunan Trakya hududunun mühim kısmını tayin eden Meriç Nehri mecrasının ıslahına dair" 
protokol halen yürürlükte midir? Yürürlükte değil ise sebepleri nelerdir? 

2. Yunanistan'ın antlaşmalara ve protokole aykırı olarak, denizden başlayarak 9 kilo
metrelik yapay kanal ile nehrin yatağını değiştirdiği ve suların Türkiye topraklarından akması
nı engelleyerek, Yunanistan topraklarına dökülmesini sağladığı doğru mudur? 

3. Meriç Nehrinin Yunanistanca oluşturulan 9 kilometrelik yeni mecrasından denize dö
küldüğü yere Yunan makamlarınca ağ gerildiği bu nedenle deniz ve nehirde yaşayan canlıların 
eske Meriç yatağına girmediği, bunun sonucunda Meriç Nehrindeki balık üretiminin önemli 
ölçüde azaldığı gerçek midir? 

4. Yunanistan'ın anlaşmalara ve protokole aykırı uygulamaları sonucu Meriç sularıyla 
beslenen Gala, Peso, Mücüzmene ve Taşaltı göllerine su taşıyan kanalların kum ve çakıllarla 
tıkandığı bu nedenle göllere ulaşan suların kesildiği, bu göllerde yaşayan değerli balıkların gi
derek yok olduğu, yıllık 500 ton olan baltk üretiminin 30 tona kadar düştüğü, yıllık 100 tonluk 
yılan balığı üretiminin giderek tükendiği buna karşın Yunanistan'daki balık üretiminin ve ihra
catının aı:.ğı iddiaları doğru mudur? 

5. Meriç Nehri mecrasının anlaşmalara aykırı olarak değiştirilmesi sonucu Türkiye top
rak kaybetmiş midir? Kaybetmiş ise miktar ve değeri nedir? Hükümet Yunanistan'ın yarattığı 
bu oldu bitti karşısında sessiz kalmaya devam edecek midir? Meriç Nehrinin eski mecrasına 
döndürülmesi için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Nehir üzerindeki müktesep hakla
rımızı korumayı düşünüyor musunuz? Hükümet bu konuda ne gibi tedbirler almıştır? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 9.4.1990 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD/1406 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Başbakanlığa gönderilen 6.3.1990 tarih ve 7/1174-4445/19943 sayılı yazıları. 
b) Başbakanlığın 19.3.1990 tarih ve K.K. Gn. Md. 07/106-159/02015 sayılı yazısı. 
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Edirne Milletvekili Sayın erdal Kalkan'ın Yunanistan sınırımız konusundaki yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Ali Bozer 

Dışişleri Bakanı 
Türkiye ile Yunanistan arasındaki Devlet Hudut Hattı, Lozan Andlaşması uyarınca kuru

lan Tahdidi Hudut Komisyonu çalışmaları sonucu, 3 Kasım 1926 tarihinde imzalanan protokol 
uyarınca tespit edilmiştir. Bu protokola göre, 212 km.'lik devlet hudut hattının 187 km.'lik bö
lümü Meriç Nehri üzerinden geçmektedir. Yine Bu protokola göre, Meriç Nehri su mecrasının 
(yatağının) değişmesi halinde sınır hattı değişmeyip sabit kalacaktır. 

Bir diğer ifadeyle, hudut, Meriç Nehrinin ortay hattının 1926 yılındaki durumuna göre 
tespit edilmiş ve sabitleştirilmiştir. 

Taşkınlara ve erozyona müsait bir arazide akmakta olan Meriç Nehrinin bu durumuna 
karşı bazı tedbirler almak gereği ortaya çıkmıştır. Bu esastan hareketle yapılan çalışmalar so
nucunda 20 Haziran 1934 tarihinde Ankara'da "Meriç-Evros Nehrinin Her tki Kıyısındaki Hid
rolik Tesisatın Tanzimine Dair Türk-Yunan İtilaf namesi'' hazırlanarak imzalanmıştır. 

Meriç Nehrinin gösterdiği bu oynaklık, nehrin ıslahı meselesini devamlı olarak gündemde 
tutmuştur. 1950-1955 yılları arasında iki ülke tarafından yapılan ortak çalışmalar, Harza pro
jesinin yürürlüğe konulması kararıyla sonuçlanmıştır. Bu projeye göre, çalışmalara müştere
ken başlanmış, ancak Kıbrıs olaylarının ve iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların gündeme gel
mesi, projenin tamamlanmasına engel olmuştur. 

öte yandan, Harza projesinde öngörülen toprak mübadeleleri hususu iki uike arasında 
1963 yılında imzalanan Protokola konu olmuş ve çözüm yolları bu protokolün esasını teşkil 
etmiştir. Ancak söz konusu protokol, her iki Hükümet ve Parlamentolarınca kabul edilmiş ol
masına rağmen uygulamaya konulmamıştır. 

Yukarıda verilen bu izahattan da anlaşılacağı üzere, anlaşmalara uygun şekilde ortak ola
rak yapılmış projeler dışında ne Türkiye'nin ne de Yunanistan'ın nehir üzerinde tek taraflı ola
rak bir düzenleme yapması söz konusu değildir. Anlaşmalar ve ortak projeler dışına çıkan tah
kimatlara ise diplomatik yoldan gerekli itirazlar yapılmakta, beklenen sonuç alınamadığı hal
lerde ise, Türk kıyışında gerekli karşı tahkimata gidilmektedir. Tabiatıyla 1934 Anlaşması çer
çevesinde her iki ülke, nehirin akışını etkilememek ve karşı tarafa toprak kaybı verdirmemek 
şartıyla kendi topraklarında gerekli ıslah çalışmaları da yapabilmektedir. 

Sonuç olarak, iki ülke arasında halen mevcut ve aynen geçerliliğini koruyan 3 Kasım 1926 
tarihli Devlet Hudut Hattı muvacehesinde, ne Türkiye'nin ve ne de Yunanistan'ın karşılıklı olarak 
toprak kazanç ve kaybında bulunduklarını ifade etmek mümkün değildir. 

3. —Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, çeşitli yurt ve pansiyonlarda gerici faaliyetlerde bulunulduğu 
iddiasına ve imam Hatip liselerine ilişkin sorusu ve Mülî Eğilim Bakanı Avni Akyol'un yazılı cevabı 
(7/1179) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Avni Akyol tarafından ya/ılı olarak ce

vaplandırılmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 
Doç. Dr. Ali Uyar 

Hatay 
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1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda (tik, orta, Lise) yönetici olarak görev alan 
müdürlerin sayısı ne kadardır? Bunların kaç tanesi İmam Hatip çıkışlıdır? 

2. Türkiye'nin yılda kaç tane yeni imama gereksinimi vardır? Yılda kaç tane mezun ol
maktadır? 

3. Halen eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan kaç tane tmam Hatip Lisesi vardır? Bu 
liselerde toplam olarak kaç öğrenci okumaktadır? 

4. Kadın imam olmayacağına göre, tmam Hatip Liselerinden mezun olup da bir üst öğ
renime gidemeyen, kız öğrenciler mezuniyetten sonra ne yapabilirler? 

5. tmam Hatip Liseleri temel eğitim mi yoksa meslekî eğitim mi yapmaktadırlar? 
6. özellikle ve daha çok vakıf yurtlarında olmak üzere çeşitli yurt, pansiyon, ocak gibi 

yerlerde şeriat yapılışı kişilerin yoğun faaliyet gösterdikleri hatta bazı gençleri zorla burada alı
koyarak, beyinlerini yıkama faaliyeti gösterdikleri iddiası karşısında suskunluğunuz daha ne 
kadar sürecek? 

7. 6 ncı maddede söylediğimiz yerlerde gerici faaliyet gösterenlerle, göz yuman yönetici
ler hakkında yasal işlem yapıldı mı? Kaç kişi hakkında yasal işlem yapıldı? Kaç kişi cezalandı
rıldı? Cezaları nedir? 

8. Aralık 1989'da yapılan öğretmen yeterlik sınavında kaç kişi başarılı olmuştur? Bun
ların kaçı tmam Hatip çıkışlıdır? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 9.4.1990 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.1.Arş. Pln. Dai. Bşk.-90/1087 
Konu : Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın 

Yazılı Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 9 Mart 1990 tarih ve 
Kan. Kar. Md. 7/1179-4461/19997 sayılı yazısı. 

Hatay Milletveli Sayın Ali Uyar'ın Bakanlığımıza yönelttiği yazılı Soru önergesi incelen
miş ve cevabı Ek'te sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Avni Akyol 

Millî Eğitim Bakanı 
Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın Yazılı Soru önergesinin Cevabı 
1. Bakanlığımıza bağlı okullardan, ilkokullarda 12 782, ortaokul ve liselerde S 202, mes

lekî ve teknik okullarda 2 280 olmak ü/ere, toplam 20 264 müdür görev yapmaktadır. 
Bakanlığımı/ eğilim ve öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında öğretmen olarak görev ya

panlar arasından, Millî Eğilim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticiliklerine Atama ve Bunların 
Görevden Alınmaları Hakkında Yönerge esasları, çerçevesinde uygun görülenler, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 88 inci maddesi gereğince aslî görevlerinin yanında idarî görev olarak, 
okul müdürlüğü görevi de verilmekledir. 
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1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 45 inci maddesinde "öğretmenler, öğretmen 
yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğre
tim kurumlarından mezun olanlar arasından Millî Eğitim Bakanlığınca seçilir" denilmektedir. 
Bu hüküm gereğince Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlara atanacak öğretmenlerde yük
seköğretim kurumlarından mezun olma şartı aranmaktadır. 

Bu sebeple mevcut öğretmenler arasından yönerge gereğince atanan okul müdürleri de yük
seköğretimli olduğundan ilgililerin ortaöğrenim seviyesinde hangi okullardan mezun olduğu
na bakılmamaktadır. 

2. Diyanet tşleri Başkanlığının, 1989 Ocak ayı itibariyle 73 707 tmam Hatip Lisesi me
zunu elemana ihtiyacı olup 1 804 kadroya atama yapılmıştır. 

İmam Hatip Liselerinden, bu okulların mezun vermeye başladığı 1957-1958 öğretim yılın
dan günümüze kadar bir yıla düşen ortalama mezun öğrenci sayısı 5 273'tür. 

3. Halen, eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan tmam-Hatip Lisesi sayısı 383'tür. 
Bu okulların lise kısmında toplam 92 432 öğrenci bulunmaktadır. 
4. tmam-Hatip Lisesinden mezun olup da yükseköğrenime gidemeyen kız öğrenciler, me

zuniyetten sonra, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 32 nci maddesinde yer alan; "tmam-
Hatip Liseleri İmamlık, Hatiplik ve Kur'an Kursu öğreticiliği gibi dinî hizmetlerin yerine geti
rilmesi ile görevli elemanlar yetiştirmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığınca açılan ortaöğretim 
sistemi içinde, hem mesleğe hem yükseköğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim ku
rumlarıdır. "Hükmü çerçevesinde Diyanet tşleri Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Kur'
an Kurslarında, Kur'an kursu öğreticisi olarak istihdam edilmektedirler. 

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, emsali lise ve dengi okul mezunlarına 
tanıdığı haklardan da yararlanmaktadırlar. Bunun yanında, İlahiyat Fakültelerini tercih edip 
bitirenler lise, tmam-Hatip Liselerinde Meslek Dersleri öğretmeni ile diğer orta öğretim ku
rumlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmeni olabilmekte, Diyanet İşleri Başkan
lığı Teşkilatı bünyesinde meslekleri ile ilgili görevler alabilmektedirler. Bir kısmı da, lise ve dengi 
okul mezunlarında olduğu gibi serbest iş hayatına atılmaktadırlar. 

5. tmam-Hatip Liselerinin amacı ve statüsü hakkında bilgi 4 üncü maddede belirtilmiştir. 
Halen bu okullarda söz konusu Kanun maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda eğitim-

öğretim faaliyetlerine devam edilmektedir. 
6. Vakıf ve diğer tüzelkişilerce açılmış ve hizmete sunulmuş olan öğrenci yurt ve pansi

yonlarında, iddia edilen hususlarda, adlî ve idarî makamlardan hiçbir şekilde ihbar, şikâyet 
ya da rapor Bakanlığımıza ulaşmamıştır. 

Toplam 217 vakıf yurdunda, 16 829 öğrenci kalmaktadır, öğrencilerden iddia edildiği gibi 
bazılarının bu yurtlarda zorla alıkonulduğu doğru değildir. 

Valiliklerce en az üç defa yapılan komisyon denetimlerinde, iddialarla ilgili olarak her
hangi bir işlem ve ikazın mevcut olmadığı anlaşılmıştır. 

7. Yukarıda da açıklandığı üzere, yazılı ya da sözlü değerlendirmeyi gerektiren önemli 
bir husus olmadığından, inzibatî işlem de yürütülmemiştir. 

8. Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 3 Ara
lık 1989 tarihinde yapılan öğretmenlik tçin Mecburî Yeterlik ve Yarışma Sınavına 21 163 aday 
katılmış, bunlardan 3 773'ü asil olarak, 15 384'ü yedek olarak kazanmıştır. Söz konusu sınavı
na müracaat eden adayların başvuru formlarında bitirmiş oldukları ortaöğrenim okulunun türü 
ile ilgili bir soru bulunmadığından bu adayların kaçının tmam-Hatip Lisesi mezunu olduğu 
hakkında herhangi bir bilgi sunulmamaktadır. 
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4. — Çorum Milletvekili Rıza Ilvman'vn, Millî Eğitim Bakanlığındaki idarî kadrolara yapüan 
atamalara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Avni Akyol'un yazılı cevabı (7/1194) 

7.3.1990 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına yar
dımcı olmanızı saygılarımla arz ederim. 

Rıza Ilıman 
Çorum 

1. Millî Eğitim Bakanlığındaki idareci atamalarında (Milî Eğitim Müdürü, yardımcıları, 
ilçe millî eğitim müdür, ilkokul, ortaokul müdürleri) yasa ve yönetmeliklerin uygulanmadığı, 
yolsuzluk, adam kayırma, siyasî ayırım, mezhep ayırımı yapıldığı yolunda şikâyetler ve bu ko
nuda belgeler vardır. 

a) ti millî eğitim müdürlerinin atanmasında ölçüt nedir? Bu müdürlerin bitirdiği okul
ların dağılım oranı nasıldır? 

b) tlokul, ortaokul müdürlerinin atanmasında ölçüt nedir? Puanlamada nasıl bir yön
tem uygulanmaktadır? Bu okul müdürlerinin branşlara göre dağılımı nasıldır? 

c) Çorum İlinde ilkokul, ortaokul müdürlerinin atamasında puanlama yapılmadığı yol
suzluklar yapıldığı doğru mudur? Bu ilin okul idarecilerinde iki üç yıllık olanı var mıdır? Bun
ların başarı ve kıdemi neye göre hesaplanmaktadır? 

2. Çorum tündeki ilkokul ve ortaokullarda öğrenci, öğretmen dağılımının eşit olmadığı 
subay, idareci eşlerinin belli yerlerde toplandığı okullara gitmeden maaş aldığı doğru mudur? 

3. Zonguldak tli millî eğitim müdürlüğü şube müdürü Sefer Turan yedi aylık iken bu 
göreve neden getirilmiştir? Bu atamada kullanılan ölçüt nedir? 

4. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Kimya Anabilim Dalı 
2 nci sınıf öğrencisi Ahmet Çiçek'e disiplin kurulunca kopya çekme gerekçesi ile iki yarı yıl 
fakülteden uzaklaştırma cezası verilmiştir. 

Bu üniversite yönetiminin sağ görüşlüleri koruduğu, bu üniversitenin görevlendirdiği emekli 
Prof. Ercüment Kuran'ın geçtiğimiz 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde Atatürk ilke ve dev
rimlerini kabul etmediği bu nedenle de yargılandığı, adı geçen öğrenciye bu zihniyetteki bir 
kurulun ceza verdiği doğru mudur? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 9.4.1990 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.1.Arş. Pln. Dai. Bşk. 1086 
Konu : Çorum Milletvekili Rıza Uıman'ın 

Yazılı Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığının 13 Mart 1990 tarih ve 7/1194-4498/20085 sayılı yazısı. 

Çorum Milletvekili Sayın Rıza Ilıman tarafından Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru öner
gesi incelenmiş ve cevabı Ek'te sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Avni Akyol 

Millî Eğitim Bakanı 
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Çorum Milletvekili Sayın Rıza Ilıman'ın Yazılı Soru önergesinin Cevabı 
1. a) ti Millî Eğitim Müdürlerine atanacaklarda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

nun değişik 68 inci madde gereğince lisans mezunları için 10 yıl, önlisans mezunları için 12 
yıl hizmetinin olması, yine aynı kanunun 125 nci maddesinde belirtilen disiplin cezalarından 
"uyarma" ve "kınama" cezasının daha üstünde ceza almamış olması şartı aranmaktadır. Bu 
şartları taşıyan, meslekî tecrübesi ve başarı durumu bakımından bu görevi yürütmede yeterli 
ve yetenekli olanlar arasından ti Millî Eğitim Müdürü atamaları üçlü kararla gerçekleştiril
mektedir. 

ti Millî Eğitim Müdürlerinin Mart 1990 tarihi itibariyle, bitirdikleri okullara göre dağılı
mına bakıldığında; 20'sinin Edebiyat-Türkçe, 13'ünün Tarih-Coğrafya-Sosyal Bilgiler, 12'sinin 
Fizik-kimya-Fen Bilgisi, l'inin Matematik, Tinin Yabancı dil, Tinin Din Kültürü ve Ahlak Bil
gisi, Tinin resim-tş, 4'ünün Meslekî Teknik öğretim Meslek Dersleri, İTinin Eğitim Bilimleri 
ve diğer alanlarda olduğu görülmektedir. 

b) Bakanlığımıza bağlı okul ve kurum yöneticiliklerine atamalar ' 'Millî Eğitim Bakanlı
ğı Taşra Teşkilatı Yöneticilerine Atanma ve Bunların Görevden Alınmaları Hakkında Yönerge" 
esaslarına göre yapılmaktadır. Bu yönerge ekindeki "yönetici Değerlendire Formu" ile yapı
lan müracaatlar sosyal ve yeterlilik durumu açısından birinci sicil amirince, öğrenim durumu, 
meslekteki kıdemi ve başarı durumu açısından Değerlendirme Komisyonunca puanlamaya ta
bi tutulmakta ve durumları uygun görülenlerin, tercih sebepleri de dikkate alınarak yönetici 
olarak ataması yapılmaktadır. 

Bakanlığımıza bağlı okullardan, Ortaokul, İlköğretim Okulu, \atılı İlköğretim Bölge Okulu, 
Lise, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve öğretmen Lisesi müdürlerinin branşları incelendiğinde; 
943'ünün Edebiyat-Türkçe, 1 038'inin Tarih-Coğrafya-Sosyal Bilgiler, 36'sının Felsefe, 1 32Tinin 
Matematik, 979'unun Fizik-Kimya-Biyoloji-Fen Bilgisi, 208'inin Yabancı Dil, 167'sinin Resim-
Müzik Beden Eğitim-Seçmeli tş Teknik Eğitim, 510'unun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi oldu
ğu, ilkokul müdürlerinin hepsinin sınıf öğretmeni, meslekî ve teknik okul müdürlerini de mes
lek dersi öğretmeni olduğu görülmektedir. 

c) Çorum tündeki ilkokul ve ortaokul müdürlüklerine "Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teş
kilatı Yöneticiliklerine Atanma ve Bunların Görevden Alınmaları Hakkındaki Yönerge" esas
larına göre atama yapılmaktadır, tide meslek ve kıdem itibariyle 2 veya 3 yıllık idareci bulun
maktadır. 

2. Çorum tünde, ilkokul öğretmenlerinin görev yerlerinin belirlenmesinde okulların, ders
lik ve öğrenci sayıları göz önüne alınmaktadır. Ortadereceli okullardaki branş öğretmenleri, 
Bakanlığımızın 3.10.1989 gün ve 153 976 sayılı genelge hükümlerine göre. ihtiyaç duyulan okul
larda görevlendirilmektedir. 

Eşleri resmî kurum ve kuruluşlarda görevli olan öğretmenlerin bir kısmı il merkezinde izinli, 
raporlu ve yurt dışında bulunan öğretmenlerin yerlerine geçici olarak rapor ve izin süresince 
görevlendirilmişlerdir. 

3. Zonguldak tü Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Sefer Turan ilk defa Devlet me
murluğuna 4.3.1977 tarihinde başlamış, 27.9.1985 tarihinde Zonguldak Merkez İlköğretim Okulu 
Sosyal Bilgiler öğretmenliğine naklen atanmış ve 23.10.1987 tarihinde de makam onayı ile İl 
Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne atanmıştır. İlgilinin Devlet Memurluğunda 13 yıl 
hizmeti bulunmakta olup, bu göreve 10 yıl 7 aylıkken getirilmiştir. 
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4. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kimya Bölümü öğrencisi Ahmet Çiçek'in 29.1.1990 gü
nü Analitik Kimya dersi yarıyıl sonu sınavında kopya çektiği ders sorumlusu öğretim eleman
ları tarafından bir tutanakla tespit edilmiştir. Yükseköğretim Kurumlar öğrenci Disiplin Yö
netmeliğine göre yapılan soruşturma sonunda anılan yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre adı 
geçen öğrenciye "iki yarıyıl uzaklaştırma", cezası verilmiştir. Gerek soruşturma işlemi ve ge
rekse verilen ceza tamamen yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olup hiç bir görüşün 
korunması ve kullanması söz konusu değildir. 

Prof. Dr. Ercüment Kuran'ın Çorum'da verdiği konferans için Ondokuz Mayıs Üniversi
tesine sunduğu metin, Atatürk'ün ölümünün 50 inci yılında "Atatürk'e Armağan" adı altında 
üniversite tarafından çıkarılan kitapta yer alan çalışmalarından biridir. Konferansta, soru-cevap 
şeklindeki görüşmeler sırasında çıkan bir tartışma, yargıya intikal etmiştir. 

öğrenci Ahmet Çelik'e verilen disiplin cezası ile bu olay arasında bir bağ kurulması doğ
ru değildir. 

5. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli ilinin öğretmen ve eğitim sorununa ilişkin soru
su ve Millî Eğitim Bakam Avni Akyol'un yazdı cevabı (7/1204) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygı 

ile dilerim. 
Kamer Genç 

Tunceli 

1. Tunceli il ve ilçelerindeki orta dereceli okullarda yabancı dil ile matematik ve fen ders
leri öğretmenleri yok denecek derecede eksik ve derslerde boş geçmektedir. Bu durumda bu 
ilde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin varlığından söz edilebilinir mi? Bu ilimizde eğitim ve öğ
retim nasıl ve ne zaman sağlanacaktır? 

2. Tunceli İlinin merkez ve ilçelerindeki lise ve orta okullarda 20-25 yıllık deneyimli öğ
retmenler olmasına rağmen okul müdürlüklerine devlet hizmetleri 7-8 yıl arasında olan vekil 
kişiler okul müdürlüklerine atanmıştır. Tunceli doğumlu öğretmenlerin yöneticiliğe atanma
ması konusunda herhangi bir ilke kararınız var mıdır? Varsa nereden kaynaklanmaktadır? Yoksa, 
lise ve ortaokul müdürlüklerine neden bu şekilde atamalar yapılmaktadır? 

3. Tunceli tli köy okullarına Tunceli doğumlu öğretmenleri atamadığınız halde Tunceli 
doğumli liseyi bitiren deneyimsiz kişileri vekil öğretmen olarak atamaktasınız. Bu tür uygula
manızın amacı nedir? Hiçbir eğitim, bilgi, kültür ve deneyimi olmayan bu vekil öğretmenlerle 
sağlıklı bir eğitim hizmetinin yapıldığına inanıyor musunuz? 

4. Tunceli'de açtığınız Anadolu Lisesinde halen bir ingilizce bir de edebiyat öğretmeni 
dışında öğretmen bulunmamaktadır. Bu kadro ile Anadolu Lisesinde eğitim ve öğretimin sağ
lanacağına inanıyor musunuz? 

5. Tunceli merkezinde 2 000 mevcutlu Cumhuriyet Lisesinde eğitim araç ve gereçleri çok 
eksik ve öğrenciler okuyacak derslik yer bulamadıkları ve kaloriferi çalışmadığı halde 110 mev
cutlu tmam-Hatip Lisesi çok modern bir binada ve ihtiyaç fazlası odalara sahip her türlü kon
fora haiz eğitim araç ve gereçleri eksiksiz biçimde eğitim yapmaktadır. Her iki lise arasındaki 
bu farkı doğuran nedenler nelerdir? Ve nasıl izah edersiniz? 
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6. Tunceli tli, Hozat İlçesinin köylerindeki okulların büyük bir kesiminde tedrisat yapıl
mamakta ve merkezde ise eğitime elverişli hale getirilen Bölge Yatılı okulu ise yardımcı hizmet
lilerin bulunamaması sonucu faaliyete geçirilememiş bulunmaktadır. Ayrıca TUnceli İlinde mevcut 
daire ve okullarda çok miktarda yardımcı hizmetliye ihtiyaç bulunmaktadır. İldeki bu eksiklik 
ne zaman giderilecektir? 

7. Tunceli İlinde bulunan okul ve liselere atanan vekil müdürlerin bir çoğu imam-hatip 
kökenli olup, bunlar çağdaş eğitim yerine dinsel eğitime öncelik vermekte ve bu suretle hareket 
etmeyen öğretmenler cezalandırılmakta, konut verilmemekte ve mağdur edilmektedirler. Ör
neğin; Pertek Lise Müdürü Ömer elma'nın eşi öğretmen olduğu halde sokakta gözlerini kapa
tacak şekilde türbanla gezmektedir. Bu durumda; ildeki belirli amaçların tahakkuku için ve 
belirli kadrolaşma hareketinin sonucu meydana gelen bu oluşumu ne zaman ortadan kaldıra
rak ildeki eğitimi çağdaş düşüncelere sahip yöneticHer kanalıyla yürüteceksiniz? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 9.4.1990 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.1. Arş. Plan. Dai. Bşk.-90/1089 
Konu : Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in 

Yazılı Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel sekreterliğinin 15 Mart 1990 tarih 
ve Kan. Kar. Md. 7/1204-4533/20260 sayılı yazısı. 

Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç tarafından Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru öner
gesi incelenmiş ve cevabı Ek'te sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Avni Akyol 

Millî Eğitim Bakanı 
Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in Yazılı Soru önergesinin Cevabı 

1. Tunceli il ve ilçelerindeki orta dereceli okullarda yabancı dil ile matematik ve fen ders
leri öğretmen ve haftalık ders saati durumu incelendiğinde; il genelinde 947 saat matematik 
dersine karşılık 51 öğretmen (8'i idareci), 196 saat fizik dersine karşılık 14 öğretmen, 149 saat 
kimya dersine karşılık 7 öğretmen (2'si idareci) 127 saat Biyoloji dersine karşılık 13 öğretmen 
(l'i iaderici), 638 saat fen bilgisi dersine 27 öğretmen (5'i idareci) 208 saat Almanca dersine 
karşılık 9 öğretmen (l'i idareci), 265 saat Fransızca dersine karşılık 8 öğretmen (2'si idareci) 
645 saat İngilizce dersine karşılık 8 öğretmenin görev yaptığı tespit edilmiştir. 

Yabancı dil ve fen dersleri öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere, yeni atanan öğretmenler 
ile askerlik hizmetini öğretmen olarak yerine getiren yükümlülerden Tunceli İline 6 matema
tik, 1 Fizik, 6 Kimya, 4 Biyoloji, 3 Fen Bilgisi, 2 Almanca, 1 Fransızca, 5 İngilizce olmak üzere 
bu branşlardan 28 öğretmen verilmiştir. Ayrıca yedek subay öğretmenlerin, ikinci dağıtımla
rında da bu il'e 2 Fizik, 4 Kimya, 4 Biyoloji, 3 Almanca, 1 Fransızca olmak üzere bu branşlar
dan 15 öğretmen daha verilmiş olup, bu öğretmenler 10 Nisan 1990 tarihinde görevlerine baş
layacaklardır. 
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Bu atamalarla Tunceli İlinin öğretmen ihtiyacı karşılanmaya çalışılmış olmakla birlikte 
yabancı dil öğretmeni ihtiyacı ülke genelinde de sıkıntı çekilen branşlar olduğundan kapatıla-
mamaştır. Orta dereceli okullarımızda görevlendirilecek yabancı dil (ingilizce) öğretmenleri
nin kaynağının genişletilerek sayılarının artırılması için çalışmalar sürdürülmektedir. 

2. Orta dereceli okullara yönetici atamaları "Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yö
neticiliklerine Atanma ve Bunların Görevden Alınmaları Hakkındaki Yönerge" esaslarına gö
re yapılmaktadır. Müdürlüğü açık olan okullar için müracaatta bulunan adayların durumları, 
il değerlendirme ve mülakat komisyonunca incelenmekte genel ve özel şartları taşıyan ve puan
lama sonucunda uygun görülenler, atama yapılmak üzere Bakanlığa teklifte bulunanların du
rumları değerlendirilmektedir. 

Söz konusu yönergenin okul müdürlüğüne atanacaklarda aranacak özel şartlar bölümün
de A tipi okul müdürlüğü için en az 8 yıl (bunun 4 yılı yöneticilik) B tipi okul müdürlüğü 
için en az 6 yıl (bunun 3 yılı yöneticilik) C tipi okul müdürlüğü için en az 3 yıl (bunun 1 yılı 
yöneticilik) hizmetinin bulunmaması halinde A ve B tipi okul müdürlüğü için bir alt tipteki 
okul müdürlüğünün şartım taşıması, C tipi için ise adaylığının kaldırılmış olmasının atama 
için yeterli olduğu ifade edilmektedir. 

Tunceli İlinde de orta dereceli okullara müdür ataması yukarıda belirtilen usuller çerçeve
sinde yapılmaktadır. Ancak bu ilde 27 orta dereceli okuldan 14'ünün müdürlüğü açık olup, 
bu okullara Valilikçe teklif yapıldığında ilgililerin durumları incelenebilecektir. 

3. 1989-1990 öğretim yılında ilkokul öğretmeni ihtiyacının asil öğretmenlerle karşılana
maması halinde eğitim ve öğretimin aksamaması için illerin talepleri dikkate alınarak 657 sayı
lı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi gereğince vekil öğretmen kadrosu tahsisi ya
pılmaktadır. Bu kadrolara öncelikle Eğitim Yüksek Okulu ile diğer yüksekokul mezunların
dan, vekil öğrtemen ataması yapılması için valiliklere gerekli talimat verilmiştir. 

Bu çerçevede Tunceli tli emrine 130 vekil öğretmen kadrosu tahsisi yapılmış olup bu kad
rolara atamalar ilgili Valilikçe gerçekleştirilmiştir. 

4. Tunceli Anadolu Lisesi 1989-1990 öğretim yılında eğitime açıldığından sadece hazır
lık sınıfı bulunmakta olup haftada 24 saat İngilizce dersine karşılık 1 öğretmen, haftada 4 saat 
Türkçe dersine karşılık 1 öğretmen olmak üzere 2 öğretmen görev yapmaktadır. 

1990-1991 öğretim yılında bu okulun ders saati ve öğretmen durumu dikkate alınarak öğ
retmen ihtiyacının karşılanması planlanmıştır. 

5. Cumhuriyet Lisesinin eğitim ve öğretim şartlarının iyileştirilmesi için okula ek bir bi
na veya başka bir yere yeni bina yapılması amacıyla, Valilikten arsa bilgi ve belgeleri istenmiş
tir. Ayrıca, okulun eksik eğitim araç ve gereçlerinin karşılanması hususunda Valiliğe talimat 
verilmiştir. Kalorifer tesisatının onarılması için gerekli keşiflerin yapılması ve Bakanlığımıza 
bildirilmesi Valilikten istenmiştir. - .. 

6. Kalkınmada öncelikli illerdeki okul ve kurumlarımızın yardımcı hizmetler sınıfı per
soneli ihtiyacını karşılamak üzere Başbakanlıktan kadro kullanma izni alınmıştır. Bu kadrola
rın illere dağıtımı sırasında Tunceli tli emrine 80 kadro tahsis edilmiş olup, atamaların ne şekil
de yapılacağı konusunda 16.3.1990 gün ve 40788 sayılı yazı ile ilgili Valiliklere gerekli talimat 
verilmiştir. 

— 297 — 



T.B.M.M. B : 100 10 . 4 . 1990 O : 1 

7. Yukarıda da belirtildiği üzere Tunceli tünde bulunan orta dereceli okullardan 14'ünün 
müdürlüğü vekâleten yürütülmektedir. Söz konusu okul müdürlüklerine vekâleten atama okul
daki mevcut öğretmen arasından Valilikçe gerçekleştirilmektedir. 1739 sayılı Millî Eğitim Te
mel Kanunu gereğince öğretmen olarak atanacaklardan, yükseköğretim kurumlarından me
zun olma şartı arandığından vekâleten müdürlük görevi verilenler de yükseköğrenimli oldu
ğundan ilgililerin ortaöğrenim seviyesinde hangi okullardan mezun olduğuna bakılmamaktadır. 

Pertek Lisesi Müdürü ve Matematik öğretmeni Ömer Elmas ise Valilik teklifi üzerine 
21.8.1989 tarihinde bu göreve atanmıştır. Adı geçen hakkında Bakanlığımıza intikal eden her
hangi bir şikâyet bulunmamaktadır. 

6. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, İskenderun istiklal Makzume Anadolu Lisesi kontenjanının 
düşürüldüğü, iddiasına ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakarı Avni Akyol'un yazık cevabı (7/1205) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Avni Akyol tarafından yazılı olarak ya

nıtlanmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 
Doç. Dr. Ali Uyar 

Hatay 
1. tskenderun İstiklal Makzume Anadolu Lisesi kontenjanının 180'den 72'yeindirildiği 

haberi doğru mudur? 
2. Haber doğru ise bunun sebebi nedir? 
3. Anadolu Liselerini yurt sathına yaygınlaştırırken, bu yöndeki tasarrufunuz iskende

run halkına ve çocuklarına bir cezalandırma hareketi olmaz mı? 
4. Artan nüfus ve istek karşısında kontanjan azaltması yoluna gitmeniz bu eğitim mües

seselerini yayma fikri ile bağdaşır mı? Bu bir tezat teşkil etmiyor mu? 
5. iskenderun istiklal Makzume Anadolu Lisesi dışında kontenjanını düşürdüğünüz bir 

başka Anadolu Lisesi var mı? Varsa onun da sebebi nedir? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 9.4.1990 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.1. Arş. Pln. Dai. Bşk. 1088 
Konu : Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın 

Yazılı Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar Kararlar Dai
resi Başkanlığının 7/1205-4535/20261 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar tarafından Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önerge
si incelenmiş ve cevabı Ek'te sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Anvi Akyol 

Millî Eğitim Bakanı 
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Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın Yazılı Soru önergesinin Cevabı 

1. Bir Kısım Derslerin öğretimini Yabancı Dille Yapan Resmî Okullar özel Yönetmeliği
nin 10 uncu maddesine göre, Anadolu Liselerinin hazırlık sınıfına alınacak öğrencilere ait Kon
tenjanlar illerde kurulan bir komisyon tarafından tespit edilmektedir. Hatay tli tskenderun İl
çesi İstiklal Makzume Anadolu Lisesinin, 1990-1991 öğretim yılında hazırlık sınıfına alınacak 
öğrenci sayısı Valilikte kurulan komisyon tarafından 72 öğrenci olarak tespit edilmiştir. 

2. Adı geçen okulun, öğrenci kontenjanının 180'den 72'ye indirildiği haberi doğru değildir. 

3. Kontenjan azaltılması diye bir şey yoktur ki, tskenderun halkına ve çocuklarına bir 
cezalandırma söz konuşu olsun. 

4. Adı geçen okul 17 dershaneli olup boş dersliği bulunmamaktadır. Ayrıca okuldan mezun 
olan öğrenci de olmamıştır. Kontenjan okulun kapasitesi dikkate alınarak tespit edilmiştir. Azalt
ma yoktur. 

5. Anadolu Liselerinin fizikî kapasiteleri göz önüne alınarak, hazırlık sınıflarının öğ
renci kontenjanları Valiliklerce tespit edilmektedir. Valiliklerin bu konudaki tekliflerine Bakan
lığımızca da uyulmaktadır. 

7 — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'tn, Aydın E Tipi Cezaevindeki açlık grevine ve 
Cezaevinde meydana geldiği iddia edilen olaylara i/ikin sorusu ve Adalet Bakanı Maltmut Oltan Sungur
lu'nun yazüı cevabı (7/1211) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Mahmut Oltan Sungurlu tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını arz ederim. 

13.3.1990 

A. Sedat Doğan 
Adana Milletvekili 

Hüseyin Hüsnü Eroğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın ölümüne ve cezaevinde yatan 200'ü aş
kın insanın işkence görmesine neden olan Aydın E Tipi Cezaevindeki Açlık Grevi ve meydana 
gelen olaylarla ilgili olarak: 

1. Adli soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmamışsa nedeni nedir? Hukuk Devletinde 
adlî soruşturma açılması, kalillerin-suçluların tespit edilmesi ve gerekli cezaya çarptırılması; 
yapılması gereken olduğu halde, adlî soruşlurmanm başlatılmamış olmasını nasıl izah edersiniz? 

2. Yedi ayı aşkın bir süre önce, açlık grevi devam ederken başlatılan idarî soruşturma 
sonuçlanmış mıdır? 

3. Sonuçlanmış ise suçIular-sorumUıIar tespit edilmiş midir? Edilmiş ise isimleri ve gö
revleri nedir? Haklarında ne gibi işlem yapılmıştır? 

4. idarî soruşturma sonuçlarının kamuoyuna açıklanması düşünülmekte midir? 
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T.C. 
Adalet Bakanlığı 9.4.1990 

Bakan : 484 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 19.3.1990 tarihli ve 7/1211-4543/20303 

sayılı yazınız. 
ilgi yazınız ekinde gönderilen ve Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan tarafından 

verilen ve yazılı olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesinin cevabı iki nüsha 
halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

Sayın Abdullah Sedat Doğan 
Adana Milletvekili 
Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru 

önergesinin cevabı aşağıda takdim kılınmıştır. 
1. Eskişehir özel Tip Cezaevinde, toplu firar için iki ana tünel ile bu iki tünele, altyapı 

merkezlerine ulaşan ara tüneller açıldığı, bazı bölümlerinin duvarları delinerek bloklar arası 
irtibatın sağlandığı, cezaevi zemininin delindiği, bu durumda her an toplu bir firarın olabile
ceği 22.6.1989 tarihinde tespit edildiğinden, bu cezaevindeki hükümlü ve tutukluların tamiratı 
bitmiş olan Aydın ve Nazilli E Tipi Cezaevlerine nakledilmelerine ve Eskişehir özel Tip Ceza
evinin onarıma alınmasına karar verilmiştir. 

Açlık grevinde bulunan ve nakillerine karar verilen bu cezaevindeki tüm hükümlü ve tu
tukluların tamamı nakledilmeden önce, 2.8.1989 tarihinde dahiliye ve hariciye mütehassısı bi
rer tabibe muayeneleri yaptırılmıştır. Nakil için şevklerinin yapılmasına dair mani halleri bu
lunmadığı raporu alındıktan sonra, aynı gün saat 08.00'de hükümlü ve tutukluların nakil işle
mine başlanmıştır. 

Nakil ve taşıma sırasında hükümlü ve tutuklular için gerekli tıbbî tedbirler alınarak, dok
tor nezaretinde ambulans takviyesi ile Aydın ve Nazilli E Tipi Cezaevlerine sevk edilmişlerdir. 
Sevk sırasında sık sık verilen molalarda hükümlü ve tutuklular doktor kontrolüne tabi tutul
muşlardır. 

Açlık grevinde olanlardan Aydın E Tipi Cezaevine nakilleri yapılan ve mütehassıs hekim
ler tarafından nakillerine sağlık yönünden mani halleri bulunmadığına dair rapor verilen hü
kümlü Mehmet Yalçınkaya ile tutuklu Hüseyin Hüsnü Eroğlu'nun sağlık durumlarının kötüye 
gitmesi üzerine, Aydın İli Devlet Hastanesine aynı gün saat 22.00 sıralarında yatırıldıkları, an
cak tıbbî müdahaleye rağmen kurtarılamayarak her ikisinin de vefat ettiği, ölüm sebeplerinin, 
açlığa ve susuzluğa bağlı dehitrasyon ve ketozis sonucu koma ve şoktan meydana geldiği, yapı
lan adlî muayene ve otopsi sonucunda anlaşılmıştır. 

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca; olayla ilgili soruşturmaya başlanmış ve yapılan hazır
lık tahkikatı sonucunda, ölüm olayının meydana gelmesinde, dışarıdan herhangi bir etkinin 
tespit olunamadığı, ölümün kendi eylemleri sonucu meydana geldiği gerekçesiyle, 8.8.1989 (a-
rihli ve 1989/1260 sayılı takibata mahal olmadığı kararı verilmiştir. 
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2. Olayla ilgili olarak yetkililer hakkında başlatılan idarî soruşturma henüz sonuçlan
mamıştır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 
8. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu 'nun, Kastamonu İli Bozkurl ilçesindeki Yaralıgöz 

Kayasma kayak merkezi yapılıp yapûmayacağma ilişkin sorusu ve Devlet Bakam İzmet Ozarslan'tn ya
zdı cevabı (7/1220) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulan sorunun Devlet Bakanı Sayın tsmet özarslan tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

19.3.1990 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 
Bozkurt (Kastamonu) Yaralıgöz Kayasına kayak merkezi yapılması düşünülmekte midir? 

T.C. 
Başbakanlık 9.4.1990 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Tesisler - Yat. Pln. Şb. Md. 

T.06-1.72/1697 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 22.3.1990 gün ve 7/1220-4571/20441 sayılı yazınız. 
ligi yazınız ekindeki Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun 19.3.1990 günlü yazılı 

soru önergesi incelenmiştir. 
Kastamonu İli Bozkurt İlçesinde bulunan Yaralıgöz Kayasına Kayak Merkezi yapılması 

konusunda Bakanlığıma herhangi bir müracaatta bulunulmamıştır. 
Bu konudaki talepler değerlendirilirken mahallinde topoğrafik ve coğrafik etüt ile ula

şım, yöre halkının kayak sporuna olan ilgisi ve yatkınlığı ve kar durumu gibi özelliklerinde 
bulunması halinde kayak ve kayak sporuna hizmet etmedeki önceliği de dikkate alınarak yatı
rım programlarına teklif edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
tsmet özarslan 
Devlet Bakanı 

9. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu ili Abana ilçesi futbol saltasına 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı İsmet Ozarslan'tn yazılı cevabı (7/1225) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sorulan sorunun Devlet Bakanı Sayın tsmet özarslan tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 19.3.1990 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 
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— Abana/Kastamonu futbol sahasının çimlenmesi ve tribün yapılması için daha önce söz 
verilmişti. Bu konudaki çalışmalar hangi safhadadır? 

T.C. 
Başbakanlık 9.5.1990 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Tesislar - Yat. Pln. Şb. Md. 

T.06-1./1696 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 22.3.1990 gün ve 20446 sayılı yazınız. 
tlgi yazınız ekindeki Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun soru önergesi incelen

miştir. 
I. ve II. Türkiye Futbol Ligi müsabakalarının yeşil sahalarda oynatılması konusunda Ba

kanlığım büyük bir gayert göstermektedir. 71 ti Merkezi stadyumlarının 53 adedinde çim fut
bol sahası mevcut olup, ti Merkezlerinde çim futbol sahası olmayan 18 tlimizde ise çimleme 
çalışmalarına belirli bir pogram ve malî imkânlar dahilinde başlanılmıştır. 

Halen I. Ligde bulunan takımların tamamı, II. ligde bulunan takımların ise 30 adedinin 
çim futbol sahaları bulunmamaktadır. II. Ligde çim futbol sahası olmayan 21 adet takıma ti 
Merkezleri bazında yapılacak çalışmalara paralel olarak sahalarının çimlendirilmesi planlan
mıştır. 

Bakanlığıma bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü mülkiyetinde Abana İlçesinde spor 
tesisi yapılacak arsa ve futbol sahası bulunmamaktadır. Bu nedenle; mülkiyeti Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğüne ait şehir imar planında spor tesislerine tahsisli 
25 000 m2,hk kısmın futbol sahası yapılmak üzere ilgili Bakanlıktan tahsisi istenmiştir. 

Tahsis işlemine müteakip futbol sahası tanzimi, çimlendirme ve tribün yapımına yatırım 
programlarında yer verilebilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

tsmet özarslan 
Devlet Bakanı 

10. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, SEKA Taşköprü Fabrikasınca kendir üreti
cilerinin mahsullerinin alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Akka-
ya'nın yazılı cevabı (7/1229) 

19.3.1990 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sorulan sorunun Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 
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— Taşköprü Seka kâğıt fabrikası kendir üreticilerinin mahsullerini almakta müşkülat çı
karmakta veya hiç almamaktadır. • 

Taşköprü Seka kâğıt fabrikası kendir işlemekten vazgeçmiştir. Kendir üreticilerinin mah
sulleri neden alınmamaktadır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 6.4.1990 

Sayı : 03.14/2.02.3797 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 22.3.1990 tarihli, 7/1229-4580/20450 sayılı yazınız. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoglu'nun Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, 
Sayın Başbakanımızca da tarafımdan cevaplandırılması uygun görülen 19.3.1990 tarihli yazılı 
soru önergesine verilen cevâbımız aşağıda belirtilmiştir: 

Kastamonu-Taşköprü'de kurulu bulunan Sigara Kâğıdı Fabrikası, ihtiyacı olan kendirin 
tamamını çevre köy halkından hiçbir müşkülat çıkarmaksızın satın almaktadır. 

Fabrikanın yıllık kendir ihtiyacı: 

3 700 ton (sap) kendir, 
2 400 ton soyulmuş lif kendirdir. 

Türkiye Selüloz ve Kâğıt İşletmeleri Fabrikalarında 1988 yılı Eylül ayında başlayıp, 1989 
Ocak ortalarına kadar devam eden grev uygulaması süresince, Sigara Fabrikasında da üretim 
yapılmadığından kendir sarfiyatı da olmamıştır. Buna rağmen grev sırasında dahi müstahsilin 
mağduriyetine meydan verilmemesi için stok ambarları tamamen doluncaya kadar kendir alım
larına devam edilmiş, ambarlarda yer kalmaması üzerine sadece 1989 başlarında kısa bir süre 
kendir alımlarına ara verilmiştir. 

Grevin sona ermesinden sonra ise alımlara tekrar başlanılmıştır. 

Kendir alım fiyatlarının açıklanmasını takiben 1989 yılı mahsulüne öncelikle çubuk ken
dir alımları ile başlanmış ve 6 Ekim - 15 Aralık tarihleri arasında müstahsilden ihtiyacımızın 
üstünde 3 913 ton çubuk kendir alınmıştır. 

1989 yılı ürünü lif kendir alımlarına ise; köylünün kendiri soyabilmesi için gereken süre 
tanınarak 15 Aralık 1989'da başlanmış ve 31 Mart 1990 tarihine kadar 1 300 ton lif kendir alın
mıştır. 

Halen alımlara devam edilmekte ve ödemeler peşin yapılmaktadır. 

Görüldüğü üzere Fabrikanın kendir üreticilerinin mahsullerini almakta müşkülat çıkar
ması veya hiç almaması gibi bir durum söz konusu değildir. 

Bilginize sunarım. 

Kemal Akkaya 
Devlet Bakanı 
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11. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, TARİŞ'in, üretici ortaklarına olan borcuna ilişkin soru
su ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün yazdı cevabı (7/1238) 

20.3.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Şükrü Yürür tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 

Fuat Kılcı 
tzmir 

1. Tariş kooperatifinin üretici ortaklarına 1989 yılı sonu itibariyle pamukta, incirde, zey-
tinyağda, üzümde ne kadar borcu olduğunun bildirilmesi. 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 6.4.1990 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
Sayı : 5/MM-141 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 22.3.1990 tarih ve 7/1238/4597/2050O sayılı yazınız. 

tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, TARİŞ'in, üretici ortaklarına olan borcuna ilişkin ola
rak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim 
edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Şükrü Yürür 
Sanayi ve Ticaret bakanı 

tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın Yazılı Sorusuna Cevabımız 

Soru — Tariş kooperatifinin üretici ortaklarına 1989 yılı sonu itibariyle pamukta, incirde, 
zeytinyağda, üzümde ne kadar borcu olduğunun bildirilmesi. 

Cevap — 31.12.1989 tarihi itibariyle Tariş-Pamuk Birliğinin üretici ortaklarına olan borcu 
3 546 000 000.- TL. üzüm Birliğinin borcu 700 000 000.- TL., Zeytin ve Zeytinyağı Birliğinin 
borcu ise 573 000 000.- TL.'dir. 

tncir Birliğinin üretici ortaklarına borcu olmayıp, ürün bedellerinin tamamı ödenmiştir. 

Tariş-Pamuk Birliği 6.2.1990 tarihinde, Tarış-Üzüm Birliği, 21.2.1990 tarihinde 1989/1990 
kampanya dönemi ürün bedellerinin tamamını üreticilere ödemiş olup, zeytinyağı mubayaası 
ise halen devam etmektedir. 
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12. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, İstanbul'da kurulacak Küçükçekmece Olimpiyat Köyü'ne 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ismet Ozarslan'tn yazûı cevabı (7/1240) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda belirttiğim sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanması için İçtü
zük uyarınca gereğinin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 20.3.1990 

Ekin Dikmen 
tçel 

1. İstanbul Şehrinin 25 km. batısında yer alan ve Küçükçekmece Gölü'nün Kuzeybatı 
kenarında bulunan manzarası, tepelik olan İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kampu
suna bitişik arazi üzerinde İstanbul Belediye Eski Başkanı Sayın Bedrettin Dalan tarafından 
"Küçükçekmece Olimpiyat Köyü" kurulması için karar alındığı doğru mudur? 

2. Küçükçekmece Olimpiyat Köyü için projeleri uzmanlara o dönemde çizdirilmiş midir? 
3. Küçükçekmece Olimpiyat Köyünün yapılması istenen arazi kime aittir? Ne zaman ve 

kimler tarafından satın alınmıştır? 1986-1987 yılları ile 1990 yıllarındaki bu arazinin sahipleri 
kimlerdir? 

4. Projeler çizdirilmişse yapılması düşünülen tesisler ve kapasiteleri nedir? Ne kadardır? 

T.C. 
Başbakanlık 9.5.1990 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
Tesisler-Yat. Pln. Şb. Md. 

T.06-1.72/1695 

Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 22.3.1990 gün ve 20503 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen tçel Milletvekili Ekin Dikmen'in yazılı soru önergesi ince
lenmiştir. 

2000'li yıllarda İstanbul İli ve havalisinde yapılması düşünülen Olimpiyat Oyunlarına ait 
spor tesisleri kompleksi için, Bakanlığımca istanbul İli dahilinde Hazine ve Kamu Kuruluşları
na ait, Olimpiyat Oyunlan tesislerine yetecek nitelik ve büyüklükte arsaların seçimi ve etüdü 
konusunda çeşitli araştırma ve girişimlere 1989 yılında başlanılmış ve yapılan arsa araştırma 
ve girişimlerinden bugüne kadar bir sonuç alınamamıştır. Arsa seçiminin yapılamaması nede
niyle, bunu takip eden kamulaştırma işlemlerine de başlanılamamıştır. 

Bakanlığım Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1990 yılı yatırım programına, Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığınca 89H051230 proje numarası ve 10 000 000 000 TL. ödenekle (pro
jenin ödeneği Belediye kaynaklarından karşılanacaktır.) 100 000 kişilik Olimpik Stadyum ya
pımı alınmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İsmet özarslan 
Devlet Bakanı 
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13. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, izmir iline vali atanmamasmm nedenine ilişkin Başba
kandan sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1246) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 23.3.1990 

Akın Gönen 
tzmir 

Türkiye'nin üç büyük ilinden birisi olan tzmir ilinin yaklaşık beş aydır valisiz olduğu ma
lumlarınızdır. 

Her bakımdan hizmet akışını menfî etkilediği kesin olmasına rağmen ve basında da konu 
çeşitli defalar İzmir'in, izmirlinin zararına olcağı ifade edilmesine rağmen vali ataması neden 
yapılamamaktadır? 

a) izmir'e atanacak vali mi bulunamamaktadır? 
b) tzmir ilinin problemimi yok sayılmaktadır? 
c) Yoksa valilik müessesesinin asaleten yürütülmesi ile vekâleten yürütülmesi arasında 

mı fark görmemektesiniz? 

T.C. , 
İçişleri Bakanlığı 5.4.1990 

Ankara 
Sayı : PGM. M.t.A. Atama 731/A-3372 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tzmir iline Vali atanması konusunda tzmir Milletvekili Akın Gönen tarafından verilen ve 
tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesine cevap teşkil edecek bilgi
ler aşağıya çıkarılmıştır. 

Abdülkadir Aksu 
içişleri Bakanı 

tzmir tüne en yakın zamanda Vali ataması planlanmış bulunmaktadır. 

14. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Samsun ilinin çöp sorununa ilişkin sorusu ve içiş
leri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazüı cevabı (7/1247) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasında aracılığınızı saygılarımla arz ederim. 28.3.1990 

trfan Demiralp 
Samsun 

Samsun Karadenizin en güzel ve gelişmekte olan bir ilidir. Üçyüz bini aşkın nüfusu ile 
de bölgede büyüklük olarak 1 inci sırada yer almaktadır. Ancak özellikle son yıllarda Samsun 
içerisinde toplanan çöplerin döküldüğü veya depolandığı bölgede büyük problemler ortaya çık
maktadır. Bu çevrede yaşayan insanlar çöplerin ortaya çıkardığı durum nedeniyte hastalık teh
likesi ile karşı karşıya bulunmaktadırlar. Ayrıca yaz aylarında bu bölgeden geçen yolu takiben 
merkez köylerine gitmek için insanların burunlarını kapamaları gerekmektedir. 
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1. Giderek daha da fazla tehlike arz eden bu sorunun çözümü için herhangi bir çalışma 
yapılıyor mu? 

2. Bakanlığınız bu konuda belediye ile ortaklaşa bir çalışma yaparak soruna çözüm ara
yabilecek mi? 

3. Konunun önemine binaen en kısa zamanda bir araştırma ekibini bölgeye gönderebilir 
misiniz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 10.4.1990 

Ankara 
Sayı : MÎGM-APK-ARGE-571 (90)/90266 

Konu : Soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Bşk.lığının 2.4.1990 gün ve 7/1247-4681/20801 sayılı yazısı. 
Samsun Milletvekili Sayın İrfan Demiralp'in, Samsun İlinin çöp sorununa ilişkin yazılı 

soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 
Samsun İlinin orta vadedeki çöp sorununu gidermek üzere Hacıismail Köyü Yılanlı Dere 

mevkiinde çöp dökme istasyonu yapılmış ve 198S yılında hizmete girmiştir. 
Esas sorun, Samsun Belediyesinin çöp dökme istasyonunu hatalı kullanmasından doğ

muştur. Çöp dökme istasyonunun uygun kullanımı hususunda Samsun Valiliği belediyeyi ikaz 
etmiş ve istasyonun şartalarına uygun kullanımı sağlanmıştır. 

Mevcut çöp dökme istasyonuna alternatif bir istasyon, bütün aramalara rağmen belirle
nememiş olup bu konudaki çalışmalar devam etmektedir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Abdülkadir Aksu 

İçişleri Bakanı 
15. — Kars Milletvekili Mahmut Altnak'tn, iş(ifazlalığı gerekçesiyle is aküleri feshedilen isçilere 

ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam imren Aykut'un yazdı cevabı (7/1256) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 30.4.1990 
Kars Bağımsız Milletvekili 

Mahmut Alınak 
Toplusözleşme ya da sendikaların örgütlenme aşamasında 1475 sayılı İş Yasasının 13 üncü 

maddesine dayanılarak işçi fazlalığı gerekçesi ile toplu işçi çıkarmalarını önlemek üzere yasa 
değişikliğine gitmeyi düşünüyor musunuz? Bir süre önce yapılan Hükümet, işveren ve Türk-tş 
üçlü zirvesinde, böyle bir düzenlemeye gidileceği şeklindeki sözler, toplusözleşmeler ya da ILO 
toplantısını aşma amacına yönelik değil ise, bu Yasa tasırısını ne zaman TBMM gündemine 
getirmeyi düşünüyorsunuz? 

İşçi fazlalığı iddiası ile bugüne kadar toplu ya da ferdî olarak işlerine son verilen işçilerin 
sayısı ne kadardır? İş akitleri feshedilen bu durumdaki işçiler için de herhangi bir yasa değişik
liğini getirmeyi düşünüyor musunuz? 
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T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6.4.1990 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : 290-10-04-10-637/5569-012440 

Konu : Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın 
'Kızılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 3.4.1990 tarihli, 7/1256/4703/20873 sayılı yazısı. 

tlgi yazı ekinde alınan, Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın tarafımdan cevaplandırılması 
istenilen "işçi fazlalığı gerekçesiyle iş akitleri feshedilen işçiler" konusundaki 30.3.1990 tarihli 
soru önergesi incelenmiştir. 

1. 1475 sayılı tş Kanununun 13 üncü maddesinde süresi belli olmayan sürekli hizmet akit
lerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi şartı getirilmiştir, işverenin, hizmet 
âktini fesih hakkının kötüye kullanılması halinde ayrıca kötü niyet tazminatı ödemekle yükümlü 
olduğu hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme hem işçi hem de işveren için geçerli olup, öneller, 
hizmet akitleri ve toplu iş sözleşmeleriyle işçi lehine değiştirilebilmektedir. 

Bu maddeyle, hizmet akdi ile süresiz bağlı kalmak istemeyen işçiye ve işverene akdi boza
bilmek imkânı tanımaktadır. 

Görüleceği üzere, 1475 sayılı tş Kanunun hizmet akdinin feshine ilişkin 13 üncü maddesi 
ile işyeri çalışma barışının ve istihdam güvenliğinin sağlanması bakımından bir denge gözetil-
miştir. 

Bununla birlikte, işçi ve işveren kesiminin 13 üncü madde değişikliği konusunda sağlaya
cakları mutabakatın göz önüne alınması da tabiidir. 

Bu konulardaki, bir süre önce yapılan Hükümet-tşçi-îşveren zirvesinde Türk-tş tarafın
dan önerilen yasa değişikliği talepleri değerlendirilmekte ve çalışmalar sürdürülmektedir. 

2. Bu güne kadar 1 218 işçinin hizmet akdinin feshedildiği tespit edilmiştir. Fesihle ilgili 
şikâyetler Bakanlığım denetim elemanlarınca anında incelenmekte ve bu inceleme sonucuna 
göre de gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. Nitekim, 1475 sayılı tş Kanununun 24 üncü mad
desine aykırı olarak çıkarılan ve işe alınan işçiler için işverenlere 3493 sayılı Kanuna göre top
lam 520 000 000,- (beşyüzyirmi milyon) TL. idarî para cezası uygulanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. tmren Aykut 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

100 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

10 . 4 . 1990 Şalı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 10 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu' 
da cereyan eden olaylar ve hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 İnci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

2. — Zonguldak Milletvekili Köiksal Toptan ve 12 arkadaşının, Hükümetin 
tarım politikası ve tarım sektörünün sorunları konusunda Anayasanın 98 inci 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıılmasına iLişkin 
önergesi (8/15) 

3. — Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan ve 10 arkadaşının, ülkemizin sana
yileşmesi konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

4. — îstanlbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve 64 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin soranları ve Hükümetin bu konudaki tutumu konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/17) 
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5. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin İli Silopi 
İlçesi Derebaşı Köyü yakınlarında 17.9.1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddia
ları açıklığa kavuşturmak ve olayın sorumlularım tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddelerıi! uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/73) 

6. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadaşının, kamu iktisadî teşeb
büslerinin ülke ekonomisine katkıs*, bunlardan bazılarının satılmasını zorunlu kılan 
nedenler ve satılan ve satışa çıkarılan kamu iktisadî teşebbüslerinin değer takdirleri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasıına ilişkin önergesi (8/18) 

7. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar ve 19 arkadaşının, Atatürk Orman 
Çiftliğinin kuruluş ve mıiillete devrediliş amacı dışında kullanıldığı iddiasını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkim önergesi (10/74) 

8. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 32 arkadaşının, Hakkâri İli 
Yoncalı Köyünde 18 Temmuz 1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları 
ve olağanüstü hal uygulanan illerdeki benzeri uygulamaları tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mecls 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

9. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 43 arkadaşının, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

10. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırklareli İli 
Lüleburgaz İlçesindeki iki adet Devlet Üretme Çiftliğinin Libyalılara satılacağı iddia
larını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

11. —Niğde Milletvekili Raşit Daldal ve 36 arkadaşının, Ankara İlindeki hava 
kirliliğinin nedenlerini ve 'bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

12. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 27 arkadaşının, çay ürünü ve üre
ticileriyle ilgili sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

13. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, 1402'likler olarak anılan
ların hangi nedenlerle ve kimler tarafından görevlerinden uzaklaştırıldıklarını ve Da
nıştay kararına rağmen bu kişilerin görevlerine dönmelerini engelleyenleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 
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14. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal ve 24 arkadaşının, pancar üreticilerinin 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20) 

15. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 15 arkadaşının, Sümer bank ve özel
leştirmeye tabi tutulacak diğer kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili suiistimali iddilarının 
gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

16. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 16 arkadaşının, ülkemizdeki anarşi 
ve terör eylemlerinim nedenleri ile hedeflerini, bu eylemlerin arkasındaki güçleri ve 
konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/83) 

17. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 20 arkadaşının, irtica hareketlerinin amaç 
ve boyutlarını, iç ve dış desteklerini ve laikliği sağlıklı ve kalıcı temellere oturtmak 
için alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

18. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 29 arkadaşının, Amasra ve 
Yeniçeltek'de meydana gelen kazaların gerçek nedenlerini ve madencilik sektöründeki 
kazalar ile meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

19. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 16 arkadaşının, Yeniçeltek Kö
mür İşletmesindeki çalışma koşullarını, bu İşletmede meydana gelen iş kazasının so
rumlularını ve konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl-' 
masına ilişkin önergesi (10/8'6) 

20. — İstanbul Milletvekili Sudi Neş'e Türel ve 20 arkadaşının, İstanbul İlindeki 
su sıkıntısının gerçek nedenlerini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

21. — Amasya Milletvekili Mehmet Tabir Köse ve 24 arkadaşının, ülkemizdeki ' 
maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkim önergesi (10/88) 

22. —İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 27 arkadaşının, tütün üreticilerinin 
sorunları ve 1989 ürünü tütün fiyatları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23) 

23. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 24 arkadaşının, Sayın Turgut özal'ın 
Başbakanlığı döneminde; kendisinin ve bazı yakınlarının edindikleri mal varlıklarıyla 
ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/89) 
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24. —Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 15 arkadaşının, ülkemizin Avrupa 
Topluluğuna tam üyeliğiyle ilgili gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/24) 

25. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 arkadaşının, genel sağlık sigortasıyla 
ilgili olarak hükümetçe yapılan çalışmalar konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/25) 

26. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 22 arkadaşının, ilaç ve ilaç sa
nayii konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/26) 

27< — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları ve 12 arkadaşının, ASELSAN'da 
çalışan işçilerden bir kısmının topluca işten çıkarılmalarının nedenini ve Savunma Fo
nu Müsteşarlığınca açılan bilgisayar kontrollü telsiz sistemi ihalesi ile ilgili iddiaların 
gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/90) 

28. — Samsun Milletvekili Ali Eser ve 22 arkadaşının, baraj projeleri nedeniyle 
gerçekleştirilen toplu kamulaştırmaların neden olduğu sorunları tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

29. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 20 arkadaşının, ülkemizin spor
la ilgili sorunlarını tespit etmek ve ulusal bir spor politikası oluşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

30si — Adana M'illötveTdilü' Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, hayvancılığıırnızm 
içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde'eri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına i'lişkiın önergesi (10/94) 

31. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve i 6 arkadaşımn, Trakya Yağlı 
Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini, içinde bulunduğu sorunlardan kurtarmak ve 
ülke tarımına daha yararlı hale getirmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 'inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

32. — Erzurum Milletvekili ismail Köse ve 29 arkadaşının, Doğu ve Güney
doğu Anadolu'da satılan fabrikaların satış işlemleriyle ilgili iddiaların gerçeklik dere
cesini ve bu fabrikaların yeniden hizmete açılabilmesi için alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

33. -• izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşının, Arif iye - Sincan çift hatlı 
demiryolu inşaatından vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma-
sına ilişkin önergesi (10/97) 
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6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Beldifoi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazılarının Antalya Valili
ğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

2. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, bininci Özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/60) 

3. —Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim programla
rının geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/65) 

4. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol liginde 
uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/68) 

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

6. — Balıikesir Milletvekili İ. Önder Kırîı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelenme nedenine ve sınav komisyonunun kimlerden 
oluştuğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

7. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altuner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamıir edilmemesini tenkit eden bir vatandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şefliği Gö
revlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkin, Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/110) 

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

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

10. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yönetim 
Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi f6/205) (1) 

11. —Adana Milletvekilli 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 ioru önergesi (6/234) (1) 

12. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine 
Yardım Derneği Öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için gerekli maüzeme 
ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.İ. Orta Anadolu Linyit İşletmesmce karşılandığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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13. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümeıbamk'ta «Turgut özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

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

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

16. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nim ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hükümlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (1) 

17. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/258) (1) 

18. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Vergisi 
mükellefferine 1987 ve 1988 yıllarında ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi iadesi 
ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/134) 

19. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikali eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması devam 
eden dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6'138) 

20. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

21. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) 

22. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir ilçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yaptırılıp yaptırıl mayacağma ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

23. —• Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana ili Yüreğir İlçesi Yunusoğlu 
Köyünde sağlık ocağı yaptırılmamasının nedenine ilişkin Sağlıik ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

24. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/158) 

25. — Samsun Milletvekili İrfan Demiiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emekli
lerinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırıiknaları için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Çalışma ve Sosyali Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

26. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran işyer
lerinden Konut Edindirme Fonu için toplanan para miktarına ve fondan yararlanan
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/164) 

27. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, fındık ürünü taban fiyatına 
ve fındık üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesü (6/166) 
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28. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlunun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/167) 

29. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğhı'nun, Trabzon - Maçka ilçesinde 
meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

30. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şayak, 
Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

31. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağlık ocaklarına ait (inşaatların ne zaman tamam
lanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

32. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hastanesi 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/175) 

33. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu inşaatı
nın ne zaman ihale edileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/177) 

34. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu ilçeye 
bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) 

35. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlılk ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

36. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/185) 

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

38. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkrnaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişklin Dışişleri,1 Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

39. — İzmir Milletvekili Fuat Kıkı'nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

40. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

41. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

42. — İçel Milletvekili M, tstemihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl
masının düşünülmediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 



43. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü son1 

önergesi (6/199) 
44. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına ve 

bu ilçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 

45. —' 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) 

46. — 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) 

47. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 
tarihli nüshasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere konu 
teşkil eden olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207) 

48. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesine 
bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarıma ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) (1) 

49. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergelerden 
bir kısmının Gebze - Çayırova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edileceği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) (l) 

50. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapı
lan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

51. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı 
Yarıkkaya ve Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
lerı Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

52. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında ger
çekleştirilen gül alımlarına ve yapılan, ödemelere ilişkin 3aşbakandan sözlü soru öner
gesi (6/210) 

53. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta lü Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

54. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarkika
raağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi {6/212) 

55. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretiien kere
vit balıklarında görülen hastalığın giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) 

56. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/214) 
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57. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Ataiay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin vö 
Diyarbakır illerinde köy korucuları tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) (1) 

58. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Ataiay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Köyün
den bir vatandaşın Kuşlükçayırı Köyü Bircemal Mezrası korucularından biri tarafın
dan öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söziü soru önergesi (6/324) (1) 

59. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Fonundan konut yapı kooperatiflerine 1988 yılında verilen krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/223) 

60. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçi
lerinin ailelerinin parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

61. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu olan vatan
daşların borçlarınla ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/225) 

62. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gazete
nin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/227) 

63. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının 
durdurulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

64. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Baş/bakan Turgut özal'ın, Göcek'teki 
yaz tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/332) (1) 

65. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Kaya-
dibi Köyü Evil Mezrasındaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıküdığı ve 
Kayadibi Köyünde zorunlu ikamete tabii tutulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

66. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarırtda Hakkâri 
İli Yüksekova İlçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yaralı olarak ele geçMlen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/334) (1) 

67. —Hakkâri Milletvekili Cumhur.Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Şe-
noba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

68. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne 
Aytepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünüa gümrüğe teslim edildiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 



- 10 — 

69. —İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde ya
pılmakta olan Sümerbanfc Konfeksiyon, Fabrikasına ait inşaatın durdurulduğu ve te
sisin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/239) 

70. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlindeki belediyelere 1988 
yılında yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/337) (1) 

71. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı köy
lerdeki vatandaşların sınıtflandırıldığı ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

72. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin 
yakacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254) 

73. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazıoğlu'nun, bir dernek ve bir 
şirket tarafından İstanbul Özel İdare Müdürlüğüne otomobil hibe edıildiği iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 

74. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine ver
diği demece ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

75. —Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) (1) 

76. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon liranın 
üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip ödenmediğine 
ilişkin Devlet Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

77. —• Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan Ter
mik Santralına ve bu bölgede katkısız biriket imalatımın ne zaman gerçekleştirileceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

78. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, fasulye ürününe taban 
fiyat verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/271) 

79: —Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayınlarını 
izleyemeyen Kahramanmaraş İline bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş'da Sümer-
bank ikinci satış mağazasının ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/274) 

80. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

81. — Zonguldak Milletvekilli; Şinasi Altınerlin, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emekli1 bir işçinin cesedinin fareler tarafımdan tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/277) 
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82. — Denizli Milletvekilli Adnan Keskin'in, Vakiflar Bankası Samanpazan 
Şubesince öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

83. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî partilerin 
radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına dair 
Avrupa Konseyi Kararına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/279) 

84. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, TEK Tcroslar İşletmesinin Çukurova 
Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı somnîara ilişkin Enerji! ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

85. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazi)o§lu'nun, Marmara Denizinde 
trol ve algarina ile balık avcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/280) 

86. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, gece bekçilerine de silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/281) 

87. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş İlçesinin ne zaman il yapıla
cağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) 

88. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede kaç kişjinin korucu olarak görevlendirildiğine ve 
korucuların karıştıkları adlı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/352) (1) 

89. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, ALDS'li hastaların sayışma ve 
bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/284) 

90. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdan'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gülköy 
ve Kavak köylerine sağlık evi yaptırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/285) 

91. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan, sözlü soru önergesi (6/286) 

92. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/288) 

93. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde şeker 
pancarı alımlanmn hızlandırılması için ilave kantarlar kuaüup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) 

94. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne za
man açılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/293) 

95. — Samsun Milletvekili Ali Eserin, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına 
ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 
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96. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/358) (1) 

97. — Çorum Milletvekili Cemal Şahinlin, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçların miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

98. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru Önergesi (6/295) 

99. — Bingöl Milletvekili Haydar Bayl'az'ın, Sivas îli Gürün İlçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

100. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler İlçesindeki 
Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç sorun
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

101. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Karakaya Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/308) 

102. — İzmir Milletvekili Fuat Kücı'nın, Çeçme Vergi Dairesi Müdürü hakkında 
ihbar ve şikâyette bulunulup bulunulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/309) 

103. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun 
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/310) 

104. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'i'n, 1985 - 1988 yıllarında Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik bel
gesi alanlara ve adı geçen Fondan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

105. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Mardin ili Midyat İlçe
sinde görevli bir komiser yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

106. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta - Eğirdir İlçesi Endüstri 
Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

107. — Manisa Milletvekili Ümit Oanuyar'ın, heyelan (bölgesi ilan edilen Manisa 
İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim 
alanına nakledilmeleri için çalışma yapılıp yapıtaıadığma ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/312) 
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108. —Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı ilköğ
retim Bölge Okuluna ilişikin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

109. — İstanbul Mill&tvekili Mustafa Sarıgül'ün, profesyonel futbol 'kulüplerinin 
maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) (1) 

110. —Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Altmkaya Barajı sahasında kalan* 
Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/315) 

111. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi mezunları ile diğer 
fakülte mezunları arasında ayrım yapıldığı iddiasına ilıiş'kin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) 

112. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kur
duğu veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/373) (1) 

113. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğal'gaz santralılarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

114. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı baca 
gazı arıtma tesislerine ve Karlıova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakaniindan sözlü soru önergesi (6/376) (1) 

115. —Içiel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefon
ların güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) (1) ': : r v ^ - . { < 

116. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 1988 
yılında ikram faslından yapılan harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kampanyasına 
ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/378) (1) ' 

117. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, elektrik üretim yollarına ve maliyetle
rine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) (1) 

118. —Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan zam
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (1) 

119. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 25.12.1988 tarihimde basına dağı
tıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/382) (1) 

120. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Ba
yındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 
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121. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetıin'in, 1988 yılında elektrik fiyat
larına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/384) (1) 

122. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay'ın, Anadaki ve Türkiye Emlak ban
kalarınca gerçekleştirildiği iddia edilen arsa alım ve satımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

123. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı idarî ve Malî İşler Daire Başkam iken MİT Müsteşar
lığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) (1) 

124. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları ta
rafından yabancı kuruluşlara yaptırılan araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/387) (1) 

125. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt ille
rinde 25.12.1988 tarihinden bugüne kadar göz altına alman vatandaşlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) (1) 

126. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında 
Uluslararası danışmanlık firmalarından aılman hizmetlere ve yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) ı(l) 

127. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış 
fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1) 

128. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklılara yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

129. —Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/393) (1) 

130. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonuna ve elektrik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/394) (1) 

131. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kurmak 
amacıyla Samsun iline bağlı Asaraağaç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde 1985 -1986 
yıllarında kamulaştırılan arazilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/404) (1) 

132. — istanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, 1978 -1988 yıllarında toplanan 
gelir vergilerine ilişkim Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/395) (1) 

133. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T.'C. Ziraat Bankasınca tarım 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygulandığı iddia
sına ilişkin Başibakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 

134. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin borç
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

135. —• İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, «icraatın içinden» ve «Gelişen 
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) (1) 
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136. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Yatağan 
bölgelerinde termik santralleri besleyecek kömür ocaklarının özel sektöre devredileceği 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) (1) 

137. —İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince ku
rulan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergemi (6/398) (1) 

138. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere verilen Eanlar için yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) (1) 

139. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen 
doğalgazın hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/400) (1) 

140. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, SEKA vje Edirne - OLMUKSA'da 
çalışan işçiler hakkında emniyet müdürlüklerince albüm düzenlendiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) (1) 

141. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile il
gili çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/328) 

142. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi 
(6/329) 

143. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten firma
lara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üretim miktarlarına ilişkin Sanayi v,e Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/330) 

144. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Altunkaya Barajı sahasında kalan Vezir
köprü İlçesi Düzce Köyüne ait arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) 

145. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz ithali ile ilgili sözleşme
ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) (1) 

146. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

147. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesinde 
sözleşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

148. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Genel 
Müdürünün Amerika'ya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cum
huriyet Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/409) (1) 

149. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçı
ların konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/410) (1) 
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150. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yüdırım'ın, Tunceli ili Hozat ilçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 

151. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında hayalî 
ihracat yaparak haksız vergi iadesi alan firmalara ne gibi müeyyideler uygulandığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/412) (1) 

152. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çalkıroğlu'nun, Fiskobirlikçe 1988 yılında 
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (1) 

153. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Bkmen'in, Ankara Bahçelievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/415) (1) 

154. — Ankara Milletvekilli Rıza Yılmaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler 
hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/416) (1) 

155. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, 19.7,1988 tarihli ve 88/13161 
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/417) (t) 

156. — Kars Milletvekili Mahmut Alımak'ın, MİT ile ilgilıi bazı iddialara ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

157. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası alarak nitelendiri
len grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/420) (1) 

158. — Tünedi Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu ve Türflciye Emlak Kredi 
bankalarının 1987 ve 1988 yıllarına ait kârlarının yüksek gösterildiği iddiasına ilişkin 
Barbakandan sözlü soru önergesi (6/421) (1) 

159. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 
yıllarındaki bazı harcamalarına ve Emlak Bankasına ait arazi ve binalardan bir kıs
mının satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) (1) 

160. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla Merkez 
Bankasınca incelenmekte olan ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli kararname gere
ğince Devlet Planlama Teşkilatına devredildiği ve incelemeler tamamlanmadan vergi 
iadelerinin ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1) 

161. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzurum İli Şenkaya tlçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme 
kararının infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/426) (1) 

162. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/427) (1) 
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163. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Merkez ilçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınırları içine alınmama
sının nedenine Miskin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (1) 

164. —Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolörlerine 
denetim özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin İçişleri Balkanmdan 
sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

165. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, 31.12.1988 tarihi itibariyle TARİŞ'in 
üreticilere ne kadar borcu bulunduğuna ve bu borcun ne zaman ödeneceğine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) (1) 

166. —İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü 
ile ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/431) (1) 

167. —• İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Burdur il merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba okul
larına nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/353) 

168. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddia
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (1) 

169. —Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadını 
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) (1) 

170. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Em
lak Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırı
lan döviz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/434) (1) 

171. —Manisa Milletvekili Ümit Camuyar'ın, Manisa ili Selendi İlçesine bağlı 
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355) 

172. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan 
İşkenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi ile işkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/441) (1) 

173. —Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya temi
natsız kredi verildiği ve Memduh Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) (1) 

174. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

(100 Üncü Birleşim) 
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175. — Ankaıa Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu nede
nliyle görevinde'n alındığı ve genel idare hizmetleri sınıfına atandığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) (1) 

176. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan, ve Malatya 
illerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/451) (1) 

177. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 
tarihli nüshasında yer alan S.S.K. Genel Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/443) (1) 

178. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanınca hakaret edildiği ve 
görevinden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/362) 

179. — İsparta Milletvekilli Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 

180. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler İlçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

18L — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürık'ün, Anavatan Partisi belediye başkan 
adayları hakkında görüş bildirdikleri iddia edilen vali ve kaymakamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/365) 

182. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idareler 
seçimleri nedeniyle bazı seçim bölgelerinde vali ve kaymakamlarca aday yoklaması 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) (1) 

183. —İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu ile ilgili 
davayı izlemek isteyen vatandaşların maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/445) (1) 

184. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına 
alınan sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/446) (1) 

185.; — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıyla 
1988 yılında Türkiye'ye hangi ülkelerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaçla ne kadar 
harcama yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) (1) 

186. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya İli Çumra İlçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasmın nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 
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187. —Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca 
üretilen ve Rusya'dan ithal edilen doğal gaz (miktarlarına İlişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/367) 

188. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Devlet eski Balkanı Yusuf Bozkurt 
Özal'ın yurt dışı seyahatler nedeniyle aldığı harcırah miktarına, Başbakanın tedavisi 
için yapılan harcamaya ve 1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde götürülen hediyelik 
eşyaların tutarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/458) (1) 

189. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara 
kullandırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) (1) 

190. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/453) (1) 

191. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hükümlülere özel jandarma timi tarafından işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) (1) 

192. —Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve özel vakıflarca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okullara ve 
dersanelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi ((6/457) (1) 

193. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

194. — Edirne Milletvekili Erdal Kaikan'ın, Köy - Koop. Merkez Birliği kurul
ması için yapılan girişimlerin engellendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) (1) 

195. —Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı 
seçiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekill iğine yapılan atamaya ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 

196. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Bozkurt Özal ile Aydın 
Corporation A.Ş. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/463) (1) 

197. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/425) 

198. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen müesseselere karşı ne gibi önlemler 
alınacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

199. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/438) 
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200. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, vatandaşların AltDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

201. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, sahillerdeki okulların yaz ayla
rında, öğrenci gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

202. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da meydana gelen 
olay hakkında yanlış bilgi verildiği iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/466) (1) 

203. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban 
fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/467) (1) 

204. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay'ın, Siirt İlinde Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/468) (1) 

205. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle bele
diyelerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) (1) 

206. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

207. —Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'm, 26.4.1989 : 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 

208. —Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ayçiçeği ekiminde tohum kalite
sinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru-
önergesi (6/474) (1) 

209. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma ürünün
den kaldırılmasının neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 

210. —Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, son beş yıl içinde ülkemizle 
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/481) (1) 

211. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs (gösterileri nedeniyle 
gözaltına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

212. — Tunceli Milletvekili Kamier Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan 1986 - 1988 yıllarında hangi illere ne miktar yardım yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) ('!) 
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llî. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü

fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) 

214. —istanbul Milletvekili Aytekin Kötil'in, belediyelerle bütçeden yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne 
miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 

215. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel istanbul Hizmet Vak
fına yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 

216. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Valkfına yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

217. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfı
na yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

218. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçüer'in, ikinci ligde grubunda şampi
yon olan Bursaspor Futbol Takımının birinci ligde oynayamayacağına dair Futbol Fe
derasyonu kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) (1) 

219. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcı
larından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum 
için satın alınan güç trafolarına ilişkin Enerji Ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önjengesi (6/489) (1) 

220. — Denizli Milletvekili Adnan Ke'skin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta ili Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1) 

221. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

222. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vak
fına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

223. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vakfı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1) 

224. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlü
ğünce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi 
tedbirler alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

225. —Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Ta'biî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) (1) 

226. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, Asil Nadıir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 
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227. — Bingöl Milletvekili İlhamı Binici'nin, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/462) 

228. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek 
ödenek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/509) (1) 

229. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları iddia edilen 
firmalar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/510) (1) 

230. — Hakkâri (Milletvökdli Cumhur Keskin'in, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

231. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, günlük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer alan «Özal'la İsviçre'de görüştüm» başlıklı habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

232. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarchi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

233. —İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı kişi ve firmalar tarafıno'm 
M.T.A.'ya ait Nevşehir'deki Ponza Taşı Madeninden kaçak olarak, üretim ve satış 5 v 
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) (1) 

234.; — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 ta
rihinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

235. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışlkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 

236. — İzmir Milletvekili Necoar Türkcan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önjengesi (6/519) (1) 

237. — 'Niğde Milletvelkili Mahmut öztürk'ün, 'Niğde İlindeki toprak sulama 
kooperatifleriınin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

238. — Diyarbaikır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Uluslararası Af Örgütünce yayın
lanan rapora ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/533) (1) 

239. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Habur Sınır Kapısının Irak bölü
münde oluştuğu iddia edilen araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi tedbirler alına
cağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) (1) 
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240. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, olağanüstü hal uygulaması kapsa
mına giren iller nüfusunda kayıtlı olanların, bu bölgelerde çalışamayacakları konusunda 
bir genelge bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/537) (1) 

241. —Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, bazı futbol kulüplerine Devlet tara
fından bağış yapılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/573) (1) 

242. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt tli Eruh ilçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

243. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

244. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve İskenderun Demir - Çelik 
İşletmelerindeki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) (1) 

245. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının ay
lık olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin iBaşbakandan sözlü soru 
önergesi (6/540) (1) 

246. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt bölgesinde bir kısım güven
lik görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

247. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bu
cağı Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alınan bir vatandaşa kuryelik yaptı
rıldığı ve bu vatandaşın 3 6.1989 tarihinde öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

248. —Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, amatör spor kulüplerine de yardım 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

249. — İzmir Milletvekili K.: Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun De
mir - Çelik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

250. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek İlçesi 
Eski Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi '(6/477) 

251. —Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının 
yabancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/546) (1) 

252. — İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Devlet Planlama Teşkilatın
dan alınan hayalî ihracat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574) (1) 

253. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayalî ihracat olayına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 
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254̂  — İçel Milletvekili Eteni Cankurtaran'ım, Demir - Çelik İşletmelerindeki 
grevin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

255. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Şırnak 'ilçesindeki bazı 
yayla ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamli'k duyurusuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/549) (1) 

256j — Nevşehir Milletvekili Esat Kınatlıoğlu'nun, yasadışı Türkiye Komünist 
Partisi ve kapatılan Türkiye işçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için 
güvençle verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

257. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Şırnak İlçesine bağlı bazı 
köylerdeki ruhsatsız kömür ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına 
İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1) 

258. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ilçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) (1) 

259. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ilçesi Balveren Köyü ile 
Silopi ilçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşlarım güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

260. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, Bulgaristan'dan getirilen bir 
soydaşımız hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) (1) 

261. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Eskişehir Cezaevindeki tutuklu ve 
hükümlülerin Aydın ve Nazilli cezaevlerine nakledilmelerinin nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/556) (1) 

262. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde İstanbul Atatürk 
'Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alman ifadesinin sonradan 
değiştirildiği (iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1) 

263. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ilçe merkezinde bazı va
tandaşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 

264. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Çudi Dağı çevresindeki 
köylerin güvenlik güçlerince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/559) (1) 

265. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

266. —Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Millî Piyango İdaresince ger
çekleştirilen «Kazı Kazan» adlı şans oyunuma ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/561) (1) 

267. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11,8.1989 tariminde Diyarbakır 
ili Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergeJsi (6/562) (1) 

268. —Kars Milletvekili Mahmut Almak'ın, Kars İlinde jandarma tarafından 
gözaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hak
kında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) (1) 
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269. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depolarında 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

270. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tıbbî tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişikin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/478) 

271. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan kesintilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/564) (1) 

272. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı 
iddia edilen bir vatandaşın ölümüne neden olanlar hakkında ne gibi işlemler yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

273. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, PETKİM'in özelleştirilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

274. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Demir - Çelik işletmeleri ile Akdeniz 
Gübre Sanayiindeki grevlerin neden olduğu zarara ve Et ve Balık Kurumunda alınan 
grev kararının ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/567) (1) 

275. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

276. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 

277j — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, işyerlerinin tehlike derecesine göre sınıf
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/570) (1) 

278. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize 
göç eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesünin nedenine ve göç olayının ma
liyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1) 

279. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/578) (1) 

280. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç'tin, DYP üst yöneticilerinden bazılarının 
kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/579) (1) 

281. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda 
çalıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1) 
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282. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişteri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/581) (1) 

283. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Koope-
ratifkıce gerçekleştirilen ayçiçeği alımlarına ve 1989 yilmda ne kadar ham ayçiçeği 
yağı ithal edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) (1) 

284. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, 1005 sayılı 'Kanun uyarınca halen şe
ref aylığı alanların sayısına ve şeref aylığı gösterge rakamının artırılıp artırılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/583) (1) 

285. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya Birlik tarafından satın 
alman ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yaplacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

286. —Tunceli Milletvekili Orhan Veli Ytldırım'ın, Tunceli tli Nazimiye İlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine ti Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

287. — îçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, T.R.T. tarafından kurum dışın
daki firmalara yaptırılan programlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/587) (1) 

288. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılan bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/588) (1) 

289. — tzmir- Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama - Terzihaliler Kö
yündeki granit taşı sahasının Özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/589) (1) 

290. — tzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir İline bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borçla
rının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

291. —izmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bulgaristan'dan gelen soy
daşlarımızın beraberlerinde getirdikleri otomobillere ticarî plaka verileceği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) (1) 

292. —Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 31.8.1989 tarihinde İzmir'de meyda
na gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

293. — istanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alanı tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/594) (1) 

294. — Tokat Milletvekili Kâzım özev'in, Tokat - Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

295. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, KtT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

296. — istanbul Milletvekili Mustafa Songül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 
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297. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay 
üreticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/498) 

298. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

299. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarını ziyaret için 
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşü
nülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) 

300. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

301. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabri
kasının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/502) 

302. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünül
mediğine iMşJkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

303. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt İlinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/504) 

304. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt İli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yı
lında öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/505) 

305. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Fakir ve Muhtaç Öğrencilere Yar
dım Derneği tarafından Trabzon'da yaptırılacak olan öğrenci yurdunun temel atma 
töreninde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/597) (1) 

306. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sindeki bazı aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/598) (1) 

307. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Doğu Anadolu'da meyda
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) (1) 

308. —Balıkesir Milletvekili î. Önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddiasıy
la hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

309. — Tunceli Milletvekilli Kamer Gjenç'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 
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310. — İzmir Milletvekili Alhmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 

311. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürünü taban fiyatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

, 312. —İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanı'nın Bursa gezisi nede
niyle hazırlanan protokolde siyasî parti temsilcileri arasında ayrıcalık yapıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) (!) 

313. —Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudut
ları dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanaca
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

314. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarih
leri arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) (1) 

315. —istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/511) 

316. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Yortanlı ve Çaltıkoru barajlarının ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1) 

317. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Ankara Özel Arı Lisesindeki bazı öğ
renciler için iki resmî aracın servis yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/620) (1) 

318. —Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
Özal'ın, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait bir villada tikamet ettiği iddiasına 
ve villanın tefriş masrafı ile aylık giderine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/621) (1) 

319. —İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/522) 

320. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

321. —Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, İçel, Silifke, Erdemli köyleri içme 
suyu (Aksıfat) projesinin 1989 yılı ödeneğine ve bu projenin temel atma töreni için 
yapılan harcamaya ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/622) (1) 

322. — İzmir Milletvekili Fuat Kıicı'nın, İzmir - Beydağ - Palamuteuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

323. — İzmir Milletvekili Fuat Kıicı'nın, Ödemiş İlçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525) 
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324. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizlenece
ğine ve Ödemiş Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesinin nedenine ilişkin 
Başbafcandan sözlü soru önergesi (6/526) 

325. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş İlçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/527) 

326. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ıtarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bü eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

327. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van İli Gürpınar İlçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/625) (1) 

328. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Kırıkkale İli 1 inci Bölge Müdürlüğü 
Bahşili yol sıkıştırma ekibinden bir işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) (1) 

329. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçe
sindeki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libya'lılara satılacağı veya kiralanacağı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

330. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Afcalay'ın, Van İli Gürpınar İlçesi Yukarı-
beşparmak Mezrasında 2.10.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ve olay
la ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) (1) 

331. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kamu Ortaklığı ve1 Akaryakıt Tü
ketim fonlarında 1989 yılında toplanan para miktarına ve bu fonlardan hangi projeler 
için ne miktar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) (1) 

332. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 3083 numaralı Kanun uyarınca eski 
sahiplerine iade edilen ve topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılması plan
lanan arazilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/630) (1) 

333.j — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında KKTC'nin temsil edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

334. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Başak Şirketler Grubunca hayalî 
ihracat yapıldığı iddiaları üzerine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgeler
le ilgili olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/530) 

335. —Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, İzmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına İlişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 
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336. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 

337. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı
nın yurt dışındaki şubelerine ve Vakfın teftişine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/632) (1) 

338. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) (1) 

339. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAĞ FAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir
lenmesine neden olduğu ve !bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) 

340. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız
dan 800 kişinin sınavsız olarak öğretmenliğe alınacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) (1) 

341. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt tüne bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşlaım toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 

342. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Asım Ekren'in 1985 - 1989 
yıllarında aldığı kredilere ve ödediği vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/653) (1) 

343. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sultançiftliği 
yolu üzerindeki Mescid-1 Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyet
lerde bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/639) (t) 

344. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güven
liği sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/654) (1) 

345. — tçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş.'deki greve 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/655) (1) 

346. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Irak'la anlaşma 
yapılmasının nedenine ve kumlu güç tahsisinden dolayı son iki yılda yapılan ödemeye 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

347. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşılmadığına ilişlkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/641) (1) 
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348. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) 

349. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Sovyetler Bir
liği İle anlaşma yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği halde tahsis edilen 
'kurulu güç karşılığında yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1) 

350. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, 1983 yılından bugüne kadar ör
tülü ödenekten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/656) (1) 

351. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Siirt, Mardin ve Hakkâri illerin
de valilerce düzenlendiği iddia edilen huzur toplantılarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/657) (1) 

352. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde 
ithal !kömüre dayalı bir termik santral yaptırılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 

353. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

354. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yap - işlet - devret modeliyle ya
bancı sermayeye termik santral ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/661) (1) 

355. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Horzıım olayıyla ilgili iddialar 
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi 
(6/668) (1) 

356. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ülkemizin, Denizlerin Gemiler
den Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesine ne zaman taraf olacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/662) (1) 

357. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Marmara Denizinin kirlenmesini 
önlemek için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/663) (1) 

358. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
munun dış borçlarına ve Kurumca 1987 - 1989 yıllarında üretilen ve tüketime arz edi
len kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) (1) 

359̂  —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Soma ve Tunçbilek yıkama ve 
kriplaj tesislerine ve özel sektöre devredilen kömür ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) (1) 

360. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftç'i'nin, Kemal Horzum'un kredi ilişkileri 
esnasında görevde bulunan Türkiye Emlak Kredi Bankası Yönetim Kurulu üyeierine 
ilişkin Başbakandan sözlü sûru önergesi (6/666) (1) 
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361,, — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, BAĞ - KUR emeklilerine verilen 
sosyal yardım parasına ve Kurumun mal varlığına ilişkin Çalışma ve Sosyal' Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) (1) 

362. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, BAĞ - KUR iştirakçilerinin 
emekli aylıklarına ve üniversite hastanelerinden yararlanamamalarının nedenine iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1) 

363. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için Hilvan-
Güluşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603) 

364. —Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Giresun İli Harşit Vadisi yo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Balkanından sözlü soru önergesi (6/604) 

365. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İlindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve İspir - Çamlikaya Sağlık Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

366. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum İline 
bağlı köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Röyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 

367. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
İline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 

368. —Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum ve Kars illerindeki bazı 
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/676) ı(l) 

369. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/670) (1) 

370. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

371. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla ve Çamardı ilçe
lerine bağlı bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 

372. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, siyasî parti üyesi olan bir vatandaşa 
Kars Emniyet Müdürlüğünce pasaport verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/609) 

373. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 
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374. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Hozat İlçesinde görevli 
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1) 

375. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, kalkınmada öncelikli olan Doğu il
lerinde kömür fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/677) (1) 

376. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan sınavlara ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/679) (1) 

377. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınla
rında ve bu Kurum müfettişlerince tercüme edilen eserlerde kadınların aşağüandığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

378. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İline bağlı Çat, Pasinler 
ve Şenkaya ilçelerindeki orta dereceli okulların Öğretmen sorununa ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

379. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kars İli Çıldır İlçesinde 29.11.1989 ta
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/646) 

380. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinde 1988 - 1989 öğretim yılında tek dersten başarısız olan öğrencilere ilişkin 
Millî Eğitim iBakanından sözlü som önergesi (6/647) 

381. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan iş
çilerden emekliliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

382. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, ülkemizdeki hai mafyasına ve bu 
konuda yapılacak mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

383. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, günlük bir gazetenin 8.12.1989 
tarihli nüshasında yer alan «Millî Eğitimin Kasası Mahkûma Emanet» başlıklı habere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

384. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İli Karayolları 12 nci 
Bölge Müdürlüğünün yol yapımı için gerçekleştirdiği kamulaştırma ve ihalelerden kay
naklanan borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

385. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, haklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet kararı bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/650) 

386. — Içelt Miletvekii Ekin Dikmen'in, TEK İçel Müdürlüğü ile ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) (1) 

(100 üncü Birleşim) 



— 34 — 

387. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu'nun, Sağlık Bakanlığına bağlı 
kurumların yardımcı teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında görevli personelden ilkokul 
mezunu olanlara özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine İlişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/685) (1) 

388. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce 
gözaltına alınan kırka yakın vatandaşın yaklaşık bir aydır gözaltında bulundurulduğu 
iddiasına ilişkin Başbakan sözlü soru önergesi (6/686) (1) 

389. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin İli Ömerli İlçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

390. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Havsa İlçesi Müftüsü ile 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/68'8) (1) 

391. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Karpas Limited Şirketince Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çalıştırılan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

,392. — Antalya Milletvekili Hasan Namar-ıın, Antalya İli Alanya ilçesi Orman İş
letme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

393. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, T.R.T. mensupları misafirhanesinin 
yapımıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

394. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İlindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

395. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Almanya'ya yerleştiği iddia 
edilen Adana eski müftüsünün Türk vatandaşlığından çı'kanlıp çıkarılmadığına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

396. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
tinin elektrik enerjisi talebini karşılamak üzere yapılmasına karar verilen santrale iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) (1) 

397. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, nükleer enerji santrallleriyle ilgili 
olarak Arjantin Hükümetince yapıldığı iddia edilen önerinin dikkate alınıp alınmaya
cağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) (1) 

398. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Afşin - Elbistan, Keban ve Ka-
rakaya santrallerinin 1988 - 1989 yıllarındaki elektrik üretimlerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) (1) 

399. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların İl Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) (1) 
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400. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/697) (1) 

401. — Diyafbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Eruh İlçesi Akmeşe Kö
yünde 1989 yılı Kasım ayında meydana gelen,olay nedeniyle gözaltına alınan Köy 
Muhtarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/698) (1) 

402. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Uludere İlçesi Hilal 
Köyündeki vatandaşlara karakol komutanı tarafından baskı ve tehditle taş taşıttırıldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) (1) 

403. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Çankaya Köşkünde yapılan tami
rat ve tadilatlara ve İstanbul'da yapılacak yeni köşk inşaatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) (1) 

404. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Türkiye Elektrik Kurumunda çalışan 
sözleşmeli personelin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/701) (1) 

405. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Trabzon 
Hastanesi Baştabipliğine yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/702) (1) 

406. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez ve İpsala ilçelerinde 
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin İpsala ve Küplü belediyelerine ki
ralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/706) (1) 

407. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın, son bir ayda gözaltına alınan ve tu
tuklanan vatandaşlara ve çalışmaları durdurulan derneklere ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/707) (1) 

408. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Konya İli Çumra İlçesi Türkmen 
Karahüyük Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) (1) 

409. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri İli Uludere İlçesi Taşdelen 
Köyü ve Kayadibi Mezrasındaki vatandaşlardan bazılarının güvenlik güçlerinin baskısı 
nedeniyle Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/709) (1) 

410. — Bingöl Milletvekili îlhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkanlmaksızın güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna dizildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1) 

411. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, İstanbul Ataköy'deki iki adet 
okul arsasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 
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412. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1985 yıllarında ülkemiz 
üzerinden İran'a silah sevkedildiği ve demokrasi dışı güçlerin Devletin haber alma ör
gütleriyle işbirliği içinde bulundukları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/719) (1) 

413. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, istanbul Gaziosmanpaşa Mehmet
çik ilkokulu Müdür Yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/713) (1) 

414. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «Adımlar Gazetesi» Ankara 
Temsilciliğinde polisçe yapılan aramayı izlemeye gelen bir gazetecinin gözaltına alın
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

415. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının A.B.D. gezisine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

416. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizdeki Kuran kurslarına 
ve 1983 - 1989 yıllarında güvenlik güçlerine intikal eden irticai faaliyetlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/721) (1) 

417. _ Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdü
rüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

418. —Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Cumhurbaşkanının ABD ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/716) (1) 

419. —Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Çankaya Köşkünde yaptırıldığı id
dia edilen restorasyonun ve ek inşaatın maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/717) (1) 

420. —İstanbul Milletvekili ismail Hakkı önal'ın, Ankara Sanat Tiyatrosunca 
sezon başından beri sergilenen oyuna televizyonda yer verilmemesinin nedenine ve 
bazı sanatçılar ile eserlerine yasak konulmak istendiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

421. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 1985 - 1990 yıllarında yurt dışına 
giden ve Türk Hava Yollarının Japonya ve Moskova seferlerine katılan Millî Eğitim 
Bakanlığı personeline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1) 

422. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Bingöl tli Karlıova ilçesi ile Muş 
ili Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 

423. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'm, Kılıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 

424. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Urfa Vali Yardımcısının Regaip 
Kandili dolayısıyla düzenlenen «Hz. Muhammedi anma gecesi»nde yaptığı konuşma
ya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

425. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, 1983 yılından bugüne kadar 
göreve atanan imam hatip lisesi, mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/726) (1) 
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426. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yeniçeltek Kömür İşletmesinde 
meydana gelen grizu patlamasından önce gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınma
dığına ve grizu patlamalarının önlenememesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/727) (1) 

427. — Sinop Milletvekili Özer Gürbüz'ün, Sinop İli Merkez İlçesi Gelincik Ma
hallesi 33 Evler bölgesinde meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşların so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/728) (1) 

428. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Yemiçeliek Linyit İşlet
mesi Yönetim Kurulunda madencilikle ilgisi almayan kişilerin de görev yaptığı iddia
sına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/734) (1) 

429. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, 1983 ve 1990 yılları itibariyle 
İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan imam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi me
zunlarının sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) (1) 

430. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nm, zorunlu tasarruf kesintilerinin ge
ri ödenmesinde faiz uygulanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/735) (1) 

431. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, uluslararası yük taşımacılığın
da kullanılan bazı araçların akaryakıt depolarının küçültülmesine dair uygulamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/736) (1) 

432. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırh'nın, 5.2.1990 tarihinde Antalya'da 
açılan formatörlü'k kursuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/737) (1) 

433. —• Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne ka
dar Başbakanlık emrine tahsis edilen binek otomobillerine ilişkin Barbakandan sözlü 
soru önergesi (6/738) (1) 

434. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Taşdelen ve Kaya-
dibi köylerine mâl ve eşya girişinin yasaklanmasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/739) (1) 

435. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/740) (1) 

436. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları 
ile Gübre Fabrikalarının piyasa değerlerinde meydana geldiği iddia edilen artışlara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) (1) 

437. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Uludere İlçesi Hilal Köyü Jan
darma Karakol Komutanınca köylülere taş taşıttırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/742) (1) 

438. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Kaya-
dibi Köyündeki vatandaşların Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/743) (1) 

439. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 347 ve 368 sayılı kanun hük
münde kararnameler uyarınca kamu iktisadî teşebbüsüme atanan genel müdürlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/744) (1) 
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440. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, «Bütçe Gelirleri Yıllığı», «Ay
lık Bütçe Bülteniı» ve «Kamu Hesapları Bülteni1» adlı yayınlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/745) (1) 

441. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Körüklükaya 
Köyünde bir vatandasın ve Eruh Ayıotepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle 
ilgili iddialara 'ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

442. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Şanlıurfa ilindeki ilk ve orta dereceli 
okullarda görevli ilkılyüze yakın öğretmenin umreye gittiği iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/747) (1) 

443. —• İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, ASELSAN'da çalışan işçilerin, sendika
laşmak istedikleri için, işten uzaklaştırıldıkları iddiasına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimin 
ihtiyacı olan elektronik aletlerin temini amacıyla açılan ihaleye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/748) (1) . 

444. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, kamu iktisadî teşebbüslerinin sayısına 
ve bunların yönetim kurulu üyelerinin uzmanlık alanlarına göre dağılımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (1) 

445. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Sivas İli Yıldızeli İlçesi Da-
vutalan Köyü sulama projesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/703) 

446. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Dursunbey İlçesi Alaçam 
Orman fşletmesince açılan sınavla ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/704) • 

447. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir İlinde 3 üncü 
noterliğin ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

448. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Alaşehir İlçesi Kavaklı
dere Kasabası Belediye eski Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/718) 

449. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Hasanoğlan Öğretmen Lisesiyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

450. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nıın, Kastamonu İli İlgaz İl
çesi Sarayeık ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatan
daşlara yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/731) 

451. — Zonguldak .Milletvekili Koksal Toptan'ın, 2422 sayılı Kanunun yaşlılık 
aylığı bağlanmasına ilişkin hükümlerinin uygulamada eşitsizlik yarattığı iddiasına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/732) 

452. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü orman köylerindeki köy 
kooperatiflerine yaptırılan hizmetlerin karşılıklarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DlĞER İŞLER 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 40 Arkadaşının, 22 Mayıs 1987 
Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı ile 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/202) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 
29.1.1990) 

X 2. — Türkiiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmza
lanan Yatırımların Garantisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/501) (S. Sa
yısı : 354) (Dağıtma tarihi : 30.1.1990) 

X 3 — Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Ensfrastrüktür Programı 
Gereğince Türkiye'de Yapılacak tnşa ve Tesis işlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/629) (S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi: 31.1.1990) 

X 4 — Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Âkit Dev
letin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Kar
şılıklı Muafiyet Anlaşmasının "Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/582) (S. Sayısı : 352) (Da
ğıtma tarihi : 31.1.1990) 

5. — Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş ve 4 Arkadaşının, Rüşvet ve Yol
suzluklarla Mücadele Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/200) (S. Sayı
sı : 356) (Dağıtma tarihi : 31.1.1990) 

X 6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallğı Arasında Hava 
Ulaştırma Arılaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/559) 
(S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 7 — Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/539) (S. Sayısı : 360) 
(Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 8. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarın ile Konya Mil
letvekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının 2924 Sayılı Orman Köylülerimin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köytşleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/569) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 
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X 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve Ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına ilişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi: 
7.2.1990) 

X 11. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlar) 
(1/606) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 7.2.1990) 

12. — İzmir 'Milletvekilli Erdal İnönü ve 41 Arkadaşının, 295 9 sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yasa Önerisi ve içişleri Komisyonu Raporu 
(2/245) (S. Sayısı : 364) (Dağstma tarihi : 15.2.1990) 

13. — 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/632) (S. 
Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

14. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde ilave Edilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı :. 366) 
(Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

15. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı vs Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/646) (S. Sayısı : 367) (Dağıtma ta
rihi : 28.2.1990) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Alasında Cezaî Ko
nularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/461) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 17 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/541) (S. Sayısı : 374) (Dağıtma tarihi : 23.2.1990) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Cezaî 
Konularda Adlî Yardımlaşma, Suçluların ladesi ve Hükümlülerin Transferine Dair 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/558) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 28,2.1990) 

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline 
İlişkin İşbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/602) (S. Sayısı : 376) (Dağıt
ma tarihi : 28.2.1990) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Adlî 
işbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
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Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/643) (S4 Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1990) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/603) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

22. — Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında 
Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara 
ilişkin Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 23. — Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mal
lar Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/529) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 5.3.1990) 

X 24. — 6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/607) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 6.3.1990) 

25. — Uyuşturucu Maıddelerün Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/627) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

26. — Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Türk Ceza Kanununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/677) (S. Sayısı : 384) 
(Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Oamhuriyeti Arasın
da Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/604) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 
13J.1990) 

X 28 — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 13.3.1990) 

X 29. — Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamı
zın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/583) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
13J.1990) 

X 30. — Ozon Tabakasını Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Ka
tılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma ta
rihi : 133.1990) 

31. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 390) 
(Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 
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32. — 3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, Bolu 
Milletvekili Nevzat Durukan ve 4 Arkadaşının 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri, içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/424, 2/149) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

X 33. — 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/489) (S, Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1990) 

34. — Ceza ve Tevkifevderü Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hak
kında Kanunda Değişiklik* Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/678) (S. Sayısı: 393) (Dağıtma tarihi: 19£3.1990) 

35. _ Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanu
nunun İl/k Maddesinin Kaldırılmasına İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/205) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 

36. — Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 

X 37. — İzmir Milletvekili Ramiz Sevinç ve 5 Arkadaşınım, 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/308) 
(S. Sayısı : 400) (Dağıtma tarihi : 29.3.1990) 

33. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayilı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin 
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

39. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) 
(S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

X 40. — Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkan
lığı Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/621) (S. Sayısı : 402) (Dağıtma tarihi : 4.4.1990) 

41. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanım Tasarısı ile içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 
Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ye 12 Ar-
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kadasının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakalljoğlu'nun, Tünk Ceza Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/535, 1/613, 2/25, 2/30, 2/261, 2/262, 2/292, 2/302, 2/303) (S. Sayısı : 
399) (Dağıtma tarihi : 4.4.1990) 

42. —• Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının. 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Bk Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Mildî Savunma ye Plan ve Bütçe komlsyonilan raporları (2/203) 
(S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 5.4.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

»m« 

(100 Üncü Birleşim) 




