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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAİK ÖZETt 

II. — GELENİ (KÂĞITLAR 

Sayfa 
450 

451 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 452,477 

A) Tezkereler ve Önergeler 452 
1. — Belçika Ya gidecek. olan Dışişleri Ba« 

ikanı Vattık Haleftaglu'nun dürtüşte kaklar; 
Düşleri Bakanlıığıına Devliet Balkanı A. Me-
sult Yılimaiz'ın velkMİilk etmesinin uygun gö-
rüMü$üne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/877) 452 

B) Çeşitli İşler 477 
1. — Halen BaışflcanMk dilvanlanm oluştu-

ramayan teamisyioınlann, toplanarak baışfkam-
Mt divanı üyelerimi seçmelerine iiişkîn Baş-
!kaxiljikı duyuirusıi 477 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞ
ME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC-
U S ARATTIRMASI 452 

A) öngörülmeler 452 
1. — Hültatoya MilkiÜvdkilUı Abdurraihlman 

Necalfci Karâ'a ve 2İ arkadaşının, uyguladığı 
yanltoş politika ile Türk tarımını ve hayvan

s ı 
cıhğını içinden çricıtoaz bir kargaşa ortamına 
süriüklediği, Tür̂ k köylü ve çiftçisini- perişan 
ettiği ve partizan tultumu ite de Bakanlık 
te^kilaitının iş yapamaz hale gdmesfoe netten* 
©Muigu iddialarıyla Tarım Orman ve K<öyi$-
ıleri Balkanı M. Hüsnü Dolğan hakkında Ana
yasanın 99 uncu, DçltüMigün 107 nci madtte-
leri uyarımca bir gensoru açılmamna ilişken 
önergesi (111/2) 452:477,493:496 

(V. — SORULAR VE CEVAPLAR 477,484 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 477 
1. -mum MM€to*ktöh Faale Tanmcıoğlıu* 

«um, TüMciyi Koruma Kanun tasarısına 
ilişkin _ Barbakandan sözlü soru önergesi 
•C6/3«3> 477 

12. — Konya MiIdevdkHi Safer ıIrmâlf in, 
yalbancı bir gazeteye verdiği iddia olunan 
demece ilişkin Barbakandan tââü *>rü öner-
'gesHö/395) 4ff?4tâ 

3. — tzinık MiltötlVdkÜK R!ü#& & f 3 â i r h v 
Mflî Egitâm Gençlik ve Spor « * i Bafcanınıri 
'bazı tasarruflarda ilimcin B a r a k a n d a n sözlü 
ıstoru önergesi (6/398) 47$ 

4. — İzmir Milletvekfi Rü#ü Çardağ'ın, 
Hükümetimizin İran - Irak savaşının sona 
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Sayfa 
e^iriılmesiyle ilgili girişimlerine ilişkin Dış
işleri Bakanından' sözlü soru önergesi (6/400)' 479 

5. — Diyarbakır Mlldüvekili Mahmuld 
Alltunakar'ın, Devlet Planialma Teşkilatında : 

-siyasî katmplaışırna olduğu iddiasına ilişkini 
Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/401) 479 

€. — Diyarbakır MitetivekMi .Mahmuîd 
Alflunakar'ın, duş ülkelere yapılan seyahatlere 
ve sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/403) 480 

7. — Adana Milletvekilli Metin tMünel' 
in, Fiskobirlik%» yer fıstığı üreticilerine olanı 
borcuna ilişkin Sanayi ve Ticaret Balkanın
dan sözlü soru önertgesii (6/404) 480 

8. — İzmir Miiiletvekili RÜilşltü Şardağ'ın, 
İram Mamı OiMnhüriiyetiniln üıllloerriiz aleyhine 
faaliyetlerde bulunldulğu iddiasına ilişkin Dış
işleri Balkani'nidan sözlü soru önergesi (6/405) 480 

9. — Haifaiy MÜldefnvefciili Tevfik Bİal'in, 
Suudi Arabistan Hükümetinin Hataylı va-
tanidaişlarımıza karşı tultunmuına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/406) 480 

10. — Hatay MiHetövekili Mustafa Mu
rat Sökmenioğlu'lnıun, Güney ve Güneydoğu 
Anadoludaki olaylara ilişkin İçişleri Baka
nımdan dözlü soru önergesi (6/409) 480 

11. — İstanbul M'ifeltfvekli Salbilt Balöuım-
Ju'num, dış ülkelere yapılan gezilerin sonuçla
rına ilişkin Barbakandan sözlü soru öner
gesi (6/411) 480 

.12. — lısltanlbul Milletvekili S'abllt Batan-
nu'nun, bankaların döviz rezervi miktarına 
ilişlk'in Baışjbakanldan sözlü soru önergesi 
(6/412) 480 

1'3. — İstanbul Milletvekili SaJbüt Batunı-
lu'nun, İstanbul 111 Haliç sahillerinde Mim-
lak edilen arsaların be/deUerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/413) 480 

14. ^— Adana Mill'e-tlvekili Cüneyt Canver* 
m, yakınları aranan bazı vatandaşların .yurıC , 
dışına çıkişlarına talhldilt konulduğu idld'iası-
na ilişlkin .İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/422) ' ' • • ' " . 480 

T5. — Adana M'üdÖvekilı Cüneyt Cartver* 
in, Ylozgat - Çayuralam İlçesinde bazı vatan
daşlara işkence . yapıldığı ildldaısına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
Ç6/423) . 480 

Sayfa 
16. — Adana Milkitivek'ili Güneyft Gan-

verln, Suudi Arabistan Hükümetinin Hatay 
dofğuımllu valtaındaşlarrmıza uyguladığı vize 
engellemesine ilişkin Dışişleri Bakanından) 
*ozlfü soru önergesi (6/424) 

17. — İstanbul Milletvekili Sabit Baitun> 
k'nun, uyjgukımaya konulan yatıran proje
lerine ilişkin Başbakandan sözlü sioru öner
gesi (6/426) 

18. — Eskişehir MiOtevekili Münir Se
vinç^, hüküm giyen bir başlkomilserin terfi' 
•ettirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/428) 

19. — Adana MilleltlvelkiM Cüneyt Can-
ver'in, eğifiim enstjftıülslü mezunu bazı öğret
menlerin ilköğretimde görev almaya zorlan
dıkları iddiasına ilişlkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesii 
ı(6/429) 

120. — İstanbul Milleltvekİli Sabit Batuım-
lu'num, kamu kesimimde çalışanlara evlerime 
yardımı yapılmasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/431) 

21. — istanbul Milklövekili Salbit Batum-
lu'nun, İstanbul, Ankara ve İzmir belediye
lerine atanan üst düizey yöneticilerine ilişkin 
'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

22. — İstanbul MiMeltfvekili Sabit Batum-
lu'nun, Hülkümeltiiln para politikasına ilişkim 
(Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

23. — İstanbul Mllelöveklili Hüseyin Avrii 
Güller'in, banlker ve banfcenzedelere ilişkin 
'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

24. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut 
Aflltunakar'ım, tiüirJiln ve sigaradan Devlet te
kelinin kaldırılacağına dair beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/437) 

25. — Hatay MMöâvekHü Tevfik Bilal'in, 
Haltaiy Emniyet Mlüdüröüiğülnde gözaltına alı
nan bazı 'kişilere iKşkin İçişleri Bakanından 
«özlü soru önergesi (6/439) 

26. — Haltaiy MMelüvekili Tevfik Bilal'in, 
Hatay İlinde bazı vatandaşların mezhep ve 
inançları hedef alınarak tehdit edildiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/440) 

27. — Hatay lililletvekili Tevfik Bilal'in, 
Sıkıyönetim Kam^una göre görevlerine son 

481' 

481 

481 

481 

481 

48İİ 

481 

481 

481' 

481 

481 
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Sayfa 
verilen öğretmenlerle ilişkin 'Millî Eğitim 
GeiDÇİÜk. ve Spor Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/441) 481 

'28. — Diyarbakır Miletivekl'U Kaldır Na
rincin, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde 
çalışan ve Yiol - tş Sendikasına kayıtlı işçi
lerin toplu iş sözleşmesinin yapılamayış ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/443) 481 

' 29. — İzmir MMeDvelkili Durcan Eknirba-
yercin, İzmir - Güzelllbalhçe'de tapu ve ruhsattı 
atamadan inşaatına başlandığı iddia edilen 
(bir tooloperatölfe ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) . 481 

30. — Diyarbakır Miltetivekİli Kadir Na-
rin'in, Sıkıyönetimi Kanununa göre soruş
turması yapılıp da göreve iadeleri üsifcenilen 
işçi ve memurlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/446) 482 

3/1. — Diyarbakır Milletvekilli Kadir Na
rinin, asgarî üıcrdte ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Balkanından sözlü sorti vöneırgesi 
(6/447) 482 

32. — Diyarbakır MM'dtiveJkili Kadir Na-
tfin'in, Didle Üniversitesine ilişkin Başbakan
dan sölzüü soru önergesi (6/448) 482 

33. — Aydın MiletlveMi Entuğrui Gök-
glün'üın, Aydın - Kuşadası İlçesi DavuMar Bu
cağı Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Ba
kanımdan sözlü soru önergesi (6/449) 482 

134. — Tekirdağ MiMetöveMli Salih AJcan' 
in, Tekirdağ Mi ürefcilcileriinin ürün bedeli ala-
cafclarıına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi i(6/45!l) 482 

35. — Diyarlbaikır MüetivdkiM Kadir Na-
tfcfia, Diyarlbaikır Şehir M'erfcezi ile Dide 
Üniversitesi arasındaki yolun kıisal'timasına 
ilişkin Başbakamldan sözlü soru önergesi 
(6/453) 482 

36. — Çorum Miletlvekili Ali Ayhan Çe-
tin'in, Çorum'daki Turlban OtelMn orduevi 
olarak devredileceği iddiasına Miskin Küdltür 
ve Turizm Balkanından Sözlü soru önergesi 
(6/454) 482 

'37. — Çoruim Milllelövekil Ali Ayhan Çe
tinin, Çorum'daki Süımerbank Konfeksiyon 

Fabrikasına ilişkin Barbakandan sözlü soru 
önergeisi (6/455) 

38. — Çorum MilkJBvekidi Ali Ayhan Çe-
tın'ın, Çoruim İline bağlanması düşünülen 
yeni demiryoluna ilişkin Ulaştııtma Baka1' 
randan sözllü Soru önergesi (6/456) 

39. — Edirne MilldtfvekiÜ Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Kur'an kurslarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

40. — Edirne Milleiüvekili Türkân Tur
gut Arııkan'ın, Kadıköy. Kız Lisesi orta üçün
cü sınif öğrencilerine sorulan din ve ahlak 
sorularına ilişkim Milî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

41. — Eskişehir Mileüvefcili Mehmet Nu
ri Üzerin, sakalt ve eski hükümlüleri çalış
tırma yü'kümLülÜğünü düzenleyecek üüzüğün 
çıkaırıtaıayış nedenine ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner-
ıgesi ı(6/459) 

42. — 'Edime MMeıevekffi Türkân TunguH 
Arıkan'ın, Almanya'da çalışan vatandaşları* 
mtzm çocuklarının eğitim sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 

43. — Aydın Mille'tlvekii ErltUğrul ö&k-
gün'ün, bakanlık bünyesinde yapılan atama
lara ilişlkin Tarım Orman ve Klöyişleri Ba-
kanından sözlü soru önerfgeisi (6/461) 

44. — Siirt MİltıtlVekili Rıza Tekin'in, 
Ş M Mine bağlı bazı ilçelerin karayolu soru
nuna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
dözlü soru önergesi (6/4Ö2) 

45. — Eskişehir Mil'lötivdk'Hi Mehmet Nu
ri Üzerin, marangozlara tanınan kapasite 
belgesi uygulamasının kaldırılış nedenine iliş
kin Tarımı Orman ve KöyJşleri Bakanından 
SözMi soru önergesi (6/463) 

46. — Elskflşelhır MMvekl i Mefaimeft Nu
ri Üzel'in, Türkiye Demir ve Çetılk İstetme
leri Karabük Müessesesi İnşaat Müdurlü|ün-
de çallıışan isçilerden bazılarının iş akMerin'in 
feshedileceği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/465) 

47. — Kayseri Milleftlvekild Mehmet Üner* 
in, kamu kurum ve kuruluşlarına işçi ve me-
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Sayfa 
uıur alımlarında yapılan güvenlik soruştur
masına ilişkin Başbakandan söalü soru öner
gesi ^6/466) 4»3 

418. — Balıkesir Miletlvekiili Cahilt Tu-
tum'un, Manyas Gölünden kanal açarak ya
pılan sulamaya ilişkin Enerji ve Talbiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 484 

16 . 10 . 1985 0 : 1 

Sayfa 
B) Yazılı Sorular ve Cevapları 484 
1. — Erzurum Milkltivekili Hilmi Nal-

Ibantoğhı^mın, AtaMürk Üniverisjltesi Mühen
dislik Faktültieisiniın yapftırdığı inşaatlara ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân. Bakanı İsmail 
Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/611) 484:492 

ti. f— 1GEÇEN JTUTANAK föZETt 

TİBİMIM Genel Kurulu saat 15.001te açıldı. 
(Edirne Milkltivekili Türkân Turgut Arıkan, yaşdı-

• ların hastanelerde muayene ve bakım sorunları hak
kımda gündem dışı bir konuşma yapıtı; Sağlık ve Sos
yal Yardım Balkanı Mehmet Aydın da bu konuşma
ya cevap verdi. 

IBuraa Milıieövekili Mehmet Kemal Gokçiora, yaş 
meyve ve sebzelerin pazarlama ve fiyat sorunları, 

Ordu Milletivekili Bahriye Üçıok da, komşu ülke
lerin Türkiye üzerindeki olumsuz propagandaları, 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Manisa Milletivekili Mustafa Izci'nin vefatına dair 

Başbakanlık tezkeresi okundu ve saygı duruşunda 
bulunuldu. 

AlBD'ne gidecek odan Başbakan Turgut özal'ın 
dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Ismtelt Kaya Erdem'in ve 

Hbllanldatya gidecek olan . Bayındırlık ve İskân 
Bakanı İsmail Safa Giray'ın dlönlüşüne kadar Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığınla da, Enerji ve Talbiî Kay
naklar Balkanı Sudi Türerin, 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair Gum-
torlbaskanSılğı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

. Ktltahlya Milldljvekili Albdurrahman Necati Kara'a 
ve 21 arkadaşının; uyguladığı yanlış politika ile Türk 
tarımını ve hayvancılığını içinden çıkılmaz bir kar
gaşa oritamma sürüikiddiği, Türk kföiyjKi ve çiftçisini 
perişan efltlği ve partizan tultumu ile de Bakanlık teş
kilatınım iş yapamaz hal© gelmesine neden olduğu 
iddialarıyla Tarıto Orman ve Köylüleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan hakkında Anayasanın 99 uncu, İçltü-
ztöğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açıl
masına linkin önergesi (11/2) okundu. 

JAîMAIP Grup Başkanlvdkili Pertev Aşçıoğlu'nun 
(11/2) numaralı Gemsloru önergesinin 'gündemin 
«özel Gündemde Yer Alacak İster» kısmına alına
rak, gündeme alınıp alınmaması konuisuniJaki görüş-
ımıelerin 16J10;19I8I5 Çarşamba günkü birleşimde ya-
pıllmaısına dair önergesi kabul edildi. 

ölüm cezasına hükümlü : 
IMulsa Aslan ve Kemal Tefcsoz (3/820) ve 
Hasan Arı (3/683) ; 
Haklarındaki dava dosyalarının geri verilmesine 

dair Başjbakarihk teskereleri okundu; Adalet Komis
yonunda bulunan dosyaların geri verildiği açıklandı. 

Eskişehir Milelljvekili Cemal BüyÜkfoaş'ın Bütçe 
ve Plan Ktamiısyionundan ve 

Tekirdağ Milletvekili Selçuk Akıncı'nın da Dilek
çe ıKloimlisiyionundan? 

Çekildiklerine dair önergeleri Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 
, lîzmir Milletivekili Rülştö Şardağ'm, (6/372) (6/397) 

<ntumaralı sözlü sorularının yazılı soruya çevrilmesine 
ilişkin önergesi dkuridu; Başkanlıkça, gereğinin yerr-
ne getirileceği bildirildi. 

Manisa Milleltlvekil'i Abdullah Çakırefe'nin, yurt 
dışına yapılan gezilere ilişkini (6/3'8'2)t 

llzmir Milldtiveikili Rlüştlü Şardağ'ın, İran İslam 
Cıimlhuriyetkıin bazı çevreleri aleyhimize etkilemeye 
çalıştığı iddiasına ilişkin (6/399) ve 

Edirne MMdtlvek î Türkân Turgut Arıkan'ın, de
vam etmekte olan yatırımlarla ilgili 'televizyon haber
lerine ilişkin (6/45(2), 

Sözlü ısorufarına, Davlelt Balkanı A. Mesut Yıl
maz cevap verdi; soru salhipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Hatay Milletvekili Ihlsan Gürlbüz'ün, Suudi Ara
bistan HtökuTmeti tarafımdan Hatay İlindeki vaftandaş-
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larımıza uyguladığı iddia edilen siyasî ambargoya 
ilişkin (6/396) sözlü sorusuna da Devlet Bakanı A. 
Mesut Yılmaz cevap verdi, 

BM'is Miltetlvekili Faik Tanmcıoğlu'nun (6/383), 
Kionıya Milletvekilli Safcfi Irmak'ın (6/395), 
tanir Mikltlvekili RÜIşıtü Şardağ'ın (6/398), 
(Diyarbakır MMMvek'li Mahimud Aîtunakar'ın 

(6/401) (6/403) (6/437), 
[Aklana Milletövdkili Metin Ütatünel'in (6/404), 
Adana MMetlvekili Cüneyt Canver'in .(6/4212) 

(6/4213) (6/429), 

ıır Mllıdüvelkili Münir Sevinç'in (6/428), 
(ÜStanlbul Müdtivekii Hüseyin Alvni Gülerin (6/434X 
flzmir Milletvekili Durcan Elmklbayer'in (6/444) ve 

Eskişehir Milleflvekİi Mehmet Nuri Üzenin (6/459), 

Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku
rulda hazır hülunımadık'larından, 

•İzmir Milelbvekili Rli%tiü Şardağ'ın (6/400) (6/405) 
•ve 

Edirne Milleftivekili Türkan Turgut Arikan'ın 
(6/457) (6/458) (6/460), 

iSözltt sioru önergeleri, soru sahiplerinin aynı bir
leşimde cevaplanldırılmış baışka soruları bulunduğun
dan, 

Haıtaıy MMetlvekili Tövfİk Bilal'ın (6/406) (6/439) 
(6/440) (6/441) sözüü soru önergeleri, soru saihi'bi izin
li oMuğundan, 

«İstanbul Mill'dtıveîkü'i) Safoift Batuımlu'nun (6/41H) 
(6/412) (6/413) (6/426) (6/431) (6/432) (6/433) sözlü 
soru önergeleri, soru sahibi görevli buılunduğundan, 

Haltay M'illetivek'ili Mustafa Muralt Sökmenoğlu' 
nun 1(6/409), 

Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/443) 
(6/446) (6/447) (6/448) (6/453), 

Aydın Miiletivek'ü Eıltuığrul Gökgün'Ün (6/449), 
Tekirdağ 'MiClldövekİi Salih Afcan'ın (6/451), 
IÇorum 'Milletvekilli Ali Ayhan Ç&tinHn (6/454) 

(6/455), 
Sözflü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili ba

kanlar Genel' Kurulda hazır 'bulunmadıklarından, 
Adana MMeHlvekili Oüneiyit Canver'in (6/424) söz

lü soru önergesi, mehil verildüğinden, 
Çorum Milejtlvelklili Ali Ayhan Çetin'in (6/456) 

Sözlü soru önergesi de soru sahibi Genel Kurulda ha
zır bulıınmadıtğından, bir defaya mahsus olmak üze
re; ...r:-

Ertetenduler, 
V6 Ekim 1985 Çarşamba günü saalt. 15.001te top-

îanmakl üzere birleşiime saatt 17.05te son verildi. 

Abdulhalim Araş 

%KMp Üye 
Giresun 

Yavuz Kaymen 

KâJtilp Üye 
Kayseri 

\Muzaffer Yıldırım 

İL — GELEN KÂĞITLAR 

16.10.1985 Çarşamba 

Tasarılar 
1. — 1-986 Malî Yılı BÜltlçe Kanunu Tasarısı 

(1/7V8) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) Başkanlığa 
«elif tarihi : 15J10J198'5) 

& — Katima BülOçetü̂  idareler 1986 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı (1/719) (Plan ve Büiüçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.10.1985) 

'3. —. Saıvunıma Sanayi Gelil̂ tÜrme ve Döitekleım'e 
İdaresi Başkanlığının Kurulması ile Milî Piyango 
Teşüciıüne Dair Kanunun İki Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkımda Kanun Tasarısı (1/720) (Millî Sa-
vunma; Plan ve Büöçe komliSyDnlarına) (Başkanlık 
ğa geliş tarihi : 15.10.19&5) 

Teklif 
1. — Kars Miletivekili Aiziz Kayigısıız ve -8 Arka

daşıma: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 
üncü Maddesinin 2880 sayılı Kanunla Değişik (a) 
Fıkrasına İki Berit Eklenmesine Dair Kanun Tekliifi 
(2/268) (Millî Eiğîtim Kjolmiisiyonuna) (Başkanlığa, ge
liş tarihi: 11J10Jİ985) 

Tezkere 
1. — BMiis Milletivekii'i FaıHc Tanmcıoğlu'nun Ya

sama Dokunuılmazlığmın Kaldırjlıması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/876) (Anayasa ve Adalet Kb-
misyondarı Üyekrindtn Kurulu Karma Komisyona) 
(Ba^kaMığa'geliş terihi 115,10.1985) 

— m 
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BİRtNCİ OTURUM 

Açılmaı Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Muzaffer Yıldırım (Kayseri), Yavuz Köymen (Giresun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
17 nci Birleşimini açıyorum. 

Toplanltı yetersayımız vardır; görüşmelere başlı
yoruz. 

İD. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. ı— Belçika'ya gidecek \olan Dışişleri Bakanı 
Vahit föalefoğlu'nun dönüşüne 'kadar Dışişleri Ba
kanlığına Devlet Bakanı \A. Mesut İYılmaz'ın vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne \dair [Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi {31877) 

'BAISKİAIN — Gündeme geçiyoruz. 

Guddemin sunuşlar kısmında Cumhurbaşkanlığı
nın bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize suna
cağımı. 

Türküye; (Büyük IMilıldt! 'Meclisi Başkanlığına 
1'5 Ekim 1985 tarihinde Brüksel'de yapılacalk 

NATO Konseyi toplantıısına katılmak üzere; Belçi
ka'ya güdecek olan Dışişleri Bakanı Vahit Haldfoğ-
lu'nun dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına Dev
let İBakanı A. Mesult YiUımaz'ın vekillik etmesinin, 
Başlbakanın teklifi üzerine uyigun görülmüş olduğunu 
'bilgilerinize sunarım. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Kenan Bvren 

Cumhurbaşkanı 

IV. h - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE İMECLİS (ARAŞTIRMASI 

- A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. r— [Kütahya Milletvekili Abdurrahman \Necati 

Karda ye \21 ̂ arkadaşının; uyguladığı yanlış politika 
ile Türk tarımını ve hayvancılığını içinden çıkılmaz 
bir kargaşa ^ortamına sürüklediği, iTürk köylü 've çift
çisini perişan ettiği ve partizan tutumu ile de Bakan
lık teşkilatının iş 'yapamaz hale gelmesine {neden ol
duğu iddialarıyla İTarım Orman ive [Köyişleri Baka
nı H. \Hüsnü \Doğan hakkında Anayasanın 99 uncu, 
İçtüzüğün 1107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru 
açılmasına ilişkin önergesi (11/2) 

IBAİŞKIAIN — özel glündemde yer alan işler kıs
mına (geçiyoruz. 

Genel Kurulun düinkü bideşîminde alınan karar 
ıgeragince, Tanım Orman ve KJöyişleri Bakanı Hüsnü 
Doğan hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alı
nıp alınmayacağı konusundaki görüşmelere başlıyo
ruz. 

iBu görüşmelerde, Anayasada belirtilen «ıraya gö
re, önerge sahiplerinden biri, siyasî parti grupları 
adına birer ıniMivekili ve ilgili bakan konuşacak
lardır. 

Konuşma süreleri, içıtJüızıüğün 6)1 inci maddesi 
uyarınca, hükümet ve sDyaısî parti grupları adına 
20'ışer dakika, önergedeki imza sahiplerinden biri 
için 10 dakikadır. 

Gensoru önergesini tekrar okultuyorum : 
Türkiye Büiyülki Milleti 'Meclisi Başkanlığına 

INüfusulmuzun '% 5'6'sı (tanımla uğraşmaktadır. Ül
kemizin dbığal kaynakları It'arımısal üretim açısından 
zengin bir potansiyele tsahiptir. 

IBu potansiyellin rasyonel lyaltırıralarla üretim ve 
prodüktivitenin artırılması 'ile 'harekette geçirilebilece
ği Ibir gerçektir. 

Tarımın geri kalmışlığı Ibelli !bir dönemden slonra, 
diğer sektörlerin gelişmesini durdurmuş, gelir dağılı
mındaki 'adaletsizliğin artmasına setbep olmuştur. 

Dki yıldan beri itaranlda gerileme (başlaımiŞ!, verim 
düşmüş, âdeta çökerek müî felaket halini almıştır. 

Bu durumu kuraklıkla izah edemeyiz. 
Bize göre, ıtarımın, köylü ve çiftçinin perişanlığı

nın sdbdbi, hükümetin yanlış tarım politikası, bu po
litikayı 'yürüten Tarım Orman ve KÖiyişleri Bakam
dın 
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ıHülldümöt Programında tanım için vadedilenlerin 
aksi yapılmış, tööyflü ve çilftçi. dıüzeni'i aratan gelir ye
rine, devamlı azalan Ibir gelire sahip olmuş, enflas
yon aşağı çekilemiemiş, tarımsal girdlere yapılan 
zamlar ndticesiride üretim ^darboğaza girmiş, köylü 
ve çiftçimin ürettiği üirlünlerin paraları gününde Öden
memiş, Ikredi faizleri artırılmış, tanımsal' ürün ithal 
edilerek kaiynıaklaruı kurutmasına yol açılmıştır. Tür
kiye, gıkla madklasi ithal eltmeyen yedi ülkeden (biriy
ken, gıda maddesi ithal eden' ülkeler arasına sokul
muştur. 

(Bakanlığın 'E>etvlieltin desltieiğini klöylifden sakınan ̂  
yanlış, hakisız, Ibiltgils'üz, faizli, partizan tutamı tarımı 
içinlden çıkılimaiz kargaşa ortamına 'sürüklemiş, (Ba-
kanlıgin (fiilen çökmesine ve iş yapamaz İhale gelme
sine neden öl'muşlfcur. 

IŞöyle 'ki : 
1. Zaman ive kaynak tasarrufu kırtasiyecilikle 

rriücadele gerekçesiyle yapılan reorganizasyion neti
cesinde »Bakanlığın (bültlün1 teşkilalöarı altüist edilmiş, 
temel hizmelt (birimleri «ortadan kaldırılarak liyakatli, 
ihtkas sahibi görevliler salfdışı edilerek 'yenlerine, ko
nuyla ilgisi olmayan meslek (mensupları getirilerek iş
ler çıkmaza sokulmuştur. 

(Bakanlığın (bu durumu, resmî raporlarla, vatan
daşların basında çıkan feryatlanyla sabittir. Bakanlık 
(Bünyesinde IbÜyiüfc çapta memur kıyımı yapılmış, sa
yısız görevli rültlbe tenziline uğratılmış ve «ürül'müş-
tiür. K!öy hizmeltieri durmuşjtur. 

'2. a) KötylünÜn ürünü satılamadığımdan tarla
da kalmış, 'Devlet kurumlarına yok pahasına satılmış, 
parası 'Ödenmemiştir. 

!b) IBorçlu çilftçi, mallını taban fiyattan daha ucu
za isaıtmak zorunda kalarak Ibülyük zararlarja uğra-
muşbr. 

HulbutbalCta, Ibakliyaltlta, çellfcîklte ve birçok sebzede 
üröticinin elii Iböığrühide k'almi'şitır. 

3. Hayvan varlıiğı isıon iki yılda süratle azalmış
tır. Yuridumuzlda hayvancılık can çekişmektedir. Bü
yük. yem açiğı vardır. 

4. (Bakanlık 1985 yılı proje ve program hedef
lerinin ço!k gerisinde kal'mıştu". 

'5. Orman köylüsüne yakacak ihtiyacı verilmeye
rek suça İtilrrtişıtir. 

6^ Tarım kredi faizleri köylünün ödeme 'gücü
nün çok (üzerine çıkarılmıştır. Köylü yiükisek faiz ve 
enflasyon aütında ezilmektedir. 

7, Herhangi bir könltrtoılldan geçirilfneden ilthal 
edilen haftalıklı 'tohumlar nedeniyle üretim düşmüş, 
toprağımıza hastalık bulaşmıştır. 

8, Tarmun iki önemlii girdisi ıgülbre ve petrole 
(büyiülk zamlar yapılarak ülke tarımı ve çiftçi (büyük 
zarara sokulmuştur. 

9. .ıBt, peynir, ısüt tiozu, yumurta, salça gibi ürünr 
lerin İthalatı hayvancılığı ve tarımı çıfcmazâ sokmuş* 
tur. 

10. Taban ıfiyalfilar, enflasyon ve ekooıomiide ger
çekler ve maliyet dikkate alınmadan teıspit edilmiş
tir. 1985 TÜtödyesinde Türk tarımı ve köyiülsü acil 
'tedbir ve Devlet desteğine şiddetle muhtaçtır. Buna, 
rağmen devamlı geri plana itilmektedir. 

Kısaca yukarıda sayılan sebeplerle tarımda acil 
ve gerçekçi tedbirlerin alınabiîmesi, tarımüak'i ;tehli-
Ikeli gidişin durdurulması için önergemizi izah veder* 
ken vereceğimiz belge ve bilgilerde de görüleceği üize-.* 
re Türk 'tarımını ve Türk çiftçisini, politikası ve uy
gulamalarıyla perişan eden Tarım Orman ve İKöyiş-
leri (Bakanı Bayın Hüsnü 'Doğan hakkında Anayasa
mızın 99 uncu, Meclis İçtüzüğünün 107 nci madde
leri uyarınca Gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz. 

{10 (Ekim 1985 
Saygılarımızla. 
lAlÖdurrahman Necati Kara'a ve arkadaşları. 
BAŞKAN — önerge sahiplerinden bir arkadaşa 

söz vereceğim. 
Buyurun Sayın Kara'a. 

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Kütah
ya) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin değerli üyeleri; Türk tarımının içinde bulunduğu 
çıkmazı gözler önüne seren yurt gezilerimizde, Edir
ne'den Kars'a kadar, nüfusumuzun yüzde 56'sinı teş« 
kil eden tüm köylüden yükselen feryatları Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin dikkatine sunmak, bizler 
için kaçınılmaz bir görev olmuştur. Bilgi ve belgeleri 
toplamak üzere yaptığımız araştırmalarda ise, 1985 
yılının, Türk tarımı ve köylüsü için son 30 yılın en 
kötü yılı olduğu inancına varılmıştır. Bunları, .verilen 
10 dakikalık sürenin müsaadesi oranında bilginize 
sunacağız. , 

Büyük Atatürk'ün, unutulan, «Köylü efendimiz-
dir» sözünün nerelere geldiğini -birlikte tespit edebilr 
mek için, acil tedbirler araştırabilmek için, Anayasa
nın 99 uncu, İçtüzüğün 107 inci maddesine göre, geor 
sorunun gündeme alınması lehinde oy vermenizi, 
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Türk köylüsü ile, Türk tarımı adına istirham ediyo
ruz. 

Gerçeklerin ortaya çıkabilmesi bakımından, sa
yın bakanın da, gensoru önergesinin gündeme alınma
sı lehinde olacağını ümit ve temenni ediyorum. Zira, 
ülkemizin dört bir yanında tarımsal üretim düşmüş, 
köylü kaderine terk edilmiştir. Bunun ana sebepleri 
bizce şunlardır : Girdi fiyatlarına yapılan zamlar. 

Verimi yüzde 40 artırdığı bilimsel araştırmalarla 
tespit edilen gübre fiyatlarına, köylünün kullanması
nı engelleyecek yüksek oranlarda ve defalarca zam 
yapılmıştır; bunun sonucu olarak, gübre kullanımı 
önemli miktarda düşmüştür. Nitekim, 1984'te, 1983 
yılından daha az gübre kullanılmıştır; yani, köylü ye
terli gübre kullanamaz haldedir. 

Sertifikalı tohumluk fiyatları yüzde 526, tarımsal 
ilaçlar yüzde 500, karma yem fiyatları yüzde 600 art
mıştır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
sesi iyi alamıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hatip, lütfen mikrofonu iyi 
ayarlayınız. 

Sayın milletvekilleri, lütfen, bakan arkadaşlarımız
la görüşmeyi başka yerde yapınız. Önemli bir konu
yu müzakere ediyoruz. (MDP ve HP sıralarından al
kışla*). 

ABDURRAHMAN NECATI KARA'A (Devam
la) — Ayrıca, 1979'da 500 bin Türk Lirası olan bir 
traktör, bugün 5 500 000 Türk Lirasına çıkmış ve 
afttk, köylü, traktör de alamaz olmuştur. Bu durum, 
traktör üretiminin 1985'te planlanan miktarının (63 
bin idi) 36 800'e indirilmesiyle çok açık şekilde orta
ya çıkmıştır. Şu anda, başta Sayın Başbakanın da il
gilendiği BURTRAK başta olmak üzere, TOE ve di-
ğef bir fabrika daha kapılarını kapatıp, üretimlerini 
durdurmuşlardır; yine, diğer fabrikalar da üretimle- ' 
rini azaltauş bulunmaktadırlar. 

Tarımsal kredi faizlerinin yükseltilmesi: Ülkemiz 
tarımının yüzde 90'ına, 100 dekardan küçük aile iş
letmeleri hâkimdir. Bu küçük işletmelerin kredi tale-r 
bi yükselen fiyatlara paralel olarak hızla artmakta
dır. Ülkemizde Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 
yapılan hesaplara göre, yüzde 16'nın üzerinde uygu
lanacak faizlerle yapılacak yatırımların ekonomik 
olamayacağı ve geri ödenemeyeceği tespit edilmiştir. 
Hal böyle iken, tarımsal kriedi faizleride, yüzde 28 
ilâ yüzde 41,5 oranmda, - bu tespite göre - geri dön
meyecek kadar yükseltilmiştir. 

| Tarımda devlet desteği sübvansiyonun kaldırılma
sı : özellikle gübreden devlet desteğinin kaldırılması 
ve gübre ile mazota yapılan aşırı zamlar, üretimin 
düşmesine sebep olmuştur. Unutulan odur ki, geliş
miş Batı ülkelerinde dahi, tarım ürünleri, halen deği
şik şekillerde s'Vbvanse edilmektedir. 1984 yılında 685 
bin ton gübre kullanan çiftçinin, 1985'te ancak 529 
bin ton gübre kullanabildiği gerçeği ortadadır; kaldı-
ki, kooperatiflerin depolarında bulunan ve henüz çift
çiye intikal etmemiş miktar da, bu rakamın içinde bu
lunmaktadır. Buna karşılık, komşumuz Yunanistan, 
yaş sebze ve meyvede yüzde 35 devlet desteği sağla
yarak, Ortadoğu pazarını Türrkiye'nin elinden almış
tır. 

Tarım kesimine verilen kredilerin yetersizliği: Son 
yıllarda tarımsal kredi plasmanlarının artırılmadığı 
doğrudur, 1 trilyon. Ancak, çevirme ve yatırım kre
dileri, ihtiyacın çok çok altındadır; ürünler üzerin
den açılan krediler, gerçek ihtiyacın ancak üçte biri 

I kadardır. Hayvancılık ve diğer yatırım kredileri, pro
jeye dayalıdır; ama proje tutarının yarısını bile kar
şılayamamaktadır. 

I Tarımsal ürün ithalatına izin verilmesi: Yurt için-
I de fiyatı yükselen veya yükseleceği farz edilen tanm-
I sal ürünlerin ithaline izin verilmesi, bu ürünleri üre-
[ ten çiftçimizi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bı-
I rakmış veya birkısım büyük üretici, üreticiliği bıra-
| kıp, ithalatçı olmuştur; diğer küçük çiftçiler de şehir

lere göç ederek, işçi pazarlarını doldurmaktadırlar. 
I örnek olarak şunları gösterebiliriz: Yunanistan'dan 
I salça ithal edilerek, domatesler tarlada çürümeye terk 
1 edilmiş, özellikle Bursa civarında, bazı salça fabrika

ları kapanmıştır. 

Yine, Türk çiftçisinden esirgenen milyarlar, buğ
day ithal edilmek suretiyle, Arjantin çiftçisine öden-

I mistir. 
Peynir ve süttozu ithali, sütçülüğün gerilemesine 

sebep olmuş ve süt fiyatlarının maliyetin altına in
mesi sonucunu doğurmuştur. 

Ülkemizde üretilen yumurta ve patatese pazar bu
lunamazken, hem yumurta ve hem de patates ithal 
edilmiştir. 

Programda, bu sene 2 milyon ton buğday ihraç 
edileceği öngörülmüş olmasına rağmen, aksine, 2 mil
yon ton ithal çabasına girilmiştir; çünkü ihtiyaç bu 
noktadadır. 

Türkiye'ye dondurma dahi ithal edilmiştir değer-
I li milletvekilleri. 
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Taban fiyat politikası, çiftçinin devamlı aleyhine 
işletilmiş ve ürün bedelleri zamanında ödenmemiştir. 
Taban fiyatları, arpa ve buğdayda düşük tutularak, 
avans olduğu ileri sürülmüştür. Şu anda, dış piyasada 
fiyatlar 15 ila 17 Türk Lirası artmış olmasına rağ
men, çiftçiye, buğdayda 3 Türk Lirası, arpada 2 Türk 
Lirası fark ödeneceği açıklanmıştır. Yüzde 90'ı borç
lu olan çiftçi, başta Toprak Mahsulleri Ofisi olmak 
üzere, devlet kuruluşlarına sattığı ürünün parasını pe
şin alamamıştır, alacağı zamanında kendisine veril
memiştir. Bu durumda, borçlu olan çiftçi, peşin para 
ile zaten zararına sattığı ürününü, 8 ila 10 Türk Li
rası aşağıya, tüccara satmak zorunda kalmıştır; ayçi
çeğinde, yapağıda ve çeltikte durum aynıdır. Köylü, 
1984 fiyatlarıyla ürününü ancak »atabilmiştir; özellikle 
çeltikte 1984 fiyatlarının altında fiyatlarla satış im
kânı vardır. 

Ülkemizde, pancar fiyatından başka, kilosu 12,5 
lira olan bir şey bulup, göstermek mümkün müdür? 
Fındıkta kilogram başına 1 dolar fon alınırken, fiya
tı, dünya piyasasının yansında tutulmaktadır. Pamuk 
ve soya, geçen yıldan ucuz fiyatlarla üreticinin elin
de kalmıştır. Çeltikte ise, tam bir facia yaşandığını, 
tüm basın her gün yazmaktadır... Bu misalleri çoğalt
mak mümkündür. Zaman verilir ve önergemiz, lütfe
dilir gündeme alınırsa, yeni bilgi ve belgeler takdim 
edilecektir. 

Tüm ülkemizde ve bilhassa Doğu Anadoluda hay
vancılık can çekişmektedir; yem çok pahalıdır; sa
man ve kuru otun kilosu şimdiden 50 ila 60 Türk Li
rasıdır; bu rakam, nerede ise, arpa ve buğday fiyatı
na eşittir. Yaklaşan kışla birlikte fiyatlar 90 - 100 
Türk Lirasına ulaşacaktır. Üretici, şimdiden hayvan
larım satmak durumundadır ve et olarak 500 ila 600 
Türk Lirasına ancak satabilmektedir. 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, ko
nuşmacının konuşma süresi doldu efendim. 

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Devam
la) — Devlet İstatistik Enstitüsüne göre, 1983 yılın
da 14 milyon 800 bin adet büyükbaş hayvan varlığı
mız, 1984 yılında 13 milyon 300 bin adede inmiştir. 
1985 rakamları yoktur; ama bu rakamın, daha da aşa
ğı indiği gerçektir. 

Hastalıklı tohum ve ayrıca, denenmemiş tohum 
ithal edilerek, ülkemizde tarıma büyük zararlar veril
miştir. Bakanlıkça 1985'te ithal ettirilerek çiftçiye da
ğıtılan ve ekimi yapılan resy çeşidi tohumluk patates
lerde gümüşî kabuklanma ve siyah siğil hastalığı ol
duğu, ilgili bakanlığın Ziraî Mücadele ve Araştırma 

Enstitüsü raporuyla sabittir; rapor elimizdedir. Buna 
rağmen, bakanlıkça hiçbir tedbir alınmamış ve eki
mine izin verilmiştir. Ayrıca, bakanlık raporlarıyla 
sabittir ki, ülkemizde denenmemiş mısır ve ayçiçeği 
gibi bazı tohumlar da ithal edilmiş ve ekiminden, çift
çi büyük zararlara uğramıştır. 

Gene, orman köylüsü yoksulluğa itilmiştir. Bin
lerce hektar köylü tarlası, orman tesisi için çevrilen 
alan içinde kalarak, köylünün atadan kalma toprak
ları, hak sahibi oluşuna ve zilyetliğine bakılmaksızın, 
elinden alınmıştır. Kadastro olmadığı için, köylünün 
tapu durumunun bulunmadığını Türkiye'de herkes 
bilmektedir. 

Köylüye yakacak maddesi verilmemekte, kuru dal 
toplaması istenmektedir. Kışlık yakacağını temin için 
ormana giden köylü, bir dal yaş odun bulundursa 
bile, mecburen, suçlu duruma düşürülmekte; vasıtası 
satılmakta, kendisi mahkemeye verilmektedir. 

Orman köylüsünün, orman teşkilatında yevmiyeli 
çalışma imkânı da elinden alınmıştır. Ayrıca, 1983 
yılında çıkartılan orman köylüsünü kalkındırma ve 
destekleme ile ilgili kanun uygulanmamış; orman 
vasfını kaybetmiş araziler köylüye dağıtılmamıştır. 
Gene, 183 ve 212 Sayılı Kanun Hükmündeki Karar
nameler ve 6.3.1985 tarih ve 3161 sayılı Yasa ile teş
kil edilen bakanlık yapısı, uygulamada bilimsellikten 
uzak ve tam bir memur kıyımı şeklinde uygulanmış
tır. 

140 uzmandan oluşan bir proje grubu tarafından 
hazırlanan, Tarım Hizmetleri ve Teşkilatının Yeniden 
Düzenlenmesi Hakkındaki Rapor, hiç dikkate alın
mamıştır. 

Ayrıca, programa alınan orman yolları yapımı, 
1985'te sadece yüzde 20 oranında gerçekleşmiştir. 

2924 sayılı Orman Köylülerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanun neden uygulanmamaktadır; yani 
orman olarak muhafaza edilemeyecek olan arazi, 
köylüye neden dağıtılmamakta, neden satılmamakta
dır? 

Bakanlık kademeleriyle, bilhassa Orman Genel 
Müdürlüğü ve Et - Balık Kurumunda, yıllarını dev
let hizmetine vermiş elemanlar rütbe tenzili ve nakil
lerle uzaklaştırılmış; yerlerine, sakıncalı personel de 
dahil, «Bir üst göreve verilemez» raporu bulunanlar 
atanmıştır. Bakanlıkta 500 küsur, Orman Genel Mü
dürlüğünde 572, Et - Balık Kurumunda 162 memur 
kıyımı yapılmıştır; liste elimizdedir. (HP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Kara'a, toparlamanızı rica 
edeceğim. 
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ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Devam
la) — Hay hay Sayın Başkan, emredersiniz. 

Eğer lütfeder müspet oy verirseniz listeleri huzu
runuza getireceğim. Misal olarak veriyorum: Koru
ma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Hastalık ve 
Zararları Şubesi Müdürlüğüne bir mühendis atanmış
tır; aynı genel müdürlüğün Hayvan Hareketleri Dai
re Başkanlığına bağlı şube müdürlüğüne ise, bir ingi
lizce öğretmeni atanmıştır. (HP ve MDP sıralarından 
alkışlar). 

SALİM EREL (Konya) — İngilizce öğretmeni 
Pakistanlı mı? 

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Devam
la) — Böylece, tüm ehliyetli ve bilgili elemanların, 
huzurlu çalışma ortamı kalmamış, herkes kuşku ile 
yeni nakiller ve tayinler beklemeye başlamıştır. Bu 
bakanlığın hizmetlerinden fayda umulur mu? Tayin
lerden ve nakillerden, ilgili genel müdürün dahi ha
beri olmamaktadır. 

Zaman yetersizliği yüzünden, köy hizmetleriyle 
ilgili konuya, yazık ki, giremiyorum; ancak şu kada
rını arz etmek istiyorum: 3 genel müdürlüğün bir
leştirilmesiyle meydana gelen Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğüne 1985 yılında 178,5 milyar lira ödenek 
konulmuştur; bu ödenek, 1984 yılına göre yüzde 19,75 
fazladır. Enflasyonu yüzde 50 kabul ederseniz, aslın
da, 1985 yılının ödeneği, 1984 yılından yüzde 30 daha 
az demektir. 

BAŞKAN — Sayın Kara'a bu konuyu... 
ABDURRAHMAN NECATİ (KARA'A (Devam

la) — Bitiyor efendim. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Hangi 

bakanlığı konuşuyorsunuz? Bunlar, Enerji Bakanlı
ğıyla ilgili... 

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Devam
la) — Bir de, köy elektrifikasyonunda, programa gö
re, 1.10.1985 tarihine göre uygulamanın sadece yüzde 
35 olduğunu arz etmek istiyorum; bu da bakanlık 
yetkililerinden alınmıştır. (ANAP sıralarından gürül
tüler). 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Bu konu 
Enerji Bakanlığıyla ilgili. 

BAŞKAN — Sayın Kara'a, toparlayınız efendim. 
Sayın arkadaşlar, müzakerelerin selameti için laf 

atmayalım lütfen; söz söylemeyelim, hatibi dinleye
lim; zaten, hatip sözünü bitirmek üzeredir. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın I 
Başkan, tashih için söyledim; karıştırmıştı... J 

BAŞKAN — Sizi ilgilendirir mi efendim? Ona 
cevap verecek bakan var. (HP, MDP sıralarından al
kışlar). 

Sayın Kara'a, lütfen toparlayınız efendim. 
ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Devam

la) — Teşekkür ederim, bitiyor efendim. 
Şimdi, Edirne'den Kars'a kadar tüm köylü, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin, kendi dertleriyle ilgi
lenmesini beklemekte ve bu gökkubbenin altında yal
nız olmadığına, kendisini düşünenler bulunduğuna 
inanmak istemektedir. (HP, MDP sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Sayın Kara'a, lütfen, Başkanlığın 
tahammülünü aşmayınız efendim, lütfen efendim... 

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Devam
la) — Bu duygu ve düşüncelerle yüce Meclisi saygıy
la selamlıyor ve değerli oylarınızla, gensoru önerge
sinin, bu derece ciddi hazırlanmış olan bir önergenin? 
Allah rızası için ve köylü hakkı için kabulünü istir
ham ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından gürül
tüler; MDP ve HP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 
adına Sayın Ertuğrul Gökgün... 

Sayın Gökgün, süreniz 20 dakikadır; bu süreye 
özellikle riayet edilmesini rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Gökgün. 
MDP GRUBU ADINA ERTUĞRUL GÖKGÜN 

(Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; söz
lerime başlarken hepinizi şahsım ve Milliyetçi De
mokrasi Partisi Grubu adına saygıyla selamlarım. 

Hatırlanacağı üzere, iki yıldan beri bu kürsüden, 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı tarafından uygu
lanan yanlış tarım politikasının, bir gün büyük bir 
ekonomik kazaya sebep olacağını, defalarca Yüce 
Meclise arz etmiştim. Yalnız hataları belirtmekle kal
madım, kazanın önlenmesi için alınması gerekli ted
birleri de söylemek suretiyle bakana yol gösterdim; 
konuyu bilen birçok milletvekili de sayın bakanı 
uyardılar. Tarım Orman ve Köyişleri Bakam, yapı
lan tenkitler ve tavsiyelerin hiçbirine kulak asmadığı 
için, şimdi, tarımsal sahada, korkulan kaza meydana 
gelmiş bulunmaktadır. Neticede, tarımsal üretim düş
müş, köylü ve çiftçi, fukaralığın kucağına itilmiştir. 
Buğday üretimi 1984'te, 16 400 000 tondan 1985'te 
12 500 000 tona düşmüştür; ayçiçeği 1984'te, 695 bin 
ton iken, 1985'te 485 bin tona düşmüştür; pirinç 1984' 
te, 115 bin ton iken, 1985'te 100 bin tona düşmüştür; 
şeker pancarı 1984'te, 11 780 000 ton iken, 1985'te 
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10 milyon tona düşmüştür; patates 1984'te, 2 970 000 
tondan, 1985'te 2 600 000 tona düşmüştür; arpa, 1984' 
te, 4 950 000 ton iken, 1985'te 4 100 000 tona düş
müştür. Üretim, her alanda düşmüştür. Bu nedenle, 
üretimin düşmesi nedeniyle, bu yıl 1 milyon tonun 
üzerinde buğday, 50 bin ton civarında da şeker ithal 
edileceği! haber alınmaktadır. 

Hükümet programının 27,28,32,33 üncü sayfaları 
okunup, tarımın bugünkü perişan hali karşılaştırıldığı 
zaman, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanının uygu
ladığı yanlış politika yüzünden, tarım ve köy hizmet
lerinde hızlı bir gelişmenin^ sağlanması için vaat edi
len tedbirlerle, nasıl taban tabana aksi bir durumla 
karşılaşıldığı açıkça görülür. Bu politika sonucu çift
çi, gittikçe artan bir gelir yerine, azalan bir gelire sa
hip olmuş, tarımsal ürün ihracatının yerini ithalat al
mıştır; yurt dışından et, süttozu, peynir, tereyağ, salça 
ithal edilmek suretiyle, ithalat, ihracatın yerini al
mıştır. 

(Çiftçinin alın terinin karşılığı ürünlere, devamlı 
olarak, enflasyon nispetinin altında taban fiyatı ve
rilmiş; çiftçinin resmî temsilcilerine, kuruluşlarına da
hi danışmaya lüzum hissedilmemiştir. Gübre, akar
yakıt gibi önemli girdilere yapılan zamlar ve mali
yetler dikkate alınmadan verilen fiyatlar, köylü ve 
çiftçiyi perişan etmiştir. 

Çiftçinin teslim ettiği ürününün parası zamanın
da. verilmediği için, çiftçi büyük zararlara uğramış
tır. Çiftçi, bk yandan, alacağını alamazken, kredi 
faizleri" yükseltilmiş, çiftçi, borcunu ödeyemez hale 
düşmüş; icra, çiftçinin korkulu rüyası haline gelmiş
tir. Bu konuda basına yansıyan ve yansımayan bazı 
örnekleri sunmak istiyorum. 

icra, köylünün ensesinde : Adana bölgesinde - sa
dece, örnek olsun diye veriyorum - Yürekli Köyün
den Mehmet Olgun, Ömer Taşkın, Hilmi Keçeli, Nec
det Taşkın isimli üreticiler, Çukobirlik'e borçlarını 
ödeyemedikleri için icraya verildiler. Bahçe Köyün
den Asım Bulut, diyor ki, «Haciz kapımda... Ya evim, 
ya tarlam satılacak. En çok borcum, zirai ilaçlar 
içindir; üstelik, ilaçlar da bozuk çıktı...» Danişment 
Köyünden Ramazan Koç'un traktörü haczedilip sa
tıldı; Yeniköy'den üretici Ali Umar'ın tarlasına ha
ciz kondu; Arap Köyünden Şeydi Sayıl'ın borçların
dan ötürü traktörüne haciz kondu; Doğankent Kö
yünden Fuat Dülger birikmiş borçlarını ödeyemedi,; 
Çavuşoğlu Köyü ve daha birtakım köylerdeki çiftçi 
ve köylü vatandaşların ve Kırıkkale köylülerinin ba
zı vatandaşların traktörleri, tarlaları, haczedilmek üze

re, icra muamelesine tabi tutuldu. Bunlar sadece bir
kaç örnektir... 

HÜSEYİN AVNÎ SAÖESEN (Ordu) — Holding
ler herhalde onu vergiden düşecekler. 

ERTUÖRUL GÖKGÜN (Devamla) — Herhal
de... 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, hatiple karşılıklı ko
nuşma usulü yoktur. Lütfen efendim... 

MEHMET ARİF ATALAY (Adıyaman) — Ba
kanlar Kurulu sıralarına bakınız... Memleket mesele
lerini orada mı görüşüyorlar? 

BAŞKAN — Sayın Atalay, daha önce de sayın 
bakanlarla sayın milletvekili arkadaşlarımızın müza
kere esnasında görüşmemelerini rica etmiştim; her 
oturumda da rica ediyorum, yine de edeceğim; fakat 
şunu da ifade edeyim ki, hatiple karşılıklı konuşma 
usulü yoktur. 

Sayın milletvekili arkadaşlarım, lütfen oturunuz 
efendim. Konuşmalarınızı başka yerde yapınız. Lüt
fen efendim... («Bravo» sesleri, alkışlar) Sayın millet
vekili, sayın bakanlarımızla görüşmeye devam etme
yiniz, yerinizde oturunuz. v 

M. TURAN BAYEZÎT- (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, teamül vardır. 

VEC1H1 ATAKLI (Şanlıurfa) — Bakanlarda ka
bahat var. 

BAŞKAN — Efendim, biz onlara dikkat ediyoruz, 
defaatle söylüyoruz efendim. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başbakana da söyleyiniz, ihtar ediniz. 

BAŞKAN — Zatı âlinize de söylüyoruz efendim. 
Sayın Gökgün, devanı ediniz efendim. 
ERTUÖRUL GÖKGÜN (Devamla) — Pazarla

ma iyi organize edilmediği için, bazı ürünler tarlada 
kalmış, çürümeye terk edilmiş; zarara uğrayan çiftçi
ler arasında intihar olayları görülmüştür. 

İki yıl öncesine kadar ülkemiz, gıda ve giyim mad
deleri yönünden yeryüzünde kendi kendine yeterli 
7 ülkeden birisi iken, bugün, gıda maddeleri ithal 
eden ülkeler arasına sokulmuş bulunmaktadır. Uygu
ladığı yanlış, tarım politikası ile buna sebep olan Sa
yın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı, Yüce Meclis 
önünde, icraatının hesabını vermelidir. 

Bakanlıkta teşkilatlanma ve kadrolaşma : Kırta
siyeciliğin önlenmesi, zaman ve kaynak tasarrufu ne
deniyle bakanlık teşkilatının reorganize edilmesi dü
şünülmüş; bu amaca ulaşmak için gerekli olan ya
salar da Yüce Meclisten çıkarılmış. İste, Tarım Or-
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man ve Köyişleri Bakanı bu yasaları amacına uygun 
bir. şekilde uygulayarak hizmet vereceği yerde, reor-
ganizasyonu bahane ederek, tehlikeli ve sakıncalı bir 
kadrolaşma hareketi başlatmış, adeta bu kadrolaşma
ya kendisini adamıştır. Bu meyanda, büyük bir me
mur kıyımına girişilmiş, bakanlığın temel hizmetlerini 
yürüten, kendi konusunda liyakatli, uzmanlaşmış gö
revliler tenzili rütbe ile saf dışı edilmiş, görevliler ça
tır çatır ezilmek suretiyle yerinden, makamından ve 
rütbesinden edilerek bir kenara fırlatılıp atılmıştır; 
yerlerine, tarımla ilgisi bulunmayan ve bu konuyu an
laması mümkün olmayan, daha alt kademelerdeki, ik
tisatçı, öğretmen, jeolog, makine mühendisi, inşaat 
mühendisi gibi görevliler yerleştirilmiştir. 

SALÎM EREL (Konya) — Asimilasyon yapıyor
lar, asimilasyon! 

BAŞKAN — Sayın Erel, zatı âlinizin her celsede, 
her oturumda, her birleşimde laf atması yirmiyi ge
çiyor. Lütfen efendim, lütfen... Beni, isim olarak ikaz 
etmek zaruretinde bıraktınız. Lütfen... 

Devam ediniz sayın hatip. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Arzu edil

diği takdirde, bunların listeleri takdim edilebilir. Ba
kanlığa bağlı kurumlar incelendiği zaman, bu durum 
açıkça görülür. Bakanlık bünyesinde büyük tayin ve 
nakiller yapılmıştır. Bakanlık merkez il ve ilçe teş
kilatlarında, 1 000'in üzerinde ve biraz evvel sayın 
arkadaşımın da belirttiği rakamlara ulaşan tayinler 
yapılmış ve kıyımlara yol açılmıştır. Birçok görevli, 
görevinden, yerinden olduğu için, onuruna yedireme-
yerek emekli olmak suretiyle kenara çekilmeyi yeğle
miştir. 

Bunun dışında, 15.10.1985 tarihli Cumhuriyet Ga
zetesinde, «Tarım Bakanlığındaki Kadrolaşma Mec
lis Gündemine Geliyor» başlığı altında yayınlanan 
yazıda, bakanlıkta görev alan ve üst görevlere ata
nan, kapatılmış bazı partilerin mensuplarının isimle
rine ilaveten, hakkında, Devlet memurluğu yapama
yacağına dair, dosyalarında müfettiş raporu bulunan 
bazı görevliler, il müdürlüklerine, çeşitli teşkilatların 
başına getirilerek kendilerine rütbe ve görev verilmiş 
ve makam teslim edilmiştir. Bu suretle, bazı illere 
girmesi yasaklanan görevlilerle, üst görevlere tayin 
edilmesi sakıncalı bulunan görevliler, tayin edilmek 
suretiyle, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Türk , 
Ceza Kanununu ihlal etmiş ve görevini kötüye kul
lanma suçunu işlemiştir. Arzu buyurulduğu takdirde, I 
bunların vesikaları ve isimleri takdim edilecektir. 

Sayın milletvekilleri, bu konuyu civdanlarınıza ha
vale ediyorum; çünkü vicdanınızla başbaşasınız. Bu 
konunun oy çokluğu ile gölgede bırakılmasının Türk 
milletini rencide edeceğini ve üzeceğini herkesin bil
mesini arzu etmekteyim. 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin son zamanda de
ğiştirilen mevzuatı karşısında, aynı kadrolaşma, aynı 
çaba orada da sarf edilmekte, bütün bölgelerin böl
ge müdürleri değişmiş bulunmaktadır; onların yanına 
da, biraz evvel söylediğim vasıf ve nitelikteki görev
liler yardımcı olarak verilmekte, hatta köylü ve çift
çinin Tarım Kredi Kooperatiflerinde seçme, seçilme, 
yönetme hakkı elinden alınmış ve vesayet altına so
kulmuş bulunmaktadır. Sayın Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanı, kanunların, amaçlarına uygun bir şe
kilde uygulanmasını tercih edeceği yerde, adeta ken
disini bu kadrolaşmaya vermiş ve bakanlık hizmet
lerini bir tarafa bırakmıştır. 

Bakanlıkta, görev ve yetkiler birbirine karıştırıl
mıştır; hizmet birimlerinin birbiriyle ve illerle irtibatı 
kesilmiştir. 

Bugün bakanlık merkezindb bulunan genel mü
dürlerin, 'il ve ilçelerle (irtibatı yoktur; onlara ©mir 
verme, onlardan yazı alma, onlardan herhangi bir is
tekte 'bulunma hak ve yetkileri mevcut değÜldiır; tec
rit edilmişlerdir. Buna rağmen, bakanlığın, tanımla 
ilgili olmayan 'bir mesleğe mensup olan müsteşarı, 
görevlilerden 15 günde bir rapor istemekte, görevliler 
bu raporu nasıl vereceklerindi avuçlarını ovuşturarak 
düşünmektedirler ve neticede, bu raporların biricisini, 
yelJkil'ilerin anlayacağı tarzda kendilerine verilmiş ol
masına rağmen, teşkilat çalışamamakta, veteriner he-
'kimin görevi ziraatçıya, ziraatçının görevi veteriner he
kime, 'bunun dışındaki görevler de başka meslek men
suplarına verildüği için hizmetler yürümemekte, ba
kanlık: adeta infisah etmiş hale gelımektedlir; vatan
daşlar da, hizmetleri görülmediği için, 'inim Mmı in
lemektedirler. 

Tarım Orman ye Köyişleri Bakanlığındaki reor-
ganizasyonuın mahiyetini, şurada taa Van'dan sesle
nen, Van'dan feryat eden vatandaşın yazısını oku
mak: suretiyle izaha çalışmak 'ist'iyorulm : «Bizler, Van 
Mi, Çataik ilçesine 'bağlı Bozkır Köyü sakinleriyiz. 
Köyümüz 52 haneli ve geçim kaynağımız genelde hay
vancılıktır. Hayvanlarımızın hastalanmaması için her 
yıl iğne yaptırırız. Bu yıl ıda hayvanlanımız hastalan
dı; ilaç yaptıralım dedik ve veteriner dairesini aradık, 
bulamadık. Aklımıza, kaymakama dilekçe vermek 
geldi; kaymakam, dilekçemizli ilçe müdürüne havai© 
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etti. «tice müdürü» deyince, 'biz, nereye gideceğimizi 
şaşırdık; ilçede birçok müdür var... Araya sora bul
duk. ilçe müdürü, ziraatçıymış; dilekçemizi, veteri
ner beye havale buyurdu. O gün, akşam oldu; ertesi 
gün gittiğimizde, ilçe müdürü keşfe gitmiş; görev iz
ni olmadığından veteriner yine köyümüze gelemedi, 
işimiz görülmedi. Üçüncü gün veteriner köyümüze 
gelebildi; ama 'bu zaman zarfında hayvanlarımızdan 
ölenler oldu. Geçmiş yıllarda veterinere müracaat 
ediyorduk, en kısa zamanda hayvanlarımız ilaçlanı
yordu. .Bu karışıklığın düzeltilmesini sayın yetkililer
den bekliyoruz, demektedarîer, Hüseyin Sönmez; Boz
kır Köyü halkı adına, Van.» 

Bu vatandaşlarımız, çok özetle, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığındaki reorganizasyonun ne de
rece sakıncalı ve tehlikeli olduğunu; hizmetlerin hiç 
yürüyemeyecek hale geldiğini; kırtasiyeciliğin önlen
medi, zaman ve kaynak kaybının önlenmesi için çıka
rılan kanunun, Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanının 'bizzat kaynak kaybı, zaman kaybı ve kırta
siyeciliğin daniskasının bu memlekte getirilmesine ya
rayacak icraatı uyguladığını ortaya koymaktadır. 

Evet, vatandaş doğru söylüyor... Bundan önceki 
yıllarda, 1234 sayılı Kanuna göre mevcut veteriner 
teşkilatına, sigara paketinin arkasına yazılarak gön
derilen hastalık ihbarına bile, 24 saat içerisinde ve
teriner hekim ulaşıyor ve görevini yapıyordu. 

Bunu, şu anlatılan uygulamayı Türk Milletine re
va göremeyiz; bunun düzeltillmesi lazımdır; sayın ba
kan bu icraatının hesabını da vermelidir. 

Veteriner hizmetlerinin çıkmaza girdiğini, izah için 
şunu söylemek istiyorum : Bakanlıktaki birimler bir
birleriyle 'irtibatı kaybettiği gibi, taşra ile de irtibat
ları yok demiştim. İşte bu yüzden veteriner ve hay
vancılık konusundaki projeler gerçekleştirilememiştir. 
Bugün insan sağlığını tehdit eden brucellosis mücade
lesi, yıl sonuna yaklaşıldığı hakle 1/3'te kalmıştır. Ge
çen yıllarda 107 milyon doz aşı kullanılmak suretiyle, 
memleket hayvan varlığı salgın hastalıktan korunur
ken, bugün eklim ayının sonlarına yaklaşıldığı faalde 
ancak 40 milyon baş hayvan, koruyucu olarak aşıla-
nabMştir. Yine geçen yıllarda bilhassa Doğu Ana
dolu'da paraziter hastalıklara karşı 40 ırdilyon baş 
hayvana ilaç içirilirken, bu yıl, yapılan kırtasiyecilik, 
ilaçların iller vasıtasıyla alınması, alet, ilaç, gereç, 
malzemenin temin edil-amemesİ, koordinasyon yok
luğu ve bakanlığın «APK» denilen teşkilatında vete
riner, ziraat ve diğer konuları anlayan kişilerin bu-
Junmspîası nedeniyle ödeneklerin heder edilmesi ve 

lüzumuna uygun bir şekilde yerine sarf edilememesi 
yüzünden mücadeleler geri kalırken, yapılması gere
ken 40 milyonluk ilaçlama da, 1 milyonda kalmıştır. 

Bunun dışında, ziraat teknisyenleri, veteriner he
kimlerin görevlerine heveslenmişler, bugün hayvan 
muayene etmeye ve-rapor tanzim etmeye başlamış
lardır; sahada bunlar görülmektedir. Şapkanın aya
ğa, ayakkabının başa giyilmesi kadar garip durumlar 
cereyan etmekte vs Sayın Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakam da, gözünü kapamakta, kulağım tıkamaya de
vam etmektedir. 

Tohum ithalatı : Her fırsattan faydalanmak su
retiyle, Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı, «Biz, 
tohumculukta devrim yarattık, ileriye götürdük, to
humculuğu geliştirdik, çok ileriye gittik; verimi ar
tırdık, üretimi artırdık» diye övünmektedir. 

Sayın bakan, övünmeye hakkınız yoktur; siz an
cak tohumun ticaretini artırdınız; /tohum geliştirecek 
bilimsel araştırmaları bir yana bıraktınız. Bunu is
pat edecek deliller ortada mevcuttur. 

Bugün, elimizde Edirne Ziraî Araştırma Enstitü
sünün elde ettiği, verem otuna dayanıklı, yüksek ve
rimli, «Türkay - Bir» isimdi ayçiçeği tohumu varken, 
bunun kilosuna 450 lira fiyat biçilirken; bir Ame
rikan firmasının ortaklığı 'ile kurulan bir firma va
sıtasıyla ona komisyon ödenerek dışarıdan getirilen; 
fakat 'beklenen sonucu vermeyen ayçiçeği tohumuna 
1 900 lira fiyat vermek suretiyle, tohumculuk teşvik 
edilmemiş, ticaret teşvik edilmiş bulunmaktadır. 

İthal edilen tohumlar vasıtasıyla yurdumuza has
talıkların girebileceğini bu kürsüden Yüce Meclise 
arz ettiğim üzere, şimdi 'bu kazada vukubuJmuş, has
talıklar yurdumuza gelmiş, toprağımıza yerleşmiş, 
tahribat yapmaya da başlamıştır. Patates, hastalık 
yüzünden Nevşehir, Antalya ve Adapazarı bölgesin
de büyük zararlara uğramıştır. Bu hastalıklar hakkın
da resmî bakanlık kuruluşundan verilen raporlar ya-
.nımızdadır, arzu buyurulduğu takdirde takdime ha
zırız. Bunun yanında, İtalya'dan getirilen çeltik to
humu vasıtasıyla, gölayrığı denilen belalı bir ayrık 
memleketimize sokulmuştur. Onun dışında, memleke
tin ekolojik şartları ve sulama durumu dikkate alın
madan, su isteyen ve mutlaka hasadı biçerdöğerle ya
pılması gereken tohumlar getirilmiş; engebeli arazi
de yapılan ekimler nedeniyle bu makine kulanılımadı-
ğı için, köylümüz ve çiftçimiz müşkül durumlara düş
müştür. Bunun dışında daha birçok hastalıkların yur
dumuza girmesi muhtemeldir, tüm ve fen blir tarafa 
bırakılmış ve bu durumda kontrolsuz, alabildiğine 
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tohum getirilmesinin bütün acıları ve sakıncaları ya-
şaınmaya başlanmıştır. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Siz hiç 
bir şey bırakmadınız. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Çok mu 
rahatsız oluyorsunuz; yoksa, bakan akrabanız mı 
oluyor?. 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, toparlayınız, süre
niz dolmuştur. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Hay hay, 
toparlıyorum Sayın Başkanım. 

Köylü ve çiftçimiz perişanken, verim düşmüşken 
sayın bakan kendisine bir paravan 'bulmuş, «Kuraklık 
var efendim»» demiştir. 

Personel1 kıyımında kuraklık mı var; teşkilatların 
birbirine karıştıriümasında, bakanlığın felç edilmesin
de kuraklık mı var, sayın milletvekilleri?. Sayın Ba
kan bunun cevabını versin. 

Bunun dışında, yurt dışından ithal edilen sütto
zu, tereyağı, peynir nedeniyle hayvancılık kaynağı
nın büyük zarara uğrayacağını söylemiştik; bu da 
tahakkuk etti. Sayın arkadaşım belirtti; 1985 istatis
tik! sayıma göre hayvan varlığı büyük çapta azaldi, 
48-50 milyonluk koyun sayısı 40 milyona düştü; 15 
milyonluk büyükbaş hayvan sayısı {yuvarlak hesap) 
12 milyona düşmek suretiyle büyük kayıplara uğra
nıldı. Bunun hesabını da Sayın Bakan burada verme-
lidlir. 

«Efendim, biz ithalat yapıyoruz, tüketiciyi koru
yoruz» paravanası da sökmez burada; çünkü sübvan-
se edilerek, girdi fiyatları kontrol altında tutularak 
maliyet mi sabit tutulmalı; yoksa, dışarıdan 'ithalat 
yapmak suretiyle - sübvanse edilmeden - küçük 
işletmeye sahip köylü, çiftçi, Avrupanın sübvanse 
edilmiş köylü ve çiftçisinin ayağının altında mı ezil-
melidir?. 

Bu yanlış politikayı, bu saplantıyı sayın bakan ka
fasından atmalı ve icraatını serbest piyasa koşulları
nın gereğine uygun olarak yürütmeli ve küçük işlet
meleri 'destekleyecek yönde çaba sarf etmelidir. 

Orman yangınları bu sene... 

BAŞKAN — Sayın Gökgün... 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Toparlı

yorum Sayın Başkanım, toparlıyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.... 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Orman 

yangınları bu sene olağanüstü bir fazlalık gösterdi. 
Acaba bunun sebebi nedir?. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Al
lah'tan Allah'tan... 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Bunun 
sebebi... 

Akrabanız oluyor, anlıyorum; telaşlanıyorsun... 
Peki efendim... 

Tarım Onman ve Köyişlerü Bakanlığı kurulurken, 
orman teşkilatının elinden makineleri alındı - köy
lü ve çiftçi bunlara «Boz Güvercin» adını takmış -
sayın bakan, «boz güvercinleri» nereye sakladın; kon
tak anahtarları kimlerin cebinde? Yangın çıktığı za
man . bu makineler kullanılamadığı için, yangın ala
bildiğine yürüdü; bütün ormancılar 'buna şahittir, 
söyleyebilirler. (HP ve MDP sıralarından alkışlar.) 

Köy hizmetlerinin karmakarışık hale gelmesi. Köy 
hizmetlerine ait «sarı kanaryalar» nerede Köylü, çift
çi bunları görmek istiyor. Kontağı kapatılıp da, bir 
yere derli toplu biriktirmek için o makineleri bir ara
ya getirmediniz; hizmet liçin getirdiniz... Köy hizmet
leri de darmadağınık hale geldi.,. 

Bu bakanlığı, bu dağınıklıktan kurtarmak Yüce 
Meclis üyelerinin elindedir, sizlerin elindedir. Vicdan
larınıza hitap ediyorum : (Suçlu, korunmamalıdır; suç
lunun hesap verebilmesi için, burada oylarınızı istir
ham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gökgün, Sayın Gökgün, lüt
fen efendim... 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Türk köy
lü ve çiftçisinin sahipsiz olmadığım belirtirken, he
pinize saygılar sunuyorum. (HP ve MDP sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Halil ibrahim 

Şahin; buyurun efendim. (HP ve MDP sıralarından 
alkışlar.) 

HP GRUBU ADINA HALÎL İBRAHİM ŞAHİN 
{Denizli) — Sayın Başkan, sayın milletvekillerii; Mil
liyetçi Demokrasi Partisi Kütahya Milletvekili Sayın 
Abdurrahman Kara'a ve 21 arkadaşı tarafından, Ta
rım Orman ve KöyişJeri Bakanı Sayın Hüsnü Doğan 
hakkında verilen; uyguladığı yanlış politika ile Türk 
tarımını, ve hayvancılığını içinden çıkılmaz bir kar-1 

gaşa ortamına sürüklediği, Türk köylü ve çiftçisini 
perişan ettiği ve partizanca tutumu ile de bakanlık 
teşkilatının iş yapamaz hale gelmesine neden olduğu 
iddialarını kapsayan, Anayasanın 99, İçtüzüğün 107 
nci maddeleri uyarınca gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi hakkında grubumun görüşlerini saygıyla yü
ce Meclise sunuyorum. (HP ve MDP sıralarından! 

, alkışlar) 
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Sayın Başkan, sayın miltiCvekillerd; Kütahya Mil
letvekili Sayın Abdurratoman Kara'a ve arkadaşları 
tarafından verilen gensoru önergesi, Anayasanın 99 
ve İçtüzüğün 107 nci maddesinin öz ve laf zina .uy
gundur; ancak, iktidar grubunun, kendine öz, çoğun
luğu hak ve hukuk sayan anlayışı ile gündeme geti
rilmiş bulunması dikkatlerden kaçmamalıdır. Anavatan 
iktidarının» Meclis çalışmalarındaki yanlış politika an
layışı, Tarım Orman ve Klöyişleri Bakanı Sayın Hüs
nü Doğan'ın bakanlık çalışmalarında da etkisini gös
termiş bulunmaktadır. Yanlış anlayışlar, yanlış bakış
lar, yanlış dünya görüşleri, yanlış politikalar doğur
makta; bu politikalar, toplumları, siyasal, sosyal, 
ekonomik bunalımlara sürüklemektedir. 

1985 yılı, tarım yönünden, orman yönünden, hay
vancılık yönünden, köy hizmetleri yönünden bir bu
nalım yılı olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. 
Bunun nedenlerini analbaşMklar halinde sunuyorum. 

Nüfusumuzun yüzde 56'sı tarımla uğraşmaktadır. 
Tarımsal üretim açısından ülkemiz zengin bir potansi
yele sahiptir.- Bu potansiyelin işlemesi ve işletilmesi, 
çağın akışına uygun bir tarım politikası ile gerçek
leşebilir; fakat Türkiye tarımında son durum, sayın 
bakanla ne hale gelmiş ve getirilmiştir?., 

Uzun yıllardan beri, kendini besleyebilen birkaç 
ülkeden biri olan ülkemiz, son birkaç yıldır kendine 
yetmenin ötesinde, dışarıdan tarım ürünü alır duruma 
düşmüştür. 

Son birkaç yıldır küçük oranlarda azalan tarımsal 
üretim, 1985 yılı içinde görülmedik düzeyde azala
rak, özelikle küçük üreticiyi bir felaketin eşiğine ge
tirmiştir. Bu felaket o kadar açık ve seçik ortada ki, 
gün geçmiyor, bir ürünün daha verim kaybı gazete 
manşetlerine çıkmasın; kırsal kesimde göçlerden, or
man davalarından, icra davalarından, intiharlardan söz 
edilmesin... Bu felaket, yalnızca bu yıl yoğun olarak 
yaşanan don ve kuraklıktan kaynaklanıyor olamaz; 
bu felaket, bu yıkım, yalnızca, denetimsiz, ilkesiz ve 
başıboş bir şekilde uygulanan tohumculuk politikasın* 
dan, ithal tohum fiyaskosundan kaynaklanıyor ola
maz; bu yıkım, yalnızca, politik kaygılar güdülerek* 
teknik kadroların üretimden koparılması demek olan, 
bakanlıktaki keyfî organizasyonla da açıklanamaz, Bu 
yıkım, bir bütün olarak, hükümetin izlediği tarım 
politikasının doğal bir sonucudur; daha açık bir ifa
deyle, hükümete tarım politikasını uygulayan sayın 
bakanın başarısızlık belgesidir. (HP ve MDP sıraların
dan alkışlar) 

[Hükümetin ve sayın bakanın tarım politikasını, 
genel ekonomik politikasından ayrı düşünmek doğru 
olmaz kuşkusuz. Olayı, 24 Ocak kararları ve bu ka
rarların müteahhidi olduğunu söyleyen hükümetin 
uyguladığı ekonomik politikalar çerçevesinde ele al
mak, 1985 tarım yıkımının, orman "yıkımının, hayvan
cılık yıkımının, köy hikmetleri yıkımının nedenleri) ve 
sonuçlan açısından daha sağlıklı incelenmesini sağ
layacaktır bizce. 

24 Ocak kararlarının uygulanmaya konulmasından 
bu yana, ekonomik durum, çalışan kesimler açısından, 
giderek daha çekilmez bir hal almaktadır: Reel üc
retler, enflasyon hızına bir türlü ayak uyduramamak-
ta, bunun sonucu olarak da, yaşama standardı, gün 
geçtikçe, enflasyonla ters orantılı olarak aşağıya çekil
mektedir, Çalışan kesimin emeğinden artırılan değer, 
doğrudan, sanayi sermayesinin kullanımına aktarıl
makta; böylelikle, birkaç büyük tekelin ayakta kala
rak, mevcut yapının yenilenmesi ve birkaç tekel ya
rarına yenilenmesi amaçlanmaktadır. 

Kentlerde işçi, memur ücretlerinin dondurulması, 
sendikal hakların pratikte tümüyle işlemez duruma 
getirilmesi, para piyasası operasyonları ile gerçekleş
tirilmeye çalışan bu amaç, kırsal kesimde de pek fark
lı değildir. Kırsal kesimde de reel gelir, enflasyon ora
nına göre çok gerilerde kalmakta; birkaç büyük ta
rım işletmesi ayakta kalırken, küçük üretici tümüyle 
silinmektedir. Bir yandan tüketim maddelerinin fiyat
ları hızla artarken, bir yandan üretim girdıüerinin 
fiyatları yükselmekte, üreticinin geliri çoğu yerde bo
ğazına dahi yetmemektedir. 

Hükümeti ve onun tarım politikasını tatbik eden 
sayın bakanı tebrik etmek isterdik, eğer dünyaya sa
yın hükümetin ve sayın bakanın baktığı gözlüklerle 
bakabilseydik; eğer çıkarlarımızı birkaç büyük tekelin 
ve uluslararası sermayenin çıkarları ile birlikte gör-
seydik. 

Tebrik etmek isterdik; çünkü, yakın tarihimizde, 
programım bu kesinlikte uygulayabilen, halktan uzak-
laşabüen bir başka hükümet ve bir başka bakan daha 
(gelmemiştir. (HP sıralarından alkışlar) Sayın bakan, 
zengini daha zenginleştirip, çalışan kesimin alın terini 
daha da az kişi arasında, daha bol paylaştırabilmek 
doğrultusundaki programım uygulamada, kendi açı
sından, büyük başarı sağlamıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; işte bu neden
le biz, 1985 yılı tarımımız için, ormancıkğınuz için, 
hayvancılığımız için, köy hizmetlerimiz için bir yıkım 
yılı oldu derken, sayın bakan, tarımın altın yılından 
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bahsediyor; sayın bakan, domatesini tarlasına gömen 
üretici ile alay ediyor, masrafa bile değmeyeceği için 
hasat yapmayan çeltikçi ile eğleniyor, mısırı elinde 
kalan üretici için hasat bayramları düzenliyor. Oysa, 
ne 1985 yılı Türkiye tarımı içtin altın bir yıl oldu, 
ne üretici güçlendi, ne de sayın bakan üreticinin gö
zünde kendisini aklayabildi. 

Sayın bakanın tarım politikasının, üreticiye yıkım 
getirmesi nedenlerini birkaç başlık altında toplamak 
da mümkün: 

1. Tarımsal üretimde beli bir plancılık anlayışın
dan ve plandan yoksun bulunan bakanlık, tutunacak 
hır dal ararken, tohum ithali olayına sarılmıştır. Yıl
lardır sürdürülen bJbrit tohum dışalımı, bakanlık tara
fından, sanki kendi buluşlarıymış gübi öne çıkarıla
rak, tarım politikalarının belkemiği durumuna ge
tirilmek istenmiştir. 1985 yılında dışarıdan alman to
hum miktarı, önceki yıllara göre büyük miktarlara 
ulaşmıştır, örneğin, 1984 yılında dışalımı yapılan ay
çiçeği tohumu miktarı 86 ton iken, 1985'ite 1 280 tona, 
mısır 415 tondan 2 5125 tona, patates tohumu 210 ton
dan 4 140 tona, sebze tohumu 70 tondan 100 tona 
çıkmıştır. Ancak, dışalımı yapılan tohumlar bazı çe
şitlerde hastalıklı çıkmış, bazı çeşitlerde de kullanıl
dığı yöre koşullarına uyum sağlayamadığı için büyük 
verim kayıplarına neden olmuştur. Hollanda'dan dışalı
mı yapılan resy çeşidi patates tohumundan, daha ön
ce yurdumuzda hiç görülmeyen hastalık türlerine de 
rastlanmıştır; yeterli denetimin olmayışı, nedeniyle, 
patates üretiminde yüzde 40'a varan verim kayıpları 
meydana gelmiştir. Ayçiçeği üretiminde orahanj za
rarlısına dayanıksız çeşitlerin, üstelik yöre koşulları
na uygunluk testleri yapılmadan, dışalım yapılıp üre
ticiye dağıtılması sonucumda, salt bu yüzden yüzde 
20 dolayında verim kaybı saptanmıştır. Bu durumlar 
gösteriyor ki, sayın bakanın tarım sorununa yaklaşı
mı, bilimsel verilerden uzak, yanlış politikaların ürü
nüdür. Mısır ise, bazı yörelerde tohum, bazı yörelerde 
altyapı politikalarının kurbanı olmuştur. Yüksek ve
rimli; ama bol sulama isteyen tohumların kıraç yer
lerde dağıtılması sonucu, giderleri dahi karşılayama
yacak âz ürün elde edilirken, yüksek verim elde edi-* 
len yörelerde gerekli kurutma ve alım istasyonlarının 
kurulup işletilememesi sonucunda, ürün, üreticinin elin
de kalmış ve büyük zararlara yol açmıştır, öte yan
dan, bol ürün elde edilen domates, karpuz, soğan 
gübi selbze ve meyvelerde pazar feoşulılariftinhazırlahma-
ması nedeniyle ve daha kötüsü, tüketim hacmünin Üs
tünde tohumluğun dağıftılmasıyla, ürün, tüketiciye 
ulaşamadan tarlada çürümeye terk edilmiştir. 

2. ®u yıflk'i tarım yıkımımı hazırlayan, en bü
yük nedenlerden biri de, girdi fiyalilarıiidialkü astro
nomik artış, bunun yanında, kredi fializterinlin yük-
sellmiesi ve ürün karşılığı peşin ödeme yapılmaması 
câmuştur. Teker teker, ele alınırsa,, akaryakıt %at-
lainndakü artışlar -ki, fiyatlar petrolde düşmiesime 
karşın, hükümet, îram ve Libya'dan pahalı petrol 
alımına devam etirit^ktedir; pdölol konusu da ayrı 
bir gensoru önergesi olarak MeeMse gelecektir- üre
ticinin, tarlayı üç kez yerine bfir kez sürmesine; 
gübre fiyatlarındaki artışlar, üç gübreleme yerine 
bîr gübreleme yapmasına; ilaç fiyatlarındaki artış
lar, çoğu yerde hiç ilaç kuManam&toasına neden ol
muştur; çoğu üretici, bir daha gübre kufanamaya-
cağını ifade etmektedir 

(Düğer yandan, taban fiyatlarındaki düşüş ya da 
yetersiz artış, üreticinin belini bükten başka bir ne
den otaiuştur. Çarpıcı örnek, geçen yıl 145 Türk 
Uirası taban fiyatı verilen ayçiçeğine, bu yıl 135 
Türk Lirası verilmesidir. Bu, düpedüz, üreticinin 
ölüm fermanımı imzalamaktırj 

'Ürününü Toprak Mahsuleri ÖfMne ya da diğer 
alım merkezlerine götüren üretici, karşılığını bula
madığı çeklerle oyalanmakta, allın terinin karşılığı
nı, aylar sonra, bir sürü yol masrafı yapıp, eziyet 
çöktükten sonra alabilmektedir; tabiî buna alım te
rinin karşılığı denirse... Aldığı ücretle borçlarımı 
Ikapataımayan üreticimin kapısına icra memuru da
yanmakta, eMride avucumda ne varsa, el koymakta
dır, Nereye başvuracağımı şaşıran küçük üretici, tar
lasını, evini Satıp iş bulma umuduyla şehre göç et
mektedir. Atehnda, uıyguilanam. tarım politikasının 
taçlarımdan biri de budur; yani tarım kesıiminde 
geçümıini sağlayan nüfusu sanayie aktararak, tarım
sal Misklerin pazara açilmasımı hedef alam hükü

met, bu durumda da başarısını ^sürdürüyor demek
tir. 

Ancak, uluslararası para kuruluşlarının önerileriy
le Türküye gerçeğinin birbirini tutmadığı çarpıcı bîr 
midkta vardır; o da, sanayi sermayesli yeterince güç
lü olmadığı için, yeterince yenli iş sahalarının açı-
mmam gerdeğidir, Klöylü, borçları yüzünden, iş 
bulma umuduyla şehre göç etrriekte; ancak, işjsfıâllf 
sorumumun daha da biüyümesiindten başka bir şey© 
yol açmamaktadır. Bu sorun, en büyük sorunlar
dan birisidir ve büyük sosyal bumâhtallâra yol aça-
ca)k bayutlîara ulaşmıştır., 

3. ötte yandan, üreticimin en büyük yardımcı
ları olan ztiraıat mühendis ve tekmisyenlerînin, ba-
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kanlığın organizasyonu ile, görev ve yetkileri elle
rinden alınmakta, üretimden koparılmakta; tarım 
politikalarınım, dipten doruğa, büyük tarılm ilet
meleri ve yabancı ortaklı tarım işletmeleri tarafın
dan yönlendirilmesi amacına hizmet eden bir uygu
lama, ayrıca, hükümetlin, işbaşına getirdiği eleman
ları bilgi ve 'becerilerine göre değil, politik eğilim
lere göre değerlendirdiği gerçeğini de açıkça gözler 
önüne sertmektedlir. 

Tarılm Orman ve Klöyişleri Bakanlığı bugün par
tizanlığın en yoğun uygulandığı devlet kurumların
dan birisidir. Yemek saatlerinin namaz saatlerine 
göre düzenlendiği ve Ramazan boyunca tamirat ba
hanesiyle yemekhanenin kapalı tu'tuldüğu; bakanlık
ta, belli politik eğilimli insanlar için çalışma imkân
larının giderek kaldırıldığı, gerçektir,. B!iz, tarıma, 
ormana, k)öy hizmetlerine balkan seçtiğimizi zanne
diyorduk; meğer, bu devlet kuruluşuma din görev
lisi seçmişiz! (HP ve MDIP sıralîarından alkışlar) 

-19*85 yılında tarımın bir çıkmaza girdiğine karşı, 
'bazı çevreler, deıihal don ve kuraklık olayına dörit 
elle sanllmak'tadırlar. Bu çevrelere, doğa olaylarının, 
yalınız ülkemize özgü olaylar ollmadığını ve dünya
nın birçok ülkesinde bu sorumların artık önlenebilir 
olaylar listesine girdiğini anımsatmak isteriz. Don ve 
kuraklık, yalnızca, bakanlığın poH'itikıasının yanlışlı
ğının bir ian önce gözler önüne dökülmesini sağlamış
tır; yıllar yılı öğündüğümüz tarımsal yapımızın ne 
kadar kof ve dayanıksız bir duruma düştüğünü gös
termiştir. 

ıSorun, ne don, ne kuraklık, oe de başka ibir şey
dir; Sorun, 'bakanlığım beldi bir tarımsal üretim plan
lamasından yoksun bulunuşu ve uyguladığı yanlış ta
rım politikasıdır. Bu nedenle, bu yıkımım tek sorum
lusu hükümet ve omun sayın bakanıdır. 

ISayın Başkan ve sayım milletvekilleri; bir ba
kan ve (bakanlık düşününüz, 21 inci Yüzyılda, Türki
ye'nin ulusal anlamda tarımda bir üretim planlama
sı yok; 'bir bakan ve bakanlık düşününüz; bu plan
lamanın ışığımda tarımsal kökenli üretici kooperatif
leri yok; bir ibakıan ve 'bakanlık düşününüz, tarım
sal girdilerde şok tesiri yapan devamlı zamlardan, 
yoksul ve küçük üreticiler perişan; bir ibakam ve ba
kanlık düşününüz, ıtemel tarım 'girdileri (gübre ve to
humluk gibi) devlet tarafından süıbvanse edilmiyor; 
'bir bakan ve bakanlık düşünümüz, tarım ürünleri si
gortası yok; bir bakan ve bakanlık düşününüz; 1985 
yılımda dom ve kuraklıktan dolayı zarar gören tarım 
üreticilerinin borçları silinmemiş; bir bakan ve ba

kanlık düşünümüz; etim, «ütün, peynirin ithal yolları 
açılmış, köy yaları açılmış, köy içme suları gelme
miş; '(HP sıralarından alkışlar) bir bakan ve bakanlık 
düşününüz; verimli tarım arazileri insafsızca iskân ve 
sanayi bölgelerime ayrılmış*, bir bakan ve bakanlık 
düşümümüz; üretici borçlarınım ödenmesinin vade so
nu, Türk köylüsünün elimde biç para olmadığı 31 
temmuz; bir bakam ve bakanlık düşününüz; 1984-
1985 var yılı olan zeytin ilaçlaması yok; bir bakan 
ve bakanlık düşümünüz; programınım yüzde 30'u uy
gulanmış, yüzde 70*i yok; bir bakan ve bakanlık dü
şününüz; bana benzemiyor diye değerli teknik kad
roları teşkilattan at, selametçi ve hareketçi kadrolar
la teşkilatta bulamaç yap, iş makineleri çalışmasın, 
çürümeye ıterk edilsin; <İH!P sıralarımdan alkışlar) bir 
bakan ve bakanlık düşünümüz; yemlerde fiyat ve ka
lite denetimli yok. 

•Düşününüz; su ürünleri, şube müdürlüğüne çev
rilmiş; düşününüz; orman yangınları, 1985 yılında 
son 25 yılın ortalamasından 14 kat daha fazla; buna 
rağmen balodasınız ve eğlenebiliyorsunuz; (HP sıra^ 
Harımdan «Bravo» sesleri, alkışlar) düşünümüz, üretici 
araç ve gereçleri (Katma Değer Vergisi kıskacında; 
düşümünüz; 1 kilogram saman, net 50 lira; yok olan, 
hayvan ve hayvancılığımız..; düşünümüz, odunu in
sana yeğ gören düşünce ve orman suçları; düşümümüz; 
köy 'hizmetleri tamamen durmuş, ziraî mücadelenin 
ismi tamamen unutulmuş; düşünümüz, bakanlıkta il
mî ve teknik yapısal değişiklikler ve kadrolar yerine, 
kapısal değişifclikiierle partizanlık hortlamış ve hortla-
ti/lmış!.. (HP sıralarımdan «(Bravo» sesleri, alkışlar) 

'Böyle bir bakan ve bakanlık: iSayım Bakan, Hüs
nü Doğan; bakanlık, Tarım Orman ve Köylşieri Ba
kanlığı... 

'BAŞKAN — Sayın Şahin, toparlayınız efendim. 
HALİL İBRAHİM ŞAHİN '(Devamla) — To

parlıyorum efendim. 
1985 tarımda yıkım yılımın tek sorumlusu hükü

met ve onun sayım bakanıdır. Üretici halk katman
larınım huzurumda, sayım bakan saygı ile eğilerek, 
bu görevi yapamadığını da ifade ederek ayrılmalıdır; 
ayrıtaıyorsa, bundan sonraki gensorumun muhatabı, 
1985 yılınım, tanımdaki yıkım yılınım baş sorumlusu 
Sayın Başbakandır. (HP sıralarımdan alkışlar) 

Ayrılmasını saygı ile karşılayacağız ve ayrılma
sına grubumuzla da yardımcı olacağız; çünkü kendi
sine, başarı dileklerimizle, güvensizlik oyları vere
ceğiz. 

En içten saygılarımla. (HP ve İMDP sıralarından 
alkışlar) 
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AHMET lUHAlMt 'KÖSEM tfMallatya) — Onu 
siz getirmediniz. 

BAŞKAN — Anavaıbaın Partisi Grulbu adına Sa
yın Pertev Aşçıoğlu; buyurun. (ANAP sıraJlarondan 
alkışlar) 

M. TURAN BAYİEZİT ^ahramanmaıraş) — 
Sayın Başkan, iktidar partfcisi niçin en sonra konuşu
yor?.. (ANAP sırailaondan gürültüler) Usulden mi
dir? 

IPBRTBV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — İktidar par
tisi olduğu için Sayın Bayezit. 

IBAŞKAN — Efendim, İçtüzük gereği geliş sıra
sına "ve talebe g'öre ımillteıfcvefcMIeırine söz verlir. Bu 
kaydı sayın kâtip üyeler ve Kanunilar iMüdüdüğünün 
Başkanlık kürsüsünde bulunan yet|kffleıni yapaırHar. 
IBana gelen kayıt 'bu dartnücaımef&to olduğu için, bende
niz de böyle okuyorum. 

/Buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA PERTEV AŞÇIOĞLU 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, yüce Meclisin pek 
muhterem üyeleri; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
17 nci dönem 3 üncü yasama yılının bu birleşiminde, 
muhalefete mensup birkısım arkadaşımızın vermiş ol
dukları bir gensoru önergesinin öngörüşmesini yap
maktayız. 

Filhakika, 3 üncü yasama yılına 1 Eylülde başla
yan Meclisimiz, Başkan ve Başkanlık Divanı seçim
lerini ikmal etmiş, komisyonlar seçimlerini de tamam
layarak yasama çalışmalarına başlamak imkânına ka
vuşmuştur. 

Bu arada, 1 Eylülden beri geçen birleşimlerde 
birçok sözlü soruların cevaplandırılması suretiyle Mec
lisimiz denetim fonksiyonunu da hiç aksatmadan sür
dürmüştür. tşte şimdi, tam yasama çalışmalarına ge
çeceğimiz esnada verilen bu gensoru önergesi ile 
Meclisimiz gene bir denetim çalışması yapmak zaru
retinde kalmıştır. 

Arkadaşlar, bu istical, bana, Meclisin tatilde ol
duğu yaz aylarında basında sık sık okuduğumuz; 
«Önümüzdeki dönemde muhalefet Mecliste daha et
kin, daha canlı, daha tesirli bir muhalefet örneği ve
recek» tarzındaki haberleri ister istemez hatırlattı ve 
zahir, daha etkin muhalefete böyle başladılar diye 
düşündüm! ( 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — 
Gensoru, muhalefet hakkında değil, bakan hakkın
da... (HP sıralarından gürültüler). 
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PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Aziz arka
daşlarım, geçen iki senelik dönemde muhalefet Mec
liste etkin değil miydi? 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Tarımdan bah
set... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Aşçıoğlu... 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Pekâlâ, ge

çen iki sene içinde de etkin muhalefet örneği... 
BAŞKAN — Sayın Aşçıoğlu, bir dakikanızı rica 

edeceğim... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Bu sorunun öner

geyle ne alakası var? Meclis çalışmalarının bilanço
sunu mu soruyoruz? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen hatipleri 
tahammülle dinleyelim efendim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, ve
rilen önergeyle... 

BAŞKAN — Efendim, ne diyorsunuz? (HP sıra
larından gürültüler). Efendim, anlamadım, ne diyor
sunuz? Ayağa kalkarak söyleyin efendim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, ya
sama yılının bilançosunu çıkarmak için gelmemiştir, 
Tarım Bakanı için gelmiştir. Lütfen konuya geçsin. 

BAŞKAN — Efendim, sizi ilgilendirir mi? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Efendim, 
benim 20 dakikalık sürem var. Ben bu konuda konu
şuyorum. 

BAŞKAN — Ben hatibe, şu istikamette ,bu isti
kamette konuşacaksın diye direktif verebilir miyim? 
20 dakikası var, ne söylerse söyleyecek. Lütfen efen
dim... (ANAP sıralarından alkışlar). 

Tahammül gösteriniz lütfen. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Evet, geçen 

iki senelik dönemde de muhalefet Mecliste etkin de
ğil miydi? Pekâlâ geçen iki sene içinde de etkin mu-
halfet örneği verilmiştir. O halde, niçin bizzat kendi
nizin geçmiş iki senelik çalışmalarınızın inkarcısı du
rumunda oluyorsunuz? 

Nitekim, geçen yıl da Meclise muhalefet tarafın
dan tıpkı şimdiki gibi gensoru önergesi verilmiştir; 
4 adet Meclis soruşturması önergesi verilmiştir; 7 
önerge ile, Meclis araştırması ve 7 önerge ile de ge
nel görüşme istenilmiş ve bunların müzakereleri ya
pılmıştır; bu Meclise 479 adet de soru önergesi veril
miştir. Yalnız denetim faaliyetlerim sayıyorum; bun
lar etkin muhalefet çalışması değil miydi? Evet, daha 
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etkin muhalefetten bunların adedinin biraz daha artı
rılması kastediliyorsa, buna da kolaylıkla imkân, bu
lunabilir; çünkü bizim hükümetimizin, bizim bakan
larımızın icraatları ve çalışmaları hususunda elbette-
ki çok şeyler söylemek imkânı mevcuttur; çünkü bi
zim hükümetimiz ve bakanlarımız iş yapan... (HP sı
ralarından gürültüler). 

SALİM EREL (Konya) — Hükümet, Türkiye 
Cumhuriyetinin hükümetidir... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — ... iş bitiren, 
bu memlekette senelerdir el sürülmemiş büyük konu
larda reform hamleleri yapan... 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, sadede 
gelsin. Bu konu sadet içinde mi? 

BAŞKAN — Sayın Barış Can, lütfen müdahale 
etmeyiniz efendim. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Olay saptırılıyor, izin 
vermeyiniz. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyiniz efendim. (HP sı
ralarından gürültüler). 

Dinlemek mecburiyetindesiniz efendim. 
Devam edin efendim. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — ... bu güne 
kadar yapılamamış, her biri düzen değiştiren büyük 
işleri yapan ve başaran hükümet ve bakanlardır. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Hiçbir şey yapmasalar veya sadece klasik bakan
lık görevlerini yerine getiren bakanlar olsa idiler, el-
betteki söylenecek az şey bulunurdu. Eskiler ne güzel 
söylemişler: «Atarlar seng-i ta'rizi diraht-i meyve-
dar üzre.»; kısacası, meyveli ağaç taşlanır, arkadaş
larım. (ANAP sıralarından alkışlar). 

Bu itibarla biz bu tip etkili muhalefetten yılacak, 
rahatsız olacak kimseler değiliz. (HP sıralarından gü
rültüler). 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Yıl-
dığını gösterir; korku başlamış. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — İktidar hastalığı; kor
ku bacayı sarmış. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Bunlar, bi
zim hükümetimizin birkısım çalışmalarının ve icraa
tının burada millet huzurunda bir kere daha sergilen
mesine vesile oldukları için bundan memnuniyet de 
duyarız; çünkü bizim verilemeyecek hiçbir hesabı
mız, çekindiğimiz, gocunduğumuz hiçbir yanımız 
yoktur. Ancak, bir yolsuzluk, bir suiistimal mevzuu 
bahis olursa, hiç kimse merak etmesin, onun üstüne 
üstüne de herkesten önce gene biz gideriz. 
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Şimdi gelelim önümüzdeki gensoru önergesine... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, görüyor musunuz, biz haklıyız. Sayın 
konuşmacı dahi, şimdiye kadar yaptığı konuşmanın 
konuyla ilişiği olmadığını tescil etti. 

BAŞKAN — Efendim, bunu Başkanlık takdir 
eder. 

Sayın hatip, devam edin efendim. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Sayın Ba-

yezit, bu mukaddeme idi efendim. 
Arkadaşlar, bu önerge, bir icraatın, bir politika

nın, hükümetin tarım politikasının eleştirilmesi öner
gesidir. 

«iki yıldan beri tarımda gerileme başlamıştır, ve
rim düşmüş, bir millî felaket halini almıştır» denili
yor. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Rakam
lar yalan mı söylüyor?. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Efendim, 
siz rakamları verdiniz, biz sükûnetle dinledik; siz de 
lütfen bizi dinleyin. 

BAŞKAN — Siz devam edin efendim. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — «Hükümet 

programında tarım için vaat edilenlerin aksi yapıl
mıştır; köylü ve çiftçi devamlı azalan bir gelire sahip 
olmuştur» deniliyor; «Enflasyon aşağı çekilememiş-
tir, tarımsal girdilere yapılan zamlarla üretim darbo
ğaza girmiştir» deniliyor; «Türkiye gıda maddesi it
hal etmeyen 7 ülkeden biri iken, gıda maddesi ithal 
eden ülkeler arasına sokulmuştur» deniliyor; «Yapı
lan reorganizyon neticesi teşkilatlar altüst edilmiş, ba
kanlığın fiilen çökmesine sebep olunmuştur» denili
yor ve «Bütün bu perişanlığın, millî felaketin, çökün
tünün sebebi hükümetin yanlış tarım politikasıdır ve 
bu politikayı yürüten bakandır» deniliyor ve gensoru 
açılması isteniyor. 

Saym milletvekilleri, evvela iki tezata temas ede
lim : Birincisi, madem, «Hükümetin yanlış tarım po
litikası bu kadar büyük millî felakete, perişanlığa ve 
çöküntülere sebep oldu» deniliyor, önergede, enflas
yon, petrol fiyatları, gıda maddeleri ithalatı, destekle
me fiyatları gibi konulara temas ediliyor; o halde, 
neden hükümet hakkında değil de, bir tek bakan hak
kında gensoru isteniyor? Anlamak mümkün değil!.. 
(Gürültüler). 

Saniyen, önergenin bir yerinde, hükümetin yanlış 
tarım politikasının, köylü ve çiftçinin perişanlığının 
sebebi olduğu iddiası ileri sürülürken, bir başka ye
rinde de, «Hükümet programında tarım için vaat edi-
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lenlerin aksi yapılmıştır» deniliyor. Hükümetin tarım 
politikası mı yanlış; yoksa bu politika doğru da, vaat 
edilen bu politikanın aksi uygulamalar olduğundan 
mı şikâyet ediliyor? Bu da önergenin bir başka tezat 
noktasını teşkil etmektedir. 

Hükümetimizin tarım politikası nedir?.. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Yok ki, öyle bir po

litika... 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Hükümet 

programında vaat edilen bu politika aynen uygulanı
yor mu, aksi mi yapılmaktadır? 

MUHTEŞEM VASIF YÜCEL (Zonguldak) — 
Bartın'a git, Bartın'a... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Ben Bartın' 
dan geldim efendim, gene Bartın'a giderim. 

M, SEYFİ OKTAY (Ankara) — Görüş bildirin, 
görüş... 

BAŞKAN — Sayın Oktay, lütfen hatibin sözünü 
kesmeyiniz efendim. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Aziz millet
vekilleri, bu noktada biraz duralım. 

Şimdi, elimde önce, Anavatan Partisinin progra
mı var; sayfa 15-17: «Madde 15. — Köy ve Ta
rım». Aynen okuyunuz. 

ikinci vesika, Anavatan Partisinin 6 Kasım 1983 
Seçim Beyannamesi; sayfa 38-41 : «Köyişleri, Ta
rım, Ormancılık» bölümü; bunu da aynen okuyu
nuz. 

VECİH! ATAKLI (Şanlıurfa) — Siz okuyun... 

•PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Efendim, 
biz her gün okuyoruz. 

Nihayet üçüncü ve son vesika... 
BAŞKAN — Sayın Aşçıoğlu, bir hususu açıklığa 

kavuşturmak zaruretindeyiz... 
ABDURRAHMAN NECATt KARA'A (Kütah

ya) — Sadet... 
BAŞKAN — Elbette sadet... 
Hatiple karşılıklı cevap halinde olunursa, müza

kerenin selameti mümkün olmaz. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sadet dışı konuşuyor. 
BAŞKAN — Efendim, hatip nasıl konuşur; onu 

ben tayin edebilir miyim? O halde?.. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Olur mu efendim?.. 

Gensorunun konusu bellidir; sadet dışına çıkınca ni
çin müdahale etmiyorsunuz? 

BAŞKAN — Sadedi kendisi tayin eder efendim. 
Ne diyecek, Sayın Barış Can?.. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sadet dışına çıkıyor... 
Konusu belli. Tarım politikası ve bakan... 
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BAŞKAN — Efendim, ne diyecek? Siz yazılı bir 
metin verin, Sayın Aşçıoğlu okusun o halde... (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Lütfen efendim, sadet dışına çıkıp çıkmadığını Baş
kan tayin eder. 

Ben, sadet içinde konuşulduğu kanaatindeyim efen
dim. 

Devam edin efendim. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Efendim, 

tarım politikası, hükümet politikamızın içindedir. 
Üçüncü ve son vesika; 19 Aralık 1983 günü Tür

kiye Büyük Millet Meclisinde okunan Hükümet Prog
ramı : Sayfa 32 - 34; bunu da aynen okuyunuz. 

Aziz arkadaşlarım, hükümetimizin icraatını, ayrı 
ayrı her bakanlığımızın çalışma ve icraatlarını, biz, 
işte bu üç vesikanın istikametinde takip ederiz ve gö
rürüz : Parti programımız, seçim beyannamemiz ve 
hükümet programımız... «Gez, göz, arpacık» misali, 
böylece baktık mı, icraat hedefini hiç şaşmayız. (ANAP 
sıralarından alkışlar)' Bu hedeflerde bir sapma tespit 
edersek, buna önce biz müdahale ederiz. Bugüne ka
dar, gerek hükümetimizin genel politikalarında ve ge
rekse ayrı ayrı bakanlıkların icraat ve politikalarında, 
bu istikametlerden hiçbir sapma müşahede edilme
miş olmasını da iftiharla ifade ederiz. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

Şimdi, hükümetimizin ve Bakanlığımızın takip 
ettiği tarım politikası da elbette ki bu genellemenin 
içindedir. Benim burada ayrı ayrı aynen okumam 
mümkün değil; az önce bahsettiğim üç vesikamızda-
ki tarım politikaları, milletimizin ve Yüce Meclisin 
tasviplerine mazhar olmuş politikalardır; hükümeti
mizin ve bakanlığımızın takip ettiği tarım politikası 
da, bu istikametlerde uygulamalardan ibarettir. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Aşçıoğlu, hiç köylülerle konuştunuz mu? 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, hiç oturduğunuz yer
den hatibe böyle beyanda bulunulur mu; ben de za
tı âlinize sorayım? 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Efen
dim, zevkle dinlediğim için bir sual sordum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) —. Sayın mil
letvekilleri, hükümetimizce uygulanan tarım politi
kasını veya tarımla ilgili icraatımızı değerlendirebil
mek veya tenkit edebilmek için, öncelikle, hüküme
timizce uygulanan genel ekonomik politikayı ve bu 
genel ekonomi politikası içinde tarım politikasının 
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yerini iyi bir şekilde anlamak ve değerlendirmek la
zımdır. 

Hükümetimizin ekonomi politikası, demin bahset
tiğim üç esas vesikamızdan kaynaklanmakta olan, 
rekabete dayalı serbest pazar ekonomisini esas alan 
bir politikadır. Ekonominin tabiî kanunları içinde 
gelişmelerini sağlamak üzere, ülke menfaatleri doğ
rultusunda müdahale ve tahditlerin asgariye indirile
rek rekabet şartlarının hâkim kılındığı serbest pazar 
ekonomisinin uygulanması, ekonomik sistem tercihi-
mizdir. (HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Büyük halk kitlelerine yeterli, kaliteli ve ucuz mal ve 
hizmet sunulmasının en iyi şekilde bu sistem içeri
sinde mümkün olabileceği inancındayız. Biz, devle
tin tanzim edici ve yönlendirici fonksiyonunun ge
nel seviyede olması ve detaylara müdahale etmemesi 
inancındayız. 

Sayın milletvekilleri, bizim politikamızda tarım 
sektörü, (HP sıralarından «Yoktur» sesleri) millî ge
lire sağladığı katkı, nüfusumuzun büyük kesimine 
istihdam- imkânı yaratması, ülkemiz halkının beslen
mesi, yerli sanayimize hammadde temini ve sanayi
leşmeye yönelik yatırım malları için .gerekli dövizin 
sağlanması bakımlarından büyük önem taşımaktadır. 
(HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Köylümüzü memleketin efendisi, sosyal yapımı
zın ana istikrar unsuru; tarımsal üretimi de, iktisadî 
gelişmenin, özellikle sanayi sektörünün başlıca kay
nağı olarak kabul eden Anavatan iktidarının, tarıma, 
Türk çiftçi ve köylüsüne büyük önem verdiğini bir 
kere daha açıkça ifade ederim. 

Sayın milletvekilleri, önerge sahiplerinin, hükü
metin ve dolayısıyla Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanının icraatıyla ilgili olarak önergelerinde ileri 
sürdükleri iddiaları, hiçbir müşahhas olaya ve ra
kamlara dayanmamakta, ilmî ve gerçekçi hiçbir esa
sa istinat etmemektedir. Şimdi bu iddiaların bazı
larına, hükümet programında tarım için vaat edilen
ler ve bunların icraat içinde gerçekleştirilmesi nokta
sından kısa kısa temas edeceğim. 

Yalnız tarımda değil, kamu idaresinin topyekûn 
bünyesinde verimliliği artırmak, bürokrasiyi azaltmak, 
aynı maksada yönelik hizmetleri bir araya toplamak 
amacıyla yeniden düzenlemeler yapılacağı, hükümet 
programında vaat edilmiştir. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, bünyesinde 
gerçekleştirdiği bu birleştirme operasyonu ile, uzun 
yıllardan bu yana yapılan ilavelerle büyümüş, karma
şık bir hal alan bünyeyi yeni bir hüviyete kavuştur-
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muştur. Büyük bir dağınıklığa, yetki dengesizliğine, 
kaynak israfına sebep olmakta olan merkez ve taş
radaki teşkilatlar, bütün bu mahzurları ortadan kal
dırıcı yeni bir düzenlemeye tabi tutulmuştur; bakan
lığın temel hizmet birimleri daha rasyonel çalışır hale 
getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, tarım ürünleri destekleme po
litikasını, programında ifade eden hükümetimiz, çift
çinin alın terinin karşılığını, zamanında vereceğini 
vaat etmiştir; hükümetimiz bu vaadini büyük ölçüde 
gerçekleştirmiştir. Cumhuriyet hükümetleri içinde üre
ticisine bu süratli ödemeyi yapan bir iktidar olarak 
bundan, gurur duyuyoruz. (HP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Toprak Mahsulleri Ofisi önünde aylarca, hatta bir 
mevsim ödeme için beklemeler artık son bulmuştur. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Alım yapmadınız ki, ödeme olsun. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Hububatta, 
bir süre önce ilan edilen 3 Türk Lirası fiyat farkı 
dışında, Toprak Mahsulleri Ofisinin üreticiye hiçbir 
borcu kalmamıştır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ne 
kadar alım yaptınız? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Çiftçi, üre
timin her safhasında desteklenmiştir; sübvansiyon ola
rak bu meblağ 1985 yılında 600 milyar lirayı geç
miştir. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın hatip, gez, göz, 
arpacıktan attınız... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, yıllardır görülmemiş bir kuraklık bu yıl 
tarımda etkili olmuştur. Kuraklıktan zarar gören üre
ticimizi, hükümetimiz, bu alanda da desteklemiştir. 
Çiftçinin Ziraat Bankasına olan takriben 7,5 milyar 
Türk Liralık borçları ertelenmiş, ayrıca 55 bin ton 
hububat tohumu çiftçimize ödünç olarak dağıtılmış
tır. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Ayrıca gübreye zam yapılmıştır... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — 1985 yılın
da Ziraat Bankasının ziraî kredilere ayırdığı miktar, 
1 trilyon 181 milyar liradır. Ziraat Bankası, tarım 
kredi işlemlerinde büyük basitleştirmeler yapmış, kre
di kullanımında bürokrasiyi azaltarak, çiftçiye büyük 
kolaylıklar sağlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, her gün yenilenen bir dün
yada yaşıyoruz. Tarımda klasik metotlar ile üretim 
devri, giderek, son bulmaktadır. Bu gerçeğe önem ve-
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ren hükümetimiz, yüksek verimli tohum meselesine, 
tohumculuğun geliştirilmesine büyük önem vermek
tedir. 

Mısır, ayçiçeği, patates, soya ve birçok sebzede 
yüksek verimli tohumlarla yapılan tarım, gelecek için 
de büyük ümitler vermektedir. 

Sınırlı oranda kaliteli tohum kullanılmasına rağ
men, mısırda 400 bin, ayçiçeğinde 90 bin, soyada 80 
bin, patateste 400 bin ton dolayında ürün artışları sağ
lanmıştır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, zaman?.. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Hububatta 
kullanılan kaliteli tohumlar, yüksek verimiyle, kurak
lığın doğurduğu ürün düşüşünü bir ölçüde dengele
miştir. 

BAŞKAN — Efendim, müdahaleleri hesaplıyoruz, 
söz kesmeleri hesaplıyoruz. Kaldıki, daha 20 nci da
kikayı doldurmamıştır. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan inkıta-
ları oynatıyor. 

BAŞKAN — Doldurmamıştır efendim 20 nci da
kikayı. 

Devam edin efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Saa

te bakın efendim. 
BAŞKAN — Saate bakıyoruz efendim. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Kuraklığa 

rağmen, son 2 yılın tarımdaki büyüme hızı, daha ön
ceki 5 yılın büyüme hızından daha yüksek olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, gensoru önergesinde, enflas
yonun aşağı çekilememiş olduğu söylenmekte; bu hu
sus da, tarımsal üretimin darboğaza girdiği iddiasına 
mesnet yapılmak istenmektedir. 

Enflasyon konusunda söyleyeceğimiz şudur: Enf
lasyon aşağı çekilmiiştir. (HP ve MIDP sıralarından 
alkışlar, «Bravo» sesleri) Bu memlekette bir za
manlar... 

SALİM EREL (Konya) — Maziye bak.^ 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — .... 3 hanei 

rakamlarda ifade edilen enflasyon hızı söylenirdi. 
Enflasyonda da... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Sayenizde oldu, 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, sataşmalarınıza de
vam ediyorsunuz; sükûnete davet ediyoruz zatı âli
nizi. Lütfen efendim. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Teşekkür ederdmv 

BAŞKAN — Bendenize teşekkür edinceye kadar, 
sataşmaya devam etmeyiniz. 

Devam edün efendim. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Enflasyon
da en önemi konu, önce yukarı çıkan hızı durdura
bilmektir; bu başarılmıştır; artı (+) bu hızı aşağı 
doğru .çekebilmektir; bu da başarılmıştır. Bugün en 
kötümser tahmini yapanlar, yüzde 40'lı rakamlar ifa
de ediyorlar; aynı kaynaklar daha dün yüzde 50'li 
rakamlar ifade ediyorlardı. Demek ki, onların tah
minlerinde bile bir düşme vardır. Biz bugün için bu 
hızı yüzde 30'lu rakamlarla ifade ediyoruz. De
mek oluyor ki, hükümetlimiz enflasyonla mücadelede 
muvaffak olmuştur; ancak henüz hedefe ulaşama
mıştır; kimsenin hiç şüphesi olmasın ki, hedefe de 
ulaşacaktır. Bu senenin sonlarımda yüzde 30'iar ci
varında olacağı pek muhtemel olan enflasyon hızı
nın, önümüzdeki sene ilkbahar aylarında yüzde 25 ci
varına düşmesi ihtimal hayli yüksektir. O halde, 
enflasyonun aşağı çekilememiş olması iddia edileme
yeceğine göre, uygulanan tarım politikasının üretim 
artışındaki menfi etkisinden bahsetmek mümkün de-
ğildirg 

Sayın • mileıtvekliliDerİ, son olarak bir iki cümley
le, «Türkiye gıda maddesi ithal etmeyen 7 ülkeden 
biri iken, gıda maddesi ithal eden ilkeler arasına 
sokulmuştur» iddiasına temas etmek istiyorum. 

Türkiye, gıda maddesi ithal etmek zaruretinde 
değildir; bu da, bir ekonomi politikası icabıdır. Dün
yadaki o düğer kendine yeten 7 ülkeyi de ayrı ayrı 
inceleyecek olursanız, (Amerika dahil) oralarda da 
çok çeşitli gıda maddelerinin ithal edildiğini görecek
siniz. Aslında bu karar tamamen spekülatörlere kar
şı alınmış bir karar olduğu gibi imalat rakamları da 
pek cüzi miktarları ifade etmektedir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Cü
zi ise, spekülasyonu nasıl önlüyorsunuz? 

BAŞKAN —: Sayın Bayezüt, hatibin sözünü kesi
yorsunuz, ondan sonra da, «Saate dikkat edin» di
yorsunuz.», 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Su 
içerken söyledim, sözünü kesmedin^ 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Sayın mil

letvekilleri, Tarım Orman ve Köyişleni Bakanı Sayın 
Hüsnü Doğan hakkında Anayasamızın 99 ve İçtü
züğün 107 nci maddesi uyarınca bir kısım arkada
şımız tarafından verilmiş olan gensoru önergesi üze-

— 468 — 



T. B. M. M. B : 17 16 > ilO » 2985 0 : 1 

rindie Anavatan ParUM Grulbu adıma yaptığımız be
yan burada sona ermektedir. 

Yüce Meclise kısa olarak arz ettiğimiz mütaha-
zadıarın ışığı altonda, verilmiş olan gensoru önerge
sinin reddi iisltilkaımeıtılnde oy kuşanacağımızı arz eder, 
Yüce Meclisi saygıyla selaımlaırım. (ANAP, HP ve 
MDP sıralarımdan alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aşçıoğlü. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkış

lar, «Bravo» sesleri) 
VECtHt ATAKLI (Şanliurfa) — Sayın Bakan, 

siz minderden kaçmayın. 
ÖMER KUSjHAN (Kars) — «Suçluyum» deyin, 

Mitsin şu iş. 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
saygıdeğer üyeleri; sözlerime başlarken hepinizi en 
derin saygılarımla selamkyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Böyle bir vesileyle idle olsa, azız ve fedakâr çiftçi-
leriımiıze yaptığımız ve yapacağımız hizmetleri siz
lere anlaltmak imkânını bulduğum için memnunum. 

önce, variılimiş odan gensoru önergesinin genel 
felsefesıine ve konuları ele allış tartzına dokunmak 
istiyorum. 

Sayın üyeler, bir büyük bilgin yıllar önce şunu 
söylemiştir; «Üzerinde konuşituğunuz konulan ölçe
biliyor ve bunu rakamlarla ifade edebiliyorsanız, ko
nu hakkımda bir şeyler biiyorsunuz demektir. Ra
kamlarla ölçemiyorsanız, bilginiz önemsizdir ve tat
minkâr değildik1. Bilginin başlangıcında olabilirsiniz; 
ancak düşüncenizde ilim seviyesine çok az yaklaşmış 
sayılırsınız.» 

Sayın önerge sahipleri, mücerret idjdialaria. tarı
mın meselelerine yalktoşiamaz; tanm, müspet bir 
sahadır; tarımda rakamlar konuşur; yanli ne kadar 
ürettiğin, ne kadar sattığın, ne kadar ithalat - ih
racat yaptığın önemlidir; gübre tüketimi şudur, trak
tör fiyatı budur, büyüme hızı bu kadardır, çiftçinin 
geliri şu kadardır, demek zarureti vardır. 

Tarım politikamızın ve uygulamalarının kıyasıya 
eleştirildiği bu önergede hiçbir rakama ve hiçbir he
saba kitaba yer verilmemesi, sadece ve sadece laf üze
rine kurulu bir iddialar paketi olması, talihsizliktir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

önerge, hesap - kitap ve rakamdan mahrum oldu
ğu gibi, mantık açısından da maluldür; şöyle ki, bir 
tarafta tarım girdilerindeki fiyat artışı sebebiyle üre
timin darboğaza girdiği ifade edilirken, diğer taraftan, 

ürünün satüamayıp tarlada kaldığından söz edilebil
mektedir. 

ERTUÖRUL GÖKGÜN (Aydın) — Kadrolaşma
dan bahset, kadrolaşmadan... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERl BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bu iddiaların han
gisi doğrudur? Domates fiyatının yüksek olduğu yü-
da tüketici saflarına geçip, «Neden pahalı?» diyecek
siniz; bir yıl sonra aklınıza üretici gelecek, bu defa 
«Domates neden ucuz?» diye ağıt yakacaksınız ve her 
iki halde de haklı olacaksınız!.. Böyle şey olmaz... 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Her iktisadî kararın ve üretim faaliyetinin, hem 
üretici ve hem de tüketici tarafının olduğu, hükümet
lerin ise bunlar arasında istikrarlı bir denge takip et
mesi zarureti içinde bulunduğu hepimizin bildiği bir 
gerçektir. Aksini düşünmek için muhalefet mi olmak 
gerekir? Yapılan işlerin neticesini değerlendirmeden, 
esasını göz önünde bulundurmadan ileri sürülen gö
rüşler, hangi haklı mazerete dayanacakta*? 

Değerli milletvekilleri, genel manadaki rakamsız 
ve dolayısıyla mesnetsiz iddialara kısaca temas ettik
ten sonra, bu iddiaların doğru olmadığını, rakamlara 
dayanarak ve geçmiş yıllarla mukayeseli olarak yüce 
Meclise arz etmek istiyorum, inanıyorum ki, ortaya 
koyacağımız rakamlar karşısında, önerge sahipleri da
ha objektif bir değerlendirme yapmak imkânına sa
hip olacaklardır. 

Sayın üyeler, ülkemizdeki tarım politikasının ge
nel durumu ve uygulamaları, iddia edildiğinin aksi
ne, iyi ve düzgün yürütülmektedir. 

önergede, «2 yıldan beri tarımda gerileme başla
mış, verim düşmüş, âdeta çökerek millî felaket hali
ni almıştır» diye bir ifade var. 

Tarımda gerileme mi, yoksa bir ilerleme mi oldu
ğunun bir ölçüsü vardır; bu, tarımın gelişme hızıdır. 
1979 -1983-yıllarında - ortalama olarak - tarım sek
törü 5 yıllık ortalamada yüzde 2,1 gelişmiştir. Geçen 
yıl tarım sektörünün kalkınma hızı yüzde 3,7'dir; bu 
yıl da ilk tahminlerimiz yüzde 2,6'dır, yani 1984 -
1985 yılı ortalaması tarım sektöründe gelişme hızı 
olarak, hem de geometrik olarak, yüzde 3,1; bizden 
önceki son 5 yılın ortalaması ise, yüzde 2,1'dir. Hal 
böyleyken, siz, tarımda gerileme olduğunu nasıl id
dia edebiliyorsunuz?.. • (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri ve alkışlar) 

MEHMET ARİF ATALAY (Adıyaman) — öner
gede bahsettik; buğday düşmüştür 8 milyon tona. 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERÎ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Tarım Orman ve 
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Köyişleri Bakanı olarak, bu vesileyle, tarımımız ve 
çiftçilerimiz için iyi sonuçlar alınmasında emeği ge
çen bakanlığımın bütün mensuplarına huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bakanlığımda yapılan reor
ganizasyon, gensoru önergesinin 1 inci maddesi ola
rak ele alınmıştın 

Bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarının reor-
ganizasyonu, Anavatan Partisinin programında ve se
çim beyannamesinde alenen ortaya koyduğu, yüce 
Meclisin tasvibinden geçen hükümet programımızda
ki anahedeflerden biridir. Bu konuda hükümetimizce 
hazırlanan kanun hükmünde kararnameler Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş, ilgili komisyon
larda ve yüce Mecliste görüşülmüş, kabul edilmiş ve 
kanunlaşmıştır. Şayet, yapılan reorganizasyon, önerge 
sahipleri tarafından uygun bulunmuyorsa, bunun çö
zümü gensoru vermek değildir. Kaldı ki, bu önerge
de imzası bulunan bazı sayın milletvekilleri komis
yon çalışmaları sırasında reorganizasyon lehinde ka
naat beyan etmişler ve hiçbir ihtirazî kayıt da koy
mamışlardır. 

MEHMET ARÎF ATALAY (Adıyaman) — Ka
nun başka, uygulama başka. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen efendim... 

MEHMET ARİF ATALAY (Adıyaman) — Yan
lış beyanda bulunmasın. 

BAŞKAN — Cevap vermek mecburiyetinde de
ğilsiniz ki... 

Devam edin efendim. 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERI BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Değerli milletvekil
leri, tarımda yeniden düzenleme fikri, 1960'lı yıllar
dan itibaren üzerinde yoğun çalışmalar yapılan bir 
konudur; yüzlerce uzman tarafından, binlerce sayfa
lık raporlar hazırlanmıştır. Biz, 23 yıllık bir arayışı 
sonuçlandırdık. 

Yeni getirilen sistemde genel müdürlükler ve taş
radaki müstakil birim sayısı azaltılmıştır; bunun ne
ticesi olarak, müstakil müdür sayısı da azalmıştır; 
çünkü, büyük çoğunluğu idarecilerden meydana ge
len bir teşkilatlanma modelinde, asıl hizmeti yapacak 
üreticiyle ve çiftçilerimizle doğrudan münasabette 
bulunacak teknisyeni bulmanız mümkün değildir. 
Yapılan, tam anlamıyla bir sistem operasyonudur; 
kimsenin şahsıyla ilgili bir yanı da yoktur. 

Yeni düzenlemede, liyakatli, ihtisas^ sahibi bakan
lık mensuplarını en iyi şekilde değerlendirmek, esas 
prensibimiz olmuştur. Yaptığımız reorganizasyon, ida-

I reci sayısını azaltarak, uzman sayısını çoğaltmak esa
sını getirmiştir. Bu itibarla, reorganizasyonun özün
den gelen uygulamamızı, bir rütbe tenzili operasyo
nu gibi göstermek büyük haksızlıktır. Bakanlık yep
yeni ve sağlıklı bir bünyeye geçerken, bütün perso
nelin özlük hakları en titiz bir şekilde korunmuştur. 
Reorganizasyonun faydalarını, her yıl daha iyiye gi
decek şekilde, inşallah hep beraber göreceğiz. 

Muhterem üyeler, bununla ilgili olarak, personel 
politikası konusunda şu sözleri söylemek istiyorum : 
Biz, Anavatan Partisini kurarken dahi hiçbir kimseyi 
geçmişteki düşüncelerinden dolayı muahaze ederek 

I yola çıkmadık. Bu memleket için, bu millet için en 
önemli husus, birliğin ve beraberliğin korunmasıdır, 
memleketin tekrar kavga ortamına itilmemesidir, kı
sır ve faydasız çekişmelerden uzak durulmasıdır. Tek 
gayemiz vardır, o da, bu millete, bu memlekete en 
iyi şekilde hizmet etmektir. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

Kendisinden istifade edeceğimiz bilgili ve liya-
I katlı herkesle çalışmayı görev sayarız. Memurla uğ

raşmak bizim işimiz değildir. Lütfen siz de memur
lardan elinizi çekiniz, onlarla uğraşmayınız. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — tsim isim vereceğiz 
bundan sonra. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Suçlu dai-
I ma takip edilir. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERI BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın milletvekille-

I ri, önergede muhatap olduğumuz haksız iddialardan 
birisi de, orman köylüsünün yakacak ihtiyacı konu
sudur. Açıkça ifade edilmemekle birlikte, bu husus, 
önerge sahibi sayın milletvekillerimizin bir kısmının 
üyesi olduğu Danışma Meclisinden geçen, ancak ilk 
tatbikatına 1984 yılında hükümetimiz tarafından baş
lanan, 6831 sayılı Kanunun 31 ve 32 nci maddelerini 
değiştiren 2896 sayılı Kanunun hükmüyle ilgilidir. 

Şimdi, önergede imzası bulunanlara soruyorum: 
Bizden önce Danışma Meclisi döneminde yapılan bu 
değişiklikten haberiniz yok mu idi? Yoksa, bu kanu
nun tatbikatının nasıl olduğunu mu öğrenmek isti
yorsunuz? 

1983 yılında hak sahibi köylülere, eski kanunun 
31 ve 32 nci maddelerine göre, toplam 11 milyon 
770 bin ster yakacak odun verilmiştir; hak sahibi 
köylülere, kanundaki değişikliğe göre, 1984 yılında 
toplam 11 milyon 91 bin ster yakacak odun dağıtıl
mıştır; 1985 yılında ise, hak sahibi köylülere, 1984 
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yılındaki miktar kadar yakacak odun verilmesi prog
ramlanmış olup, bugüne kadar bunun önemli bir kıs
mı verilmiştir ve verilmesine de devam edilmektedir. 

Ayrıca, önergede belirtilenin aksine, yapılan bu 
değişiklikten dolayı kesme ve taşıma bakımından suç 
adedinde ve emval miktarında artma değil, azalma 
gözükmektedir. «Orman köylüsüne yakacak verilme
diği ve bunun da köylüyü suça ittiği» iddiasını eli
mizdeki rakamlar yalanlamaktadır. 

Bu arada, önergede olmadığı halde burada deği
nildiği için bir konuya daha değinmek istiyorum; o da, 
üretim planlaması konusudur. Hükümetimizin, reka
bete dayalı serbest pazar anlayışı bir yana, 1960'h 
yılların başlangıcından bu tarafa devam eden planlı 
dönemdeki anafelsefe, -planlamanın kamu sektöründe 
emredici, özel sektör için yol gösterici olması şeklin
dedir. Türkiye'de devletin elinde bulunan ve tarım 
topraklarının sadece yüzde 1,3'ünü teşkil eden çift
likler ve haralar dışında, tarım topraklarının sahibi, 
çiftçilerimiz ve üreticilerimizdir; yani ülkemizde tarım 
ve üretim, hür teşebbüsün elindedir. Bu sistem içeri
sinde, çiftçi ve üretici esas itibariyle, ne ekeceğine 
kendisi karar verir. Devletin burada oynayacağı nazım 
rol, yurt içi talebi ve dış ticareti göz önünde bulun
durarak, üretimi yönlendirmektir. Bu anlamda çiftçi
mizin desteklenmesi ve yönlendirilmesi konusunda 
hükümetimiz elinden gelen gayreti göstermektedir. 
Muhterem üyeler, size bu vesileyle bir rakam vermek 
istiyorum. Sovyet Rusya'da dahi liberalleşme hareket
leri ta 1960'lara kadar dayanmaktadır; 1982 yılı iti
bariyle bir değer vermek istiyorum. 1982'de Sovyet 
Rusya'daki toplam tarım alanlarının yüzde 1,4'ü, 2,5 
dönümü geçmeyen parseller halinde, sadece kullan
ma hakkına sahip olmak üzere, çiftçilere bırakılmış
tır. Toplam tarım alanlarının sadece bu yüzde 1,4'lük 
bölümünden bugün Rusya'nın sebze, et ve süt üretimi
nin yüzde 30'u, meyve üretiminin de yüzde 50'si sağ
lanmaktadır. (MDP sıralarından «Ne ilgisi var?» ses
leri) 

Müphem bir kavram olarak ifade edilen ve her
kese göre çok değişik anlamlara gelen üretim planla
ması hakkındaki görüşlerimi muhtelif vesilelerle açık
ladım. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Biz, demokratik 
planlama dedik, Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞUERt BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Tarla seviyesine ka
dar inen, çiftçinin ne ekip ne biçeceği konusunda 
tarla bazında müdahaleye kadar varabilecek üretim 
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planlaması fikrinin yanında olmadığımızı bir kere 
daha ifade edeyim. (HP sıralarından alkışlar) Nite
kim, Türkiye'de çok değişik iktidarlar gelip geçmesi
ne ve bunlar arasında bizden çok farklı düşünenler 
olmasına rağmen, üretim planlaması fikri, hiçbir za
man bu iktidarların başvurduğu bir yöntem olamamış
tır. (HP sıralarından «O zaman bakanlığa ne gerek 
var?» sesleri) 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, «hayvan varlığının 
son iki yılda süratle azaldığı ve hayvancılığın can çe
kişmekte olduğu, büyük yem açığı bulunduğu» gen
soru önergesinde yer alan'bir diğer konudur. 

Bu iddianın gerisinde, öyle zannediyorum ki, 1984 
yılı Kasım ayında yapılıp, halen Devlet İstatistik Ens
titüsünce sonuçları neşredilmemiş olan hayvan sayı
mı rakamları yatmaktadır. Zira, 1985 yılı hayvan sa
yıları tespit edilip, yayınlanmamıştır. Hayvan sayı
mının bu rakamlarım, daha önceki yıllar rakamla
rıyla mukayese etmek bizi doğru sonuca ulaştıra-
maz; çünkü, hayvancılıkla ilgili istatistiklerin top-

. lanmasında bir metot değişikliği yapılmış; aralık ayı 
sonunda tespit edilen sayılar yerine, Devlet istatis
tik Enstitüsünce tam sayıma gidilmiştir. Bununla be
raber, çok eski yıllarda, yani Hayvan Vergisinin uy
gulandığı yıllarda olduğu gibi, hayvanlar teker te
ker sayılmamış,- hane halkının beyanına itibar edil
miştir. 

Diğer bir husus, hayvan varlığı gibi, canlı bir en
vanterin sayımının da o kadar kolay olmadığıdır. He
men her gün sürüden kasaplık olarak satılanlar, ye
ni doğanlar ve ölenler olur. Önemli olan, yılbaşı ve 
yıl sonu envanter rakamlarıdır. Mezbaha ve kombi
nalarda kasaplık olarak kesilen hayvan sayısı ve üre
tilen et miktarı da, hayvan varlığımızın, ileri sürül
düğünün aksine, azalmadığını göstermektedir. Esasen 
hayvancılıkta temel hedef ve ilke, sayıca fazla hayvan 
yerine, yüksek verimli ve kaliteli hayvan yetiştirmek
tir; ancak böylece et ve süt üretimimizi ileri ülkeler 
seviyesine ulaştırabiliriz. 

Biraz da yem konusuna değinmek istiyorum. Sa
nayi karma yemlerinin kullanımı, kültür ırkı ve me-
lez hayvan sayısının sürü içindeki artışına paralel ola
rak yükselmektedir. 1984 yılında toplam 2,4 milyon 
ton olan karma yem üretiminin bu yıl sonunda 3 mil
yon ton olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Yani, 
karma yem üretiminin 1 yıl içerisinde nispet olarak 
yüzde 25, miktar olarak 600 bin ton artışı sözkonu-
sudur. Bu artıştaki en önemli sebep, karma yem için 
uyguladığımız ve yıl sonunda 50 milyar liraya varaca
ğını tahmin ettiğim destekleme politikasıdır. 
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ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Kütah
ya) — Yem ithal ediyorsunuz. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERt BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — ihraç da ediyoruz 
bir taraftan. 

ABDURRAHMAN NECATI KARA'A (Kütah
ya) — Pahalı al, ucuza sat, dostlar alışverişte gör
sün. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERt BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, gensoru önergesinde yer alan iddiaların büyük 
bir bölümü, üreticilerin desteklenmediği, tarım girdi
lerine zamlar yapıldığı, böylece çiftçilerin büyük za
rara uğradığı noktasında yoğunlaşmaktadır; bu iddia
ların gerçekle ilgisi yoktur. 

ABDURRAHMAN NECATI KARA'A (Kütah
ya) — Namazlar, oruçlar güme gitti... 

BAŞKAN — Sayın Kara'a, lütfen hatibin sözü
nü kesme istikametinde cevap vermeyiniz. 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERl BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, her
halde bu önergeyi beni dinlememek için vermediler. 

BAŞKAN — Sizin konuşma silsileniz kesilmemiş 
olabilir sayın bakan; ama Başkanlık olarak müdaha
leleri önlemek mecburiyetindeyiz. Siz konuşmanıza 
devam edin efendim. 

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Kütah
ya) — Sataşma için söz isterim Sayın Başkan. 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERl BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — 1985 yılında, geçen 
yılda olduğu gibi, tarım ürünleri için, çiftçimizi tat
min edecek fiyatlar verdik. Bu fiyatların tespitinde, 
girdi fiytalarında meydana gelen bütün fiyat artış- ' 
lan, yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki gelişmeler ta
mamıyla dikkate alınmıştır. Ürününü devlete veren 
çiftçiye yaptığımız ödemelerde ise, başta hububat 
olmak üzere, son yılların en süratli ödemesi yapıl
mıştır. Birçok ürünün destekleme alımlarında geti
rilen kademeli fiyat sistemi ise üreticiye yeni avan
tajlar sağlamıştır. 

Esas itibariyle, hükümetimizce uygulanan dışa açık 
ekonomi politikasının tabiî bir sonucu olarak, sanayi 
ürünlerinin fiyatı, giderek aşağı çekilmekte, buna mu
kabil, tarım ürünleri, sanayi ürünlerine göre daha faz
la değer kazanmaktadır. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Hangi 
sanayi ürününün fiyatı aşağı düştü Sayın Bakan? 
Bir tane misal verin. 
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TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERl BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bundan herhalükâr-
da kazançlı çıkacak olan da, çiftçimizdir. 

Bu genel mülahazalarımı, ürün fiyatları ile girdi 
fiyatlarını mukayese ederek açıklamak istiyorum. Yıl
lardan beri alışılan mukayese usulünü takip ederek, 1 
traktörün, yıllara göre, ne kadar buğday, pamuk, pan
car ve ayçiçeği ile satın alınabileceğini ortaya koya
cağım; Fiat 480 model traktörün her yıl ağustos ayın
daki fiyatını da baz olarak alıyorum. 

Muhterem üyeler, 1979 yılında 1 traktör için 92 
ton buğday gerekirken, 1980'de 103 ton, 1983'de 77 
ton olmuş, 1985 yılında ise çiftçimiz sadece 62 ton
luk bir ürünle, KDV dahil, traktör alabilecek güce 
gelmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 1979 yılında, 
üretici, 19 ton pamuk karşılığında 1 traktör alabili
yordu; bu miktar 1980 yılında 21 tona, 1983 yılında 
23 tona kadar yükseldi. Biz 1985 yılında pamuk ürü
nünü de değerli kılan bir politika takip ettik ve bu 
yıl 16 ton ürünle 1 traktör alacak seviyedeyiz. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Hangi istatistiklerde 
hangi rakamlar bunlar? Böyle aldatmaca yok... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Bu 
rakamlar doğru değil, doğru değil... 

BAŞKAN — Sayın Barış Can, zedeleyici, onur 
kırıcı sözleri sarf etmeyiniz; içtüzük manidir buna. 

VECİHI ATAKLI (Şanlıurfa) — Ama, doğruyu 
söylemek de lazım. 

BAŞKAN — Efendim, doğru söyleyip söyleme
diğini Genel Kurul takdir eder. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Doğru 
değil, doğru değil bu rakamlar. 

BAŞKAN — Bilemeyiz efendim; Başkanlık bu
nun doğru veyahut eğri olduğunu bilemez. 

Devam ediniz Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERl BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bakınız, ayçiçe
ğinde 1979'da 39 ton, 1980'de 35 ton, 1983'te 32 ton 
ürünle 1 traktör alınabilirken, 1985 yılında bu ra
kam 27 tona indirilmiştir. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Çiftçi lehine olan bu olumlu ge
lişmeler diğer ürünlerde de aynen görülmektedir. 
Verdiğim bu rakamlara KDV de dahildir efendim; 
onu da söyleyeyim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Enflasyon yok 
değil mü? 
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TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLERÎ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Şeker pancarı üre
ticisi 1979 yılında 327 ton ürünle 1 traktör sahibi 
olurken, bu rakam 1980'de 339 ton, 1983'te 330 ton 
mesabesinde kalmış; 1985 yılında ise 301 ton şeker
pancarı 1 traktör bedelini karşılayabilecek duruma 
gelmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

SALÎM EREL (Konya) — Sayın Bakan, ekim sa
halarını da söyler misiniz? 1983 -1984 yılları ekim 
sahalarının miktarını da söyler misihıiz? 

TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERl BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Görüldüğü gibi, 
1984 ve 1985 yıllarında tarım ürünleri, iddiaların 
aksine, değer kazanmış, çiftçi ve üretici, daha az ürün
le traktör alma imkânına kavuşmuştur; bir diğer de
yişle, çiftçinin ürününün değeri, girdiler karşısında 
artmıştır. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, biz hükümet ola
rak bunlarla da kalmadık, çiftçimizin kullandığı ta
rım girdilerini desteklemeyi, ihracatta kolaylıklar ge
tirmek suretiyle, ziraî ürünlerin daha iyi para getir
mesini sağladık. 

Son fiyat ayarlamasına rağmen, gübrede hâlâ 
yüzde 40 nispetinde sübvansiyon mevcuttur. Üretim 
artışlarında önemli unsurlardan birisi olan tohum 
konusunda yüzde 50 nispetinde devlet sübvansiyonu 
vardır. Devletin uyguladığı ziraî mücadele programı, 
hükümetimiz döneminde, ürün ve alan olarak genişle-. 
tilmiş, hayvan sağlığı konusunda ve sunî tohumlama 
faaliyetlerinde önemli hizmetler götürülmüştür. Cum
huriyet tarihinde ilk defa olarak, karma yemlerde 
yüzde 20 destekleme uygulamasını bu hükümet baş
latmıştır. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

DURCAN EMlRBAYER (İzmir) — Köylü neden 
ağlıyor acaba; bunu anlayamıyoruz. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Zevkinden ağlıyor!.. 
TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERl BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Ağlayanın tarifin
de değişiklik var zannediyorum. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Zevkinden oynuyor 
köylü!.. 

TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERl BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Tarım kredi faiz
lerindeki sübvansiyonla birlikte, aziz ve fedakâr çift
çilerimize sağlanan destekler toplamı 600 milyar li
ranın üzerindedir. 

Üreticinin desteklenmesi konusunda birbirini ta
mamlayan gayretlerimiz böylesine ortada- iken, yük
sek huzurunuzda soruyorum, eskiden hangi destek 

vardı da, hükümetimiz gelip bu desteği kaldırdı? Ne
yi vermiyoruz? Daha önceden çiftçiye verilip de, bu
gün çiftçiden esirgenen nedir? 

SALIM EREL (Konya) — Allah gönderdi sizi... 
BAŞKAN — Sayın Erel, lütfen efendim... 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Soru sorduracak şe

kilde konuşuyor. OR-KÖY'den başlayalım... Soru 
soruyor... 

BAŞKAN — Sayın Barış Can, devamlı olarak sü
kûneti ihlal eden zatı âliniz oluyorsunuz ve devamlı 
olarak ikaz zaruretinde kalıyoruz. Lütfen efendim... 
Eğer tahammül gösteremiyorsanız, daha evvelki, ar
kadaşlara tavsiye ettiğim usulleri kendinize tatbik 
edin. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Olur mu?.. Sadet dı
şı konuşuyor efendim. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERl BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Değerü milletvekil
leri, şimdi tohum meselesine geliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmanızı toparla
maya çalışın efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERl BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Toparlayacağım 
Sayın Başkanım. (ANAP sıralarından «Devam et, 
devam et; daha vakit bitmedik sesleri) Daha vakit 
çok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Söz kesmeleri nazarı itibare alıyo
ruz efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Yüksek verimli it
hal tohumları üzerinde, maalesef çok haksız ve yan
lış tartışmalar yapılmaktadır. 

Şunu ifade etmek istiyorum; bakan olduğumdan 
bu yana mümkün olduğu kadar sık seyahat ederek 
çiftçilerimizle sohbet ettim. Yaptığım tespit şudur sa
yın milletvekilleri : istisnasız bütün üreticiler, kul
landıkları vasıflı tohumlardan son derece memnun
durlar. Kendileri için bu kadar faydalı olan bir ko
nuda sürdürülen tartışmalar karşısında, bu tartışma
lara karşı tebessüm etmekte, hayrete düşmekte ve ra
hatsız olmaktadırlar. (HP ve MDP sıralarından gü
rültüler) Ben de farklı düşünmüyorum; Müsaade
nizle, kaliteli ithal tohumlarından aldığımız sonuçları 
açıklıyorum, 

Mısır ürününde, eskiden, dekar başına 240 kilog
ram olan ortalama üretim bugün çok gerilerde kal
mış ve bu ürün çeşidinde getirdiğimiz tohumlarla 
ortalama üretim 1 000 kilogramın üzerine çıkmıştır. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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Bu yıl kuraklığa ve aşırı sıcaklığa rağmen, ayçi- I 
çeğinde, yerli tohumlarda ortalama üretim 120 ki
logram olmasına mukabil, hibrit tohumlarında orta
lama üretim 200 kilogram olmuştur, hatta hibrit ay
çiçeği tohumlarında bazı yerlerde üretim ortalaması 
300-400 kilogramı bulmuştur sayın milletvekilleri. 

IBuğdayda, sadoıva çeşidimi kullanan Trakya ve 
' Marmara çiftçileri, dönümden orlbalama 500 kilogramı 
civarımda verim aldılar rt 

SALİH ALCAN (Tektirdağ) — Nerede aklılar 
örendim? Ayçiçeğinde 80 kilogram, buğdayda 350 ki
logram alimdi Sayın Balkan. 

TARIM ORMAN VE KÖYiİŞLERÎ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devalmla) — Sadova çeşidinden 
ortalama 700 kilogram verim alanı da biliyorum; hiç 
merak etaıeşyin... (ANAP sıralarından alkışlar) 

Geçen yıla göre, mısırda 400 ıbin ton, patateste 400 
fb'in ton, ayçiçeğinde 90 bin, soyada 80 bin ton üretim 
artışı hesaplıyoruz; genel oliaralk seibze üreltimündekli 
botuğu da hep'inte görüyorsunuz. 

.MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Bu sene üre
tici ağladı, seneye göreceğiz bakalım...; 

TARIM ORMAN VE KÖYfŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bu arada, yeri gel-
mlişlken iftiharla söiyleyeyim, b'iz, yüksek verilmli to
humların ithalini serlbeslt bırakırken, bir yandan çift-
olerilmize yüksek «eknlolojMn ürünlerini sunduk, di
ğer yandan da tohum kaçakçılığının ve kaçakçılık yo
luyla yurda g!iiren tolhuım hastalık ve zararlılarının be-
linli kırddk< 

önlemle belirtmek gerekir ki, getirilen tohumluk
ların tam'amı Türkiye'de mulbJtelıif bölgelerimizde daha 
önce denenmiş ve bunlardan iyi neticeler alınmıştır. 
Bu tohumlukların hastalıklardan uzak ve tem'iz ol
duklarına dalilr menşe ülkenin raporları mevcuttur. 
Esasen, temiz belgeleri olmayan hiçbir tohumun, ya
salarımıza göre, ithal edimesi mümkün değildir. 

IHİlbrit çeşitleri ithalimde, bu çeşiltierin ana ve ba-
Iba adlarının Türlki'ye'ıye getirtilmesi şartı aranmış ve 
uygulama buna göre yapimıışltır. Halen hilhriit özelliği 
olan mısır, ayçiçeği Ve sebzelerde yerli ve yabancı 
tohum firmalarının ortaklığı ile yaltırımlar yapılmış 
olup, ibunüar elliyle ülkemiızde hilbrilt tohumları doğru- I 
dan üretilmeye başlanmıştır; haltta seibze tohumunda I 
'ibracalta da başladığımızı burada ifade etmek isıtiyö- I 
rum. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

IMulhterem milletvekilleri, 1984 - 1985 sezonunda. 
İthal edilen yüksek vasıfü tohumluklara 24 milyon do
lar lödenlmlişit'ir. I 

1 'PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Ne kadar buğday 
Jthal ettik Sayın Bakan? 

TARIM ORMAN VE KÖYllŞLERt BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bu tohumlardan sa
dece mısır üılünlünıden beklenen 400 bin ton üretim ar-
ıtışının dünıya pazarlarında!ki değeri buıgün 45 milyon 
dolardır. (ANAP sıralaranıdan «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Genel olarak şunu vermek işitiyorum : Tohumda 1 
dolara karşı 5 dolarla 10 dolar arasında geri dönmüş-
ıtiiir. Bu konuda Türkiye'nin dalha da ileri gitmesi la
zımdır, hedeflerimizi katlayarak büyültmek durumun
dayız. Yağ açığımızı kapatmak, haıyvaıncılığıımızı ge-; 
lişitirmek, içeride ve dışarıda talep edilen ürünleri arz 
edelbilimek için buğday,, mısır, soya, ayçiçeği, sebze, 
meyve üretimini dalha fazla artırmak zorundayız. 

IBu inaksalda, bütün araşıtırma kuruluşlarımız yük
sek vasıflı tohumluk ve damızlık gelişitirmek üzere 
çalışimalarını devam ettirmektedirler. Tohumculuk ko
nusundaki politikamız da, hedeflerimiz de doğrudur, 
Verimi ve üretimi artırmak, hem tüketicimizin, hem 
de ürefeieilmizin ve ddlayıısıyla da ülkemizin menfaati 
iıcalbıdır, 

ISayın miMeDvekMeri, önerge sahipleri, «Türkiye, 
gıda maddesi ithal ötmeyen 7 ülkeden biriyken, gıda 
(maddesli ithal eden ülkeler arasına sokulmuştur» di
yorlar, 

M. SEYFl OKTAY (Ankara) — Tam 30 dakika 
oldu Sayın Başkan. 

İBAŞKAN — Efendim, biz saate bakıyoruz; söz 
kesmeleri de hesaip ediyoruz. Blültiün hatiplere aynı to
leransı gölslterdik; söz kesmeleri hesap ediyoruz efen
dim, 

IDeıvam! edİnfiz, 

TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERl BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Ben, yüce Meclisin 
üyeleri huzurunda sayın önerge sahiplerine sormak 
gereğini duyuıyorum : İçinizde, dünyada gıda maddesî 
Jtha'laltı yapmayan bir ülke bulunduğunu söyleyecek 
kimse var mı?.. Söylesin, öğrenelim. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Ayrıca, yüce Mec
lisin sayın üyeleri içinde de, bilen varsa lütfetsin, öğ-

I renel'im. 
(PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Büyüklerinizden du^ 

I yuyoruz, ibüylükleririizden... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Amitalya) — Ağalbfe-

yiıûz 'siöylüıyior, 
TARIM ORİMAN VE KöYÎŞLERiî BAKANI H. 

I HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — «Gıda maddesi it« 
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lial etmeyen 7 ülfcdden biriyiz» sözü, Türk'iye için h'iç-
(b&r zaımam geçeri olmadığı gibi, dünyada, tanım ürün
leri Mıaiatı yapmayan tek ülke yottdtur, (ANAP sırat
larımdan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakam, toparlamanızı rica edi
yorum efenldliirn. 

TARIM ORMAN VE RÖYlŞIJERt BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Toparlıyorum Sayın 
Başkanımı. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, futbol 
maçına döndü... 

ÖAlŞKAN — Lütfen efendim, lültifen... 

«TARIM ORİMAN VE KÖYÎŞLERIÎ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — FAO.'nam 1982 Ti
caret Yıllığında, 191 ülkemin tarım ürünleri İthalatına 
Ve ihracattım ait rakamlar yer aflmjşltır. Bu 191 ülke
den, .84 ülkemin ihracatı, ithalatından fazladır; geri 
kalan 107 ülkeriim ise tarım ürünleri iltttıailaitı, ihraca
tının üzerinldddir. Dünyamın en gjüçllü tarıim ülkemi olan 
Amerika B'irteşÜk Devldfleri, 45 milyar dolarlık ihra
catına karşılık, 28 mlilyar dolarlık tarım ürünü ithal 
dteektddir. Avrupa'nın en güçlü tarım ülkesi olan 
(Fransa, 1982 yDhnda 17 miyar dolarlık tarım ürünü it
hal eltimiş, aynı miktarda da ihraç ettmliştlir. Bir ömek 
de Sovyet Rusya'mdan vereyim; yüne, 1982 yılında Sov
yet Rusya 20 milyar dolar civarımda tarımsal ürün 
'ihracatı yapmış, buna mukalbil 5,6 milyar dolarlık da 
Ifttoai etSmliştiir. 

Ülkemiz; 1985 yılı ilk 6 ayımda 199 milyon dolar
lık tarım ürünü Mialaltına karşı, 780 milyon dolarlık 
tarım ürünleri ihracaltını gerçeMe#rmıdiş!lfir. (ANAP 
sıralarımdan «iBravo» sesleri, alkışlar.) 

lEtlfcen misal vermek işitiyorum : Yılın ilk 7 ayında 
Hoplama et olarak (canlı hayvan -hariç) Türkiye 37 bin 
tbn et İhraç etm'işltir, Jtihal dtitiğli et milkltan da 480 ton* 
dur. 

VECİH! ATAKLI (Urfa) — Milletin yediği mik
tarı da söyleyin Sayın Bakan., 

TARİM ORİMAN VE KÖYİŞLERİ BAıKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Sayın mffletJvefcille-
ri, gılda malddeleri üreftüm'inıde güçlü ülke olmak ayrı 
peyidir, iç talep ve dış ticaret santiarımın gereği ola
rak, ülke menfaatleri isitökaimeltinde gıda maddeleri 
alıp satmak ayrı şeydir. Biz, gııda maddeleri ithala
tını gemişlefciıken, ter'bilyevî iltlhalait kavramlımı getirdik; 
çoşMi spekülatif gayretlerle tüketici sırtından! haksız, 
kazançlara yol açanların önünü tıkadık. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

I (Biz, bültün dünya ülkeleri ğM, gılda makilerimi 
I de hem alırız, hem saltarız. Ticaretimiz, kazancımız 
I fhangli noktada ise, ürdtJoirriizin ve tüketicimizin men-
I faaiti neyi gerdkltiriyorsa, o çözümü, hiçbir saplantıya 
I düşmekten uygularız, 
I (BAŞKAN — Sayın Bakanı, lütfen efendim, som sa-
I tırları okumanızı rica edeceğim, 

TARIM ORMAN VE KöYlŞLERtt BAKANI H. 
I HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — BMriyorum efen-
I d'im; Sayım Başkan, sonuma geMim. 
I (HAUIL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Siz höl-
I dîinglıerin menfaati neyi gerdkltiiriyorsa, omu yapaırsı-

(BAŞKAN — Lütfen efendim... 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Yüce Meclisin say
gıdeğer üyeleri, sözlerimin somuna yaklaşmış bulunu
yorum; bu bakımdan, önemli. gördüğüm birkaç hu-' 

I ısus hakkındaki düşüncelerimi de ifade ederek konuş-. 
I mamı tamamlayacağım. 

I jönerge salh'iplerinin, bizlim, her şeyi kuraklıkla 
izah etmeye çalıştığımız zehabıma neden kapıldıkları-

I nı anlamış değiim. Biz, bugüne kadar, daha ziyalde, 
I kuraklığın tösir dttjiği ürünlerde çilimizin zararımı 

telafi edecek tedbirleri almaya gayret ettiik. Don ve 
I kuraklıktan zarar gören çiftçilerim borçlarının) erte

lenmesi ve bulbulbalt çiftçilerine tohum yardımı yapıl
ması, bu meyamldaıdır. Şunu herkese hatırlanmak iste-

I rflm ki, tarımda gelişme seviyesi ne olursa olsun, kü-
I raklık afefâ, ülkelerim tarımsal üretimiini birinci dere-

dede etkileyen faktördür. Birleşlik Amerika'da dahi, 
I yağışların iyi olmadığı sene, normal olarak 200 mil-
I yon ton olan mısır üretimi 100 milyon tona dülşer. 

Biz, olkltildar kim olursa olsun, bu memleketlin tabiî 
I atföüJerİe karşılaşmamasını temenni ediyoruz. (ANAP 
I sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

IBu yıl yaşadığımız don ve kuraklık afetine rağmen, 
I ülkemtefde her türlü gıda madldeslinlin bulunmasınlda ve 

'bunların m'akuî fiyatlarla satıllmasınıda herhalde bu 
'hükümetim de belîi bir payı vardır. 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — «Ma
kul» ne demek Sayın Bakan? 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLBRt BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Ayrıca, çiftçilerimi» 

I zim ihtiyacı olan hiçbir tarım giırdMnin de sıkıntısı 
baMs konusu değikür. 

I iBiMin bunlardan ortaya şu gerçek çıkmaktadır k!i, 
I ülkemîade tarımın geliştirilmesi her şeyden evvel bir 
I anlayış ve sistem meselesidir. Geçmişte çiiftçilerilmlize 
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(bilçiblir faydası olmayan kısır ve tıiüucu tarım politi
kalarım arktık tlerk etmek zorunluluğu vaıidır. Türk 
çiftçisinin refahını, tarım sektörünün modernleşmesi
ni, tüktetMlerilmlMn, 'her mevsimde bulunan kaliteli 
gıda maddelerini temin dddbilımelerMn şartlarını ger-
çdkleştlirmek tdm'el amacKmızdır. 

• IBana bu imkânı verdiğiniz için teşekkür ediyo
rum, yüce heydtiinizi en derin saygılarımla selamlıyo
rum. (ANAP sıralarından «IBraVo» sesleri ve alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşdkkür ederini Sayın Bakan. 
Sayın miilldtivekiTleri, Sayın Tarım Bakanı hak

kında verilmiş 'bulunan gensoru önergesinin gündeme 
alınıp, alınmayacağı konusundaki görüşmeler tamam-
lanımışitır. 

ABDURRAHMAN NECATİ RARA'A (Kütahya) 
— Söz isteğim varidi Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Efendini, zabıtları tetk'ilk ettik; böyle 
bir talbire rasitlamadık. 
. IBen, Sayın Peritev Aşçıoğlu'ndan rica ediyorum, 

zaltı âlinize yazılı metai göndersin; böyle bir söz var
sa, biz burada takdir edellJm., Biz, müzakerelerin de
vamı sırasında zatı âlinizi incitici, kalba ve yaralayıcı 
Ibir söze rastlamadık ve zabıtları da geltiriMk,- tetkik 
teliftik ©fendim-

ABDURRAHMAN NECATİ KARA'A (Kütahya) 
— Sayın Başkan, «önerge sahiplerliiıiin cüreti» tabiri 
geçtıi; yazılı metinde değildi efendim. 

IBAŞKAN — Efendim, maalesef, rastlayamadıfc. 
VECÎHt ATAKLI (Urfa) — Biz şahidiz. 
(BAŞKAN — Şimdi, gensoru önergesinin günde

me alınıp, alınmaması hakkında yapılacak açık oyla
manın ad okunmak surdt'iyle yapılması hakkında b'ir 
öherige vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Milât Meclisi Başkanlığına 
ıGensöru önergesinin gündeme alınıp alınmaması 

hakkındaki oylamanın ad okunarak, açık oyla yapıl
masını arz ve teklif ederiz. 

ıMıdhm'elı Arif Atalay 
Adıyaman 

Ayhan Sakallıoğlü -
Sakarya 

RafdC Ibralhiimioğlu 
iÖMis 

BrtuğruU Göksün 
Aydın 

Eşref Akıncı 
Ankara 

Mehmet Kocabaş 
îçel 

Ali Bozer 
Ankara 

Rıfat Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Abldurrahman Necati Kara'a 
Kütahya 

Veciihi Akın 
Konya 

Aîi Mazhar Haznedar 
Ordu 

(Haydar Koyuncu 
Konya 

Metal©1!! Yaşar, 
Ağrı 

Mehmet Abdurrezak Ceylan 
iSiiriİ 

Abdulkerim Yılm'az Erdem 
Mardin 

Osman1 Bahadır 
Trabzon 

A. Necla Tekine!! 
İstanbul • 

Ism'dt Tavgaç 
Bursa 

Namık Kemal ŞenltJürk 
İstanbul 

Turgut Halt Kunter 
Rize 

M. Sedat Turan 
Kayseri 

Muzaffer îlhan 
Muğla 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Aziz Kaygısız 
Kara 

Ahmet Süiter 
İzmir 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Yılmaz Altuğ * 
Sivas 

Doğan Rasaroğlü 
İstanbul 

IBAŞKAN — Şimdi önergenin, içtüzüğün aradığı 
rakama erişip erişmediğini tdtfdk bakımından, imzala
rı bulunan arkadaşları okuyup, işaret edeceğiz. 

IMdhmet Arilf Atalay?.. Burada. 
Mdhimet Kocabaş?.. Burada, 
(Ayhan ıSakallıoğlu?.. Burada, 
Ali Bozer?.. Burada. 
Rafdt İbralhilmoğlu?.. Burada, 
(Rıfat IBayazıt?.. Burada. 
Enbuğrul Gökgün?.. Burada. 
Abldurralhlman Necati Kara'a?.. Burada. 
OBşref Akıncı?.. Burada, 
tVedlhİ Akın?.. Burada, 
Alı Mazhar Haznedar?.. Burada. 
Turgut Kunter?.. Burada. 
Haydar Koyuncu?.. Burada. 
(Sedat Turan?.. Burada, 
Mdhimet Yaşar?.. Burada, 
(tçtlülzüğümüze göre gerdkli olan 15 imza sahibi 

vardır, 
Açık oylamanın 'hangi şekilde yapılacağı hususun

da önergede bir kayıt bulunmadığından... 
IMEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Ad okunarak Sayın Başkan... 
IBAŞKAN — Ad okunarak yapacağız; ad okuna

rak oylamanın hangli sekide yapılacağı belli değil efen
dim, arz edeyim. 

- s r c -
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CAHİT TUTUM (Balıkesir} — «Aid okunarak» 
deriiyor; açık oylamanın şekli beMSMş. 

(BAŞKAN — Efendim, ad okunarak oylama da 
İki şdkiiMir : Ati okumanın birinci şekil, sayın millet-
Vekillerinden, iısmii okunanların, kürsü önlüne konaıla-
calk kupaya yazılı oy pusulalarını atoalan; ikinci usul 
lise, ismi okunan milldtveklülerinift kabul, ret veya çe
kimser beyanlarında bulunmaları. 

itçitiülzük birinci şekli önce sıraya koyduğu için, ku
paların kürsüye konulmak suretiyle, aldı okunan miil-
Iletfvekİllerjn'in oy pusulalarını kutuya atimaısı şeklini 
oylayacağım. 

Oylamanın, pusulaların kultuıya atıîması suretiyle 
yapılmasını kalbul edenler... Kalbul demeyenler... Ka-
•bul eti'ilmemiısjtlir, 

Sayın milettvelk'ille'riniin isimleri okunduğunda, 
«kalbul, ret» veya «çekimser» demek sureltiyle, bulun-
duklan yerden beyanda bulunmaları suretiyle oy kul
lanmaları hususunu oylarımıza arz ediyorum : Kalbul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edliltaiştir. 

İMEHMBT ARİF ATALAY (Adıyaman) — Öner
ge var Sayın Baışkan. 

(BAŞKAN — Oylamaya geçilmiştir efendim. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Halen başkanlık divanlarını oluşturamayan 
komisyonların, toplanarak başkanlık divanı üyelerini 
seçmelerine ilişkin Başkanlık duyurusu 

'BAŞKAN — Sayın mlilletvekiierı, bir konuyu 
açulktfairnak işitiyoruz; Başkam, başkanivekili, sözcü ve 
kâitâlp seçiminli yap&mayaın komıfeıyoniların, 17 Ekim 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Tü

keticiyi Koruma Kanun Tasarısına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/383) 

IBAŞK1AN — Sözlü soruların görüşülmesine geçi
yoruz» 

il indi sırada, Bütis Milletvekili Faik Tarımcıioğ-
lu'nun, Başbakandan sözlü sorusu bulunmaktadır. 

ISayım Tarımcıioğlu?., Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
ISoru önengesıi'nin görüşülmesi erttelenmiiştir. 
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Jtç̂ tiüzîülk, «oylamaya, önce önerge sahiplerinden baş
lanır» demektedir. İsimlerini kaydetıtüğimiz 15 arka
daşın oylarım aHmak sureltiyle oylamaya başlıyoruz. 

((önerge sahiplerinden başlanarak oylar toplandı) 
'BAŞKAN — Oyunu kullanmayan başkaca sayın 

üye var mı efendim?.. Yok, 
Oylama işlemi bitmi'şltir. 
»(öylarıri ayrımı yapıldı). 
BAŞKAN — Sayın Tarım Orman ve Köyisleri 

Balkanı Hüsnü Doğan hakkında verilen gensoru öner-
•gesinin gündeme alınıp alınma oylamasına 3H6 mîl-
îetlvekili katılmış; 1İ3Ö kaibul, 186 ret oyu verîlmiıştir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

IBu itibarla, verilen gensoru önergesinin gündeme 
alınma talebi reddedlilmiştir. 

ÜLKÜ SÖYLBMİFJZOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Nerede 201? Meclislin güvenoyunu kaybetmiş bir ba
kan var; 201 oy alamamıştır, MeclMn güvenlini .kay-
ıbe'toiışltir. (ANAP sıralarından gürüMiler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen münakaşa 
yapmayalım efendim. 

(KENAN NURİ • NEIHROZOĞLU (Mardin) — 
Daha 150Ve düşecek... 

IBAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

1985 Perşeimlbe günlü toplanarak seçimleri taımaımfla-
malaırım rüca eldayoruz. 

IBu kontösyonllar : Milî Saıvunlma Komlisyonu, Sa
nayi Ve Teknlolloji ve Ticaret Komlteyonu ve Diekçe 
KlomlîsyoırDudur. Ayrıca, toplantı güto ve saatleri lan 
ı'tiaihtaîarıına asıtaııışjtıır. Bu komilsyonilar 17 EIkhTm 1985 
Perşembe günü saat 14.00te seçim yapmak üzere töp-
lanıaioalkllaırd'w. 

2. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'in, yabancı 
bir gazeteye verdiği iddia olunan demece ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

(BAŞKAN — Konya Mffietvekü Salbra Irmak'ın, 
Başbakandan sözlü soru önergesi. 

Sayın Irmak?.. Yok. 

Cevap verecelk Sayın bakan?.. Yok. 

Soru önergesiiniin görüşülmesi eritölenımıiişitlir. (HP 
iştiralarından «Soru sahihi burada» sesleri) 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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. SABRI IRMAK (Konya) — Sayın Başkan, bura
dayım, 

BAŞKAN — Fairik eltmez, zaitten balkan olmadığın
dan erlteleriiyor. Efenldlim, ayağa kalkmadığınız için 
göremiyoruz. 

(SABRI IRMAK (Konya) — Kalktım, ayalkıta idim. 
Lütfen, daha diklkaltİ balkın. 

BAŞKAN — Ayağa kalkıip, «Iburadayım» diye
cekisiniz. 

(ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Balkan, biraz 
da öbür itanalfal söyleyin. 

IBAŞKAN — Onlar için de söylüyoruz efendim.. 
Lültfen oturalım efendim, lütfen oturalım. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sayın 

Ibakanlarım gelmemesi, en azından, Meclisin manevî 
şahsiyetine hakaireütir. Hiç olmazsa aynı dilddiyetle 
meselelere yaklaşmaları lazımdır. 

BAŞKAN — Lütfen oturalım efendim. 
'ÖMER KUŞHAN pars) — MeclMn manevî şah-

siyetoine hakaret gibi ölüyor., 

(BAŞKAN — lütfen efendim... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sırta sorulara gelün-

ce dışarı çıkmıaları ayıptır, 
BAŞKAN — Muhaitaibı olmayan sözleri söyleme

yin lütfen efendim, 
ÖMER KUŞHAN (Katts) — Muhatabım olmadı

ğını biliyorum Sayın Başkan, her şeyin idraki içinde
yiz. 

IBAŞKAN — Sözlü soruların muhaitaibı, suali so 
ran ile, bakandır. 

ÖMER KUŞJHAN (Kars) — Ben sayın bakanlara 
Söylüyorum Sayın Başkan., 

BAŞKAN -r- Oturun efendim lütfen. Söz isteme
nin bir usulü vardır; size söz vermedim, (HP sırala
rından ayağa kalkmalar) 

JUüıÜfem oturalım efendim, lütfen dturalıım, 
ÖMIBR KUŞHAN (Kars) — K M dürtüyorsunuz 

ıSayın İBaşIkan? 
(BAŞKAN — Efendini, lütfen sünÜrli olmayınız, sa-

Ikin olunuz. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, söz 

istiyorum, müsaade ederseniz, söyleyeyim. 
BAŞKAN — Efendim, söyleyemezsiniz, söyleye-

mezısinîz efendim; aksıi takdirde sözünüzü keserim ve 
ıgerekeni de yaparım. 

Lütfen oturun, 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Başkanlık Divanı 

olarak görevinM yerine getirmiyorsunuz. 

IBAŞKAN — Biz, tçtüzidk hükümlerini okuyup, 
yerine geltirmıek mecburiyetindeyiz; sizi ilgilendirmez 
efendim. Biz, okuyacağız, gereğini yerinle getireceğiz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — İçtüzük hükümîerin'i 
uygularsanız en azından, meseleyi halledersiniz. 

(BAŞKAN — Efendim, zatı âliniz eğer devam eder
seniz, İçtüzük hükümlerini.. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Uygularsınız Sayın 
Başkan; yalnız bana değil, balkanlara da uygulayın, 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
<söz istiyorum. 

IBuıyurun efendliım. 
(Balkınız, arkadaşımız söz istedi, veriyorum; bunun 

bir üslûbu var, bir eldelbiyaıtı var. 
IB'uyuunın-
(KADİR NÂRIN (Diyarbakır) — Sayın Başka

nım, her feonuşima arasında tehdit ddici sözleriniz olu
yor* 

(BAŞKAN — Gerekeni yapıyoruz efenidirn. Lüt
fen... Sizi ilgilendirmez efenidirn... Siz yaparsanız, si
zin için de söylerin efendim. 

İKADIR NARIN (Diyarbakır) — Saym Başkanı/m, 
her zaman böyle telhldit dümeniz bana göre çok yanlış 
oluyor. 

BAŞKAN — Siz yaparsanız, sizin içlin de söyle
rim efendim. (HP sıralarından «Hükümet yolk» ses-
'leri) " 

Efendim, hükümet var, yok... Biz... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, tu

tumunuzla ilıgii sföz işitiyorum, 

IBAŞKAN — Efendim, lültfen... 
Sayın Tutum, biz gündemdeki sözlü soruları oku

yacağız, İçtüzüğün, sözlü sorular hakkındaki hüküm
lerini yerline getireceğiz; balkan var mı, yok mu, mil-
İdllvekffi var mı, yok mu, talbiî ki soracağız. Bu iti
barla, hükümet buralda olsa da, ollmaısa da, bendeniz 
Iburâarı sırasıyla okumak medburöyet'indeyilm. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ek-
seriydtimiiz yoktur; yoklama istiyoruz. 

IBAŞKAN — Efendim, oylama yok ki, yoklama 
istiyorsunuz; ortada bir oylama -yok. Yoklama, oy
lama sırasında istenir; İçtüizlüğe göre böyledir. 

Efenıdim, İçtüzükte yoklamanın hangi safhada is-
'tenıeceği yazılıdır. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Yoklama istemi
yoruz Sayın Başikan. Bir hususu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Neyi arz ddeceksinfe efendim? Be
yanımı bildirdim; ben bunu okumak mecburiyetinde
yim. 
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AYHAN FIRAT (Malatya) — Şunu aız edeceğim ı 
Sayın Başkan : Simidi hiçibir saym bakan olmadığına I 
göre, sözlü soruları görüşmek mümkün değildir; hep- I 
sini ertelememiz gerekir* i 

ıBAŞKAN — Efendim, şîrridi İçtüzüğü yeniden I 
okuyup zaltı âlimize belleteyim mi? I 

AYHAN FİRAT (Malatya) — Bakamlar Kurulu I 
yok... I 

(BAŞKAN — Efenldilm, şimdi soru sahlibi yok ise, I 
»bakan yok iste, bunlar ayrı ayn usule tabidir. Ben I 
soruları okumak mecburiyetindeyim. I 

IDURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (tçel) — Biz sM 
düşümüyoruz Sayın Baışkan< I 

IBAŞKAN — Beni düşünün, düşünmeyin, ben oku
mak medltoiyetimdeykn. I 

3. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Millî Eği- I 
tim Gençlik ve Spor eski Bakanının bazı tasarrufla- I 
rina ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) I 

,BAŞKAN — İzmir Miidtlvelkffi Rlüşltfü Şardağ'ın, 
Milî Eğittim Gençlik ve Spor eslki Bakaımmn bazı ta
sarruflarına İlişkin Başbakandan slözjlü sonu önerge- I 
«i,. 

iSa'yın Şardağ?.. Burada. I 
ISayoın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. I 

Yok, 
Sözlü sorunun gö^üşütadsli eritelenımıişltür, 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Aliptemıoçıin 

geldi.., 
ÖMIER KUŞHAN (Kars) — Böyle hük'ümet dl-

maz. CHP sıralanmadan, «(Bir balkan geldi, bravo sayın 
bakan» sesleri, aTkışlaır) I 

BAŞKAN — Bfendim, her meselenin bir ciddiyeti I 
vardır. Sayın Kuşlhan,: burada Bakanlar Kurulunun I 
bulunup bulunmamasının takdirimi Meclis ve Türk 
amme efkârı yapar. Sizin bu konuda söz söyleme hak- I 
kınız yoktur. I 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Ne demek? 
Sayın Başkan?.. Arkadaşımız bir milletvekilidir!.. I 

IBAŞKAN — Efendim, sözlü soruların muhatabı I 
kimdir, İçtüzüğü okuyor musunuz? Muhatabı, bakanı I 
ve sözlü soru sahibidir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz?.. I 

IBAŞKAN — Lütfen oturunuz efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ben 

sizi dinledim, siz de beni dinleyin. I 
BAŞKAN — Dinleyemem efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Dinlemek zorun

dasınız; milletvekilinin, size gösterdiği saygı kadar siz I 
de miHetvekiline saygı göstermek zorundasınız. | 
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IBAŞKAN — Sizi saygıya davet ediyorum; en 
azından, saygısızlıkla itham ediyorum, Başkana say
gısızlıkla inham ediyorum. Lütfen efendim, saygılı 
olun. Asabınız bozulduysa dışarıya buyurunuz. 

SABRİ IRMAK (Konya) — Sayın Başkan sizin 
asabınız bozuldu. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Olmaz böyle 
Sayın Başkan, rica ediyorum... 

ıBAŞKAN — Ne diyeceğiz efendim? 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Efendim, yine, 

dışarıya davet ediyorsunuz. 
'BAŞKAN — Ederim efendim... 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Tehdit ötmeye 

hakkınız yok; tehdit edemezsirtiz; rica ederim.,. 
IBAŞKAN — Ama efendim, şimdi, İçtüzük hü

kümlerini mi tatbik edeyim? 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Rica ederim, 

siz Meclis BaşkanvökilMniz; tehdit edemezsiniz. 
IBAŞKAN — Şimdi, arkadaşımızın konuşmalarını 

tasvip mi ediyorsunuz bu anlamda? 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Efendim, ben, 

konuşmanızı tasvip etmiyorum. 

4. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Hüküme
timizin iran ,-• Irak savaşının sona erdiriîmesiyle ilgili 
girişimlerine iUşkin Dışişler Bakanından sözlü çoru 
önergesi (6(400) 

-BAŞKAN — 4 üncü sırada, izmir Milletvekili Sa
yın Rüştü Şardağ'ın, Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi vardır. 

Sayın Şardağ?.. Burada. 
îlıgil sayın bakan?... Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. (HP 

ve ANAP şiarları arasında karşılıklı konuşmalar) 

IBAŞKAN — Efendim, zaten vakit yaklaştı; bu 
münakaşamın sebebi ne, anlayamıyorum? 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sıraların boşal
ması. 

IBAŞKAN — Şimdi beni sadet dışı konuşmaya mı 
mecbur etmek istiyorsunuz muhterem milletvekil? 
Başkanlığın da bir tahammülü vardır. Lütfen... Biz 
de insanız, bizim de insan olarak bir tahammül sınırı
mız vardır. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Devam edin Sa
yın Başkan. 

5. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'm, Devlet Planlama Teşkilatında siyasî kamplaş
ma olduğu iddiasına İlişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (61401) t 



T. B. M. M. B : 17 

ıBAŞKAN — Diyarbakır Milletvekili Sayın Mah
mud Altunaikar'ın Başbakandan sözlü soru önergesi. 

Sayın AJtunalkar?..- Buradalar. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
ö.ı v— {Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-

kafin, dış ülkelere yapılan seyahatlere ve sonuçlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Sayın Mahmud Altuna-
kar'ın, Başbakandan sözlü soru önergesi var, 

Sayın Altunakar?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

7. — Adana Milletvekili Metin Üstüne!'in, Fisko-
birlik'in yer fıstığı üreticilerine plan borcuna ilişkin 
Sanayi sve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/404). ı 

BAŞKAN — 7 noi sırada, Adana Milletvekili Me
tan Üstünerin, Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Metin Üstünel?.. Yok, 
Cevap verecek sayın- bakan?.. Yok. 
Soru Önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

8. — İzmir İMffletvekM {Rüştü Şardağ'ın, İran 
İslam Cumhuriyetinin ülkemiz \aleyhhw faaliyetlerde 
bulunduğu iddiasına ilişkin £> içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/405) t 

BAŞKAN — 8 inci sırada İzmir Milletvekili Rüş
tü Şardağ'ın Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 

Sayın Şardağ?.. Burada. 
Sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Sayın Başkan, usul 

hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, hangü usul hakkında söz is
tiyorsunuz? Bakan burada yok; ben zorla mı davet 
edeyim? 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Efendim, sizin 
nazik bir alakanızla, sayın bakanların bundan böyle 
zaman zaman Mecliste bulunmalarını istirham edelim; 
yoksa, ayıp oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Şardağ, zatı âlinizin de izinli 
olduğu günler oldu, bulunmadığı günler oldu; bunu 
söyletmek mecburiyetinde olmayalım. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Efendim, izinli gün
lerimde bakanlar gelmiş; fakalt ne zaman milletvekili 
geliyor, bakanlar yok. . 
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• 'BAŞKAN — Ben zatı âlinizin burada olduğunu 
I tespit etmek mevkiindeyim Sayın Şardağ. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Tabiî, balkanlara 
I ikazınız olursa iyi olur. 
I 'BAŞKAN — Bizim bir ikaz vazifemiz yok efen

dim1, 
9. *- Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Suudi 

I Arabistan Hükümetinin Hatay'h vatandaşlarımıza kar-
I şı tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/406) 

I BAŞKAN — 9 uncu sıradaki sözlü soru, Hatay 
Milletvekili Tevfik Bilal'in izinli bulunmasa sebebiyle 

I ertelenmişıtir. 
I 10. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
I menoğlu'nun, Güney • \ve Güneydoğu Anadoludaki 
I olaylara ilişkin İçişleri ^Bakanından sözlü soru [önerge

si (6/409) f 
BAŞKAN — 10 uncu sırada, Hatay Milletvekili 

I Murat Sökmenoğlu'nun, İçişleri Bakanından sözlü soru 
I önergesi var. 

Sayın Sökmenoğlu?... Burada. 
I Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
I Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir, 
I / / . i— İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, dış 
I ülkelere [yapılan \gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba-
I kandan sözlü soru Yönergesi (6/411) 

I 12. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
J bankaların döviz rezervi miktarlarına ilişkin {Başba-
I kandan sözlü soru önergesi (6/412) I 
I 13. ı— istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
I İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
I bedellerine ilişkin Başbakandan sözü soru önergesi 

(6/413) 

I BAŞKAN — 11, 12 ve 13 üncü sıradaki sözlü so-
I rular, Sayın Batumlu'ya ait olup, görevli bulunması 
I sebebiyle ertelenmiştir. 

I 14. — Adana Milletvekili Cüneyt Canve/in, ya-
I kınları 0-anan bazı vatandaşların yurt dışına çıkış-
I larına tahdit konulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Ba-
I kanından sözlü soru önergesi (6/422) 

I 75., — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yoz-
I gat :- Çayıralan İlçesinde bazı vatandaşlara işkence 
I yapıldığı iddiasına Miskin İçişleri Bakanından sözlü 
I soru önergesi (6/423) 

I 'BAŞKAN — 14 ve 15 inci sırada bulunan soru 
I önergeleri, Sayın Cüneyt CaınverUn izinli bulunmaları 
I sebebiyle ertelenmiştir. 
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16. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza [uyguladığı <vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi {6/424) 

IBAŞKAN — 16 nci sıradaki sözlü soru önergesi, 
Sayın Cüneyt Canver'e ait olup, verilen mehil sebe
biyle ve Sayın Canver'in izinli bulunması sebebiyle 
ertelenmiştir. 

17. -.— Jstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, uy
gulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/426) 

(BAŞKAN — 17 nci sıradaki soru önergesi, Sayın 
Salbit Batumlu'nun görevli ıbulunması sebebiyle erte
lenmiştir. 

18. h- Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, hü
küm giyen ibir \başkomiserin \terfi ettirildiği iddiasına 
Miskin İçişleri Bakanından sözlü 'soru önergesi (6/428) 

IBAŞKAN — 18 inci sırada, Eskişehir Milletvekili 
Sayın Münir Sevinç'in, İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Sevinç?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
'Sözlü soru önergesinin görüşülm'esi ertelenmiştir. 
19. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, eğitim 

enstitüsü mezunu bazı öğretmenlerin tököğrstimde gö
rev almaya zorlandıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/429) 

•BAŞKAN — 19 uncu sıradaki sözlü soru önergesi, 
Sayın Cüneyt Canver'in izinli bulunması sebebiyle er
telenmiştir. 

20. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, ka
mu kesiminde çalışanlara evlenme yardımı yapılma
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

21. >— İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, İs
tanbul, Ankara ive İzmir belediyelerine atanan üst dü
zey yöneticilerine ilişkin \ Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/432) 

22. — İstanbul Milletvekili Sabit \Batumlu*nun, Hü
kümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru [önergesi (6/433) ı 

IBAŞKAN — 20, 21 ve 22 nci sıralardaki Sayın 
Salbit Batumlu'ya ait sözlü soru önergeleri, görevli bu
lunmaları sebebiyle ertelenmiştir. 

23. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Gülerin, 
banker ve \bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) 

(BAŞKAKN — 23 üncü sırada İstanbul Milletveki
li Sayın Hüseyin Avni Güler'in, Başbakandan sözlü 
soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Hüseyin Avni Güler?.. Yok. 
Sayın balkan?.. Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

24. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'1 

in, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/437) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Malhmud Altunakar'ın, Başbakandan söz
lü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Altunakar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
25. *— Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Hatay 

Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alman bazı kişilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

26. h- Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Hatay 
İlinde bazı vatandaşların mezhep ve {inançları hedef 
alınarak tehdit edildiği iddiasına 0işkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/440) 

27. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Sıkıyö
netim Kanununa göre görevlerine son verilen öğret
menlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/441) , 

'BAŞKAN — 25, 26 ve 27 nci sıralardaki Sayın 
Tevfik Bilal'in, sözlü soru önergeleri, izinli bulunma
ları sebebiyle ertelenmiştir. 

28. <— Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan ve Yol -
İş Sendikasına kayıtlı işçilerin toplu iş sözleşmesi
nin yapılamayış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/443) 

BAŞKAN —. 28 inoi sırada, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Kadir Narin'in, Başbakandan sözlü soru 
önergesi yer almaktadır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
29. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, 

İzmir - Güzelbahçe'de tapu ve ruhsat alınmadan in
şaatına başlandığı iddia edilen bir kooperatife ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/444) 
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BAŞKAN — 29 uncu sırada, İzmir Milletvekili 
Sayın Durcan Emirbayer'in, Bayındırlık ve îskân 
Bakanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Durcan Bmirbayer?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok, 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
3& ı— Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Sı

kıyönetim Kanununa göre soruşturması yapılıp da 
göreve iadeleri istenilen isçi ve memurlara ilişkin (Baş
bakandan sözlü soru [önergesi (6/446) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Kadir Narin'in, Başbakandan sözlü soru 
önergesi bulunımakıtadır. 

Sayın Kadir Narin?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
31. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 

Asgarî ücrete ihişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/447) 

IHAŞRAIN — 3ıl inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Kadir Narin'in, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Balkanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Narin?., Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
32. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 

Dide ^Üniversitesine Miskin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/448) 

IBAŞJKAN — 32 nci sırada, keza Sayın Kadir Na-
liin'e ait Başbakandan sözlü soru önergesi bulunmak
tadır. 

Sayın Narin?,. Buradalar. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
33. — Aydın Milletvekili İErtuğrul Gökgünfün, 

Aydın - Kuşadası İlçesi Davutlar ^Bucağı Belediye 
Başkanına ilişkin içişleri Bakanından 'sözlü soru 
önergesi (6/449) 

IBAŞKAN — 33 üncü sırada, Aydın Milletvekili 
Sayın Ertuğrul Gökgün'ün, içişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Gökgün?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok, 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
34. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcarfm, Te

kirdağ İli üreticilerinin ürün \bedeli alacaklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/451) 

IBAŞKAN — 34 üncü sırada, (Tekirdağ Milletvekili 
Sayın Salih Alcan'ın, Başbakandan sözlü soru önerge
si yer almaktadır. 

Sayın Salih Alcan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?., Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
35. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di

yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Sayın Kadir Narin'in, Başbakandan sözlü soru 
önergesi yer almaktadır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
36. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 

Çorum'daki Turban Otelinin orduevi olarak devre
dileceği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/454) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Çorum Milletvekili 
Sayın Âli Ayhan Çetin'in, Kültür ve Turizm Baka
nından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Ali Ayhan Çetin?.. Yok. 
Sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
37. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 

Çorum'daki Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/455) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Çorum Milletvekili 
Sayın Ali Ayhan Çetin'in, Başbakandan sözlü soru 
önergesi yer almaktadır. 

Sayın Ali Ayhan Çetin?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
38. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 

Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Çorum Milletvekili 
Sayın Ali Ayhan Çetin'in, Ulaştırma Bakanından söz
lü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Ali Ayhan Çetin?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
39. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Kur'an kurslarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru Önergesi (6/457) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
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Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Kadıköy Kız Lisesi orta üçüncü sınıf öğrencileri
ne sorulan din ve ahlak sorularına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spar Bakanından, sözlü soru önergesi 
(6/458) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi yer al
maktadır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok.. 
Soru önergesi görüşülmesi ertelenmiştir. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

41. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri ÜzeV 
in, sakat ve eski hükümlüleri çalıştırma yükümlülü
ğünü düzenleyecek tüzüğün çıkarılmayış nedenine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/459) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Eskişehir Milletvekili 
Sayın Mehmet Nuri Üzel'in, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi yer almakta
dır. 

Sayın Üzel?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

42. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Almanya'da çalışan vatandaşlarımızın çocukları
nın eğitim sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/460) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Başbakandan sözlü 
soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek olan sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

43. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
bakanlık bünyesinde yapılan atamalara ilişkin Tarım 
Orman ve- Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/461) 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, Aydın Milletvekili 
Sayın Ertuğrul Gökgün'ün, Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi, 25 günlük me
hil talebi bulunduğundan ertelenmiştir. 

44. — Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in, Siirt İline 
bağlı bazı ilçelerin karayolu sorununa ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru Önergesi (6/462) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Siirt Milletvekili Sa
yın Rıza Tekin'in, Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Rıza Tekin?.. Yoklar. 
Cevap verecek olan sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
45. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in, 

marangozlara tanınan kapasite belgesi uygulamasının 
kaldırılış nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Eskişehir Milletvekili 
Sayın Mehmet Nuri Üzel'in, Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Üzel?. .Buradalar. 
Cevap verecek olan sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
46. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel' 

in, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Karabük Mü
essesesi İnşaat Müdürlüğünde çalışan işçilerden bazı
larının iş akitlerinin feshedileceği iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

BAŞKAN — 46 ncı sırada, Eskişehir Milletve
kili Sayın Mehmet Nuri Üzel'in, Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Üzel?.. Buradalar. 
Cevap verecek olan sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
47. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, kamu 

kurum ve kuruluşlarına işçi ve memur alımlarında 
yapılan güvenlik soruşturmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/466) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Kayseri Milletvekili 
Sayın Mehmet Üner'in, Başbakandan sözlü soru öner
gesi bulunmaktadır. 

Sayın Mehmet Üner?.. Buradalar. 
Cevap verecek olan sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
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48. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Man
yas Gölünden kanal açarak yapılan sulamaya ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/467) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Sayın Cahit Tutum'un, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Tutum?.. Buradalar. 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin 
yaptırdığı inşaatlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanı t. Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/611) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve iskân Baka

nı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığı
nızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendis

lik Fakültesi çeşitli kısım inşaat ihale durumları ve 
ihale miktarları için Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığından önergeme aldığım yanıtın birisinde 
idarî blok ve laboratuvar inşaası 44 milyon lira üze
rinden ihale edildiği yazıldığı halde diğerinde labora
tuvar blokunu 105 milyon ve idarî blok ikmal inşa
atının 130 milyon keşif bedelle ayrı ayrı ihale edil
diği bildirilmiştir. Bu çelişki nedendir? 

Soru 2. Laboratuvar bloku ikmal inşaatı 8.9.1980 
tarihinde % 01 tenzilatla, 20.2.1983 tarihine kadar 
bitirilmek kaydıyla 105 milyon keşif bedelle ihale 
edildiğine göre ne gibi nedenlerle iki yılda bitirilme
miş ve ne gibi mücbir sebeplerle işin süresi 2.11.1985 
tarihine uzatılmıştır? 

11.7.1984 gün ve 17 No.lu hakedişle 122 784 344 
TL. ödenip taahhüdü % 117'si ikmal edilmiş olduğu
na göre iş bitirilmiş olması gerekirken neden 2.11.1985 
tarihine kadar süre verilmiştir? 

Soru 3. Mühendislik okulu idarî blok ikmal in
şaatı yine % 01 tenzilatla 8.9.1980 tarihinde (12 Ey-
lül'den 3 gün önce) yine 20.2.1983 tarihine kadar bi-

Cevap verecek olan sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
Gündemimizde bugün için görüşülecek başkaca 

konu kalmadığından, sözlü soruları görüşmek için, 17 
Ekim 1985 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.38 

tirilmek kaydıyla ilk işteki ihmali bilinen aynı firma
ya 130 milyon keşif bedeli üzerinden neden verilmiş
tir? Ve neden 31.10.1985 tarihine kadar süresi uza
tılmıştır? 

Bu iş için 27.7.1984 gün ve 16 No.lu hakedişle 
146 589 856 TL. ödenip % 113'ü ikmal edildiğine 
göre iş bitirilmiş olması gerekirken neden süre ve
rilmiştir? 

Neden yeniden 248 400 000 TL. ek ödenek veril
miştir? 

Bu işlerdeki dönen dolapları inceletir misiniz? 

T.C. 
Bayındırlık ve Mân 15,10.1985 

Bakanlığı 
Yapı İşleri Genel 

Müdürlüğü 
Sayı : B.06/Î. İş. T. Ş/b. Md 

Gr. 1/86-1/9217-B 

Konu : Erzurum Atatürk Üniversitesii Müh. Fak. 
Lap. İnşaatının İhaleleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
lig* : 16.9.1985 gün ve 7/611-4143/15990 sayılı 

yazınız. 

Erzurum Miüetvekilii Hitan Naâbantoğlu'nun Er
zurum .Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
İnşaatının Laboratuvar bölümlerinin ihaleleri husu
sunda ilgi yazınız eki yazılı soru önergesinde isteni
len bilgilerin birer örneği ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
I, Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân 
Bakanı 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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T.C. 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 

Erzurum îlii 
Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü 

Büro : Müd. Mak. 
Sayı : 8818 

Konu : E. Atatürk Üniversdıfcesli Mühendislik ve Mi
marlık Yüksek Okulu. 

11.10.1985 

YAPI İIŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
ANKARA 

İlgi : 25.9.1985 tarih B. 06/1. İş. T. Şb. Md. Gr. 1/23-956/8471-B sayılı yazınız. 

• Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu İnşaatları yatırım programında 
72 H 000070 Proje numarası ile yer almaktadır. 

Söz konusu 1 inci Kısım İnşaatların durumu aşağıda açıklanmıştır. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

İşin Adı 
Müteahhidi 
Keşif 'Bedeli 
Tenzilatı 
Sözleşme 
»Muk. Biıtimi 
1 ineli Süre Uzatımı 
'Son ara hakedişHe 
a) Tarihli 
b) Hakediiş No. 
c) İhale bedel 

ödenen 

ı 

üzerinden ödenen 

LABORATUVAR BLOKU 
Ali Sırrı KUSKAY 
20.819.328,— TL 

. !% 2,75 
20.1.1976 
26,11.1977 
15.8.1978 

22.5.197» 
6 

: 17.086.749,— TL. 

İş 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre ihale edilmiş ölüp, keşif 'bedelinin !% 20 dışında artış gösterdi
ğinden dolayı işin tesf iyesine karar verilmiştir. 

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

İşin Adi 
Müteahhit 
Keşif Bedel 
Tenzilatı 
'Sözleşme Tarihi 
Mukavele Bitim 
Son Ara Haked&şe Kadar Ödeme 
a) Hak. Tarihi 
b) Hakediş No. : 
e) IhaDe bedeli üzerinden ödeme 

İdare Bltoku 
Alıi (Sırrı KUSKAY 
20.056.454,50 TL. 
•% 2,65 
20.1.1976 
26.11.1979 

28.11.1977 
4 
13.087.644— TL. 

İş 2490 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak İha'e edilmiş olup, Keşif 'bedelniın % 20 üzerinde artış 
gösterdiğinden işin tesfiyesline karar verilmiştir. 

Daha sonra tesf iye edilen her Ski inşaat ikmal inşaa'ı olarak yeniden ihaleye çıkarılmış ve durumları aşa
ğıda izah edilmiştir. 
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1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6, 

tşin Adı 

Müteahhit 
Keşif Bedeli 
Sözlerimle Tarihli 
Mukaveleye gör© btiim tarihi 
i(l) Süre uzatımı 
(2) Süre uzatımı 
(3) Süre uzatımı 

: Erzurum Ataürk Üniversitesi Müh - 1 
Okulu 
- LABORATUVAR - Bloku îkmal inşaatı 

: înter înş. ve Sanayi A.Ş. 
: 105.000.000— TL. 
: 28.10.1980 
: 20.2.1983 
: 31.12.1983 ('% 30 artışı) 
: 8.9.1984 (ödenek yokluğu) 
: 2.11.1985 (ödenek yokluğu) 

Mim. Yüksek 

1984 Malî yılında Program ödeneği olarak (72 H.000080) Müh - Mim. Okulu adı altında «îdarî Blok 
Laboratuvar Bldku» olarak 10.000.000,— TL. ödenek tefrik edilmiştir. 

Laboratuvar Bloku için !bu ödeneğin 10.000.000,00/2 : 5.000.000,— TL. bu işe alittir. 
Ödenek yetersizliği nedenliyle işe (Ek 1) deki süre uzatımı ile 2 Kasım 1985 tarihine kadar süre uzatımı 

verilmiş buna paralel (Ek 2) deki ödenek aktarılması da yapılmıştır. 
Mim. Yüksek Okulu 1. 

2. 
3. 
4, 
5. 
6. 

İşin Adı 

Müteahhidi 
Keşif Bedelli 
Sözleşme Tarilbi 
Mukaveleye göre "bitim tarihi 
Süre uzatımı 
Süre uzatımı 
Süre uzatımı 

(D 
(2) 
(3) 

E. Atatürk Üniversitesi Müh. 
İdare Bloku İkmal inşaatı 
înter tnş. ve Sanayi A. Ş. 
130.000.000 — TL. 
28.10.1980 
20.2.1983 
31.12.1983 ı% 30 İlave 
16.10.1984 ödenek yokluğu 
31 Ekim 1985 ödenek yokluğu 

1984 Malî yılında Program ödeneği olarak (72 H 000080) Mimarlık Müh. Okulu adı altında «İdare Blo
ku Laboratuvar Bloku» olarak 10.000.000,— TİL. ödenek tefrlik edilmiştir, 

İdare Bloku için 10.000.000,00/2 : 5.000.000,— TL. ödeneği mevcuttu ödenek yetersizliği nedeni ile işe 
(Ek 3) deki Süre Uzatımı ile 31 Ekim 1985 tarihine kadar süre uzatımı verilmiş olup, Süre uzatımına göre 
ödenek yetersizliğinden (Ek 4) deki ödenek aktarılması yapılmıtşır. 

Netice olarak : 
1. 1985 yılında (72 H 000070) Program proje No.'da 276.000.000,— TL. ödenek tefrik edilmiştir. 
2. 1984 Malî yılında ise bahis mevzuu, inşaatlara gönderilen ve sarf edilen ödeneklerin durumu 

daldır. 

l|in Adı 
a) 

b) 
c) 
d) 

Gönderilen ödenek 

Mukaveleye göre ödenen : 
Kararname fiyat farkı : 
Toplam harcama 

İşin Adi : 
a) 

•b) 
c) 
d) 

Gönderilen ödenek 

Mukaveleye göre ödenen : 
Kararname fiyat farkı : 
Toplam haröama : 

Labörotuvar Bloku 
(5.000.000 + 15.000.000 + 15.00.000) : 
35.000.000,— TL. 
15.000.000,— TL. 
.29.610.000— TL. 
44.610.000,— TL. 

İdare Bloku 
1(5.000.000 + 15.000.000 + 35.000.000) 
55.000.000,— TL. 
19.000.000,— TL. 
44.744.000,— TL. 
63.744.000,— TL. 
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Gönderilen ödenek miktarı üzerinde, diğer inşaatlara tefrik edilen ödeneklerden de karşılanmak üzıere 
ödenek üstü bir sarfiyat yapılmıştır. 

Durumu bülgıiler*iQÜze arz ederim. VMÜ Adına 
M. Edip Bren 

Vali Yard. 
T.C. 

Erzurum İli 
Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü 

Baş Mü. (Süre Kota. 
Dosya No. : 8-173. ü No. : 1 

Karar' Tarihi : 7.5.1985 
Karar No. : 1985/34 

Konu : Süre uzatumı Hk. 

SÜRE UZATIM KARARI 

İlgili Daire 
Sözleşme Tarafları 

Sözleşmenin Konusu 

Keşif Bedeli 
İhale Tenzilatı 
İhale Bedeli 
Sözleşme Tarihi 
Sözleşmeye Göre Müd. Başlangıcı 
Sözleşmeye Göre İşe En Geç Başlanması 
Gereken Tarih 
Yer Teslim Tarihi 
Hilen İşe Başlama Tarihi 
Sözleşmeye Göre İşlin BîtSm Tarihi 
Günlük Gecikme Cezası 

Karar Veren 
Günü 
Sayısı 

Evvelce Verilen İşin Bitiımüne Alt »Süre 
Kararının Sürenin Uzatıldığı 

Tarih 
Uzatıma Sebebi 

Bu Def akü Uzatmanın Sebebi 
Bu Defa Kararlaştırılan Süre Sonu 

F.A.Ü. Rektörlüğü . 
1. Yapı İşleri 12 nci Bölge Müdürlüğü 
2. tnter İnş. ve Sanayii A.Ş. 
F.A.Ü. Müh. Mimar Yük. Okulu Laboratuvar Blok-
lan İkmal İnşaatı 
105.000.000,— TL. 
% 0,1 
104.895.000,— TL 
28.10.1980 
20.11.1980 

20.11.1980 
20.11.1980 
20.11.1980 
20.2.1983 
5.000,— TL. 
Yapı İşleri 12 nci Bölge Müdürlüğü Süre Komisyonu 
16.4.1984 
58 Hk. 

8.9.1984 
ödenek yokluğundan 
ödenek yokluğundan 
2 Kasım 1985 

SÖzteşmesii 28.10.1980 tarihinde afctedien inşaatın mukavelesimin tescilini müteaküp işe başlaması 17:10.1980 
tarihinde müteahhide tebliğ edilmiştir. 

Mülga Yapı İşler bölge süre komisyonunun 16.4.1984 fiarih 58-Ek süre uzatımı ile vermiş olduğu süre
ye göre 8 Eylül 1984 tarihinde biten taahhüt süresinin uzatılmasını teklf eden kontrollüğün teklif varakası, 
müteahhidin 31 Ocak 1985 tarihli dilekçesi, dosyası incelendi ve; 

GEREÖİ KONUŞULDU : 
Sözleşmenin 11 ind maddesine göre 1980 malî yılında 15 000 000, 1981 malî yılında 50 000 000, 1982 

malî yılında 40 000 000 lira harcanması öngörülmüştür. 
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Elvvelce verilen süre uzatımları muvacehesinde, Mülga 112 nci Bölge Müdürlüğünün 16.11.1984 tarih 
BJO/1040-9304 sayılı oluru ile ödenek dilimleri 1980 mail! yılında 15 008 131 lira 1981 ma'lî yılında; 
43 340 1'86 lira 1982 malî yılında 30 085 731 lira, 1983 malî yılımda 26 578 125 lira 1984 malî yilında 
20 040 419-lira seMinde revize edi'lmiştir, 

1984 yılı yaltırım programının 192. sahifesinde adı geçen iş için 5 000 000 lira konmuş olup, Mülga 12 nci 
Bölge Müdürlüğünün 12 Ocak 1984 tarih 121 sayılı yazı eki ödenek islteme formu ile fiyat faikları dahil 
56 057 05'8 lira istenmiş, Genel Müdürlükçe adı geçen İş için 16 Şulbalt 19841te 5 000 000 lira 16 Temmuz 
1984\ie 15 000 000 lira 6 Kasım 1984'ffce 15 000 000 lira gönderilmiş, Müteahhit 1984 yılında mukaveleye 
göre 7 763 169 lira fiyat farkı alarak 27 871 643 lira dllmalk üzere 35 634 812 lira harcama yapılmıştır. 

Yapılan revizeye göre 1.1.1984 tarihi ile bitim tarihi 8.9.1984 tarihleri arasında 251 günde 20 049 419 lira 
harcanması gerekir bir günlük harcama 20 049 400/251 = 79 878 liradır,: 

Mukaveleye göre ödenek yokluğundan dolayı harcanamayan (135 061 594) • (122 784 344) = 12 277 250 
lira olup, gönderilmeyen ödenek için gerekli gün sayısı 12 277 250/79 878 = 154 gün olduğu anlaşılmakla, 

Atatürk Üniversitesi Mim. Müh. Yüksek Okullu labojialtuvarlar bloku inşaatının 16.4.1984 tarih 58 Ek 
süre kararı ile 8 Eylül 1984 tarihlinde biten taahhüt sünesinin yulkarıda açıklanan selbeplerden dolayı gerekli 
154 günün kontrolluğunda teklifine uyularak ihale tarihinde Erzurumlda iş mevsimli başlangıcı 1 Haziran ol
duğumdan, 1 Haziran 1985 tarihine ilavesiyle, Genel Şartnamenin 35 indi Mukavelenin 16/A maddeleri gere
ğince 2 Kasım 1985 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi, 

Keyfiyet Vilayet Makamının onayına arz olunur. 

A., Enver Yaylalı Kadir Ertuğrul Koksalı (Baykan 
Bay. ve İskân Müdürü A. Ün. in. Daıi. Başkan Yrd, İTIŞ. Teknikeri 

S. Yücel 
(2 Kasım 1985 tarihine kadar süre uzatımı) 

Uygundur., 
22 . 5 . 1985, 

Hasan Tülay 
Vaiı Yardımcısı 

İnceleme., 

B.A.Ü. Müh. Mim., Yük. Ok. 

27 Mayıs 1985 
Elk No. : 2 

VİLAYET MAKAMİNA 
ERZURUM 

^105 000 000) lira keşif bedelli Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Yüksekokulu La-
ıboratuıvar blıoiku ikmal inşatı 20.2.1983 tarihine kadar bMrillmek kaydıyla Müteahhit firma tntter inşaat ve Sa
nayi A.Ş.'ne % 0,1 tenzilatla 9.9.1980 tarihinde ihale edilerek 28.10.1980 tarihinde mukaveleye bağlanmıştır. 

•Öafyıiîldııiılk ve İskân Müdürlüğü süre komisyonun 15.5İ1985 tarih (34) sayılı kararı ille, Müteahhidin öde
nek yokluğundan dolayı müracaatı ve program ödeneği de nazara alınarak gerekli süre uzatımı venilmesi ile 
ödenek dilimlerinin yeniden akltarılması gerekmiştir. Konu yeniden incelenerek 34 sayılı kararla 2 Kasım 
1985 tarihine kadar süre verilmiştir^ 

Sözleşmenin 11 inci maddesine göre ödenek dillimleri? 

1980 Malî Yılında 
198(1 Malî Yılında 
1982 Malî Yılında 

15ı 000 000 
50 000 000 
40 000 0OQ liradır. 
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1.4.1981 tarih ve 17292 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 8/2574 sayılı kararnamen'in 2 nci maddesi uya* 
rınca söz konusu işin yılık ödenelk d'il'imlerinin verilen süre uzatım muvacehesinde yeriMen revüze edliBmeSi 
gerekmektedir, 

Bu konudan 19804981-1982-U983 yılları ödenelk dilinüeriaıin aynı kalması iktiza etm<eBedlk. 

16.10.4964 tarih, 0304 sayılı Olurları 1984 Malî yılında harcanması gereken ödenek 20 049 419 liradır. 
Ancak 1984 Malî Yılı Bütçe Kanununda mezkur iş için 5 000 000 lira ödenek ayrılmış ve bu ödeneğin 
tamamı harcanmıştır, ödenek yokluğundan dlolayı 1984 yılında harcanmayan 12 299 250 liranın aşağıda se
kilide revize edilerek, 

ödenek dilimlerinin : 

198Q Malî Yılında 
1981' Malî Yılında 
1982 Malî Yılında 
1983 Malî Yılında 
1984* Malî Yılında 
1985 Malî Yılında kalan 

tedür* 
Değişken binim fiyat uygulamasına esas yeni ödenek dill'knleririin; 

l'S 008 133! TL. 
431 34Q im WL< 
30 085 73(lı TL, 
26 578 125ı TLj 

7 772 169 TL. 
12 299 25Q TL. sekinde düzenlenmesi gerekmek-

1980 Malî Yılında) 
1981 Malî Yılında 
1982 Mâlî Yılında 
1983 Malî Yılında 
1984 Malî Yılında 
1985 Malî Yılında kalanı 

rinıize arz ederiz, 

Saim Yücel 
İnceleme Şef. 

15.008 133ı 
43 340 1186: 
30 085 731' 
26 578 125; 
7 772 169 

TL. 
TL. 
TL. 
TL. 
TL, 

İİI2 299 250, TL. şeklinde tespit edilmesin! tensiple-

Durmuş Aklgün 
Bay. ve Mân Md. V. 

A. Bnver Yaylalı 
Bayındırlık ve fak. Müdürü 

O L U R 
. 5 . . 1985' 

Hasan Tüla^ 
Vali Yardımcısı 
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T. C. 
Erzurum İli 

Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü 
Baş. Mü. Süre Kom. 
Dosya No. : 8-174 

Karar Tarihi : 7.5.1985 
Karar No. : 1985/35 
Konu : Süre uzatımı Hk. Ek No. : 3 

SÜRE UZATIM KARARI 

ilgili Daire 
Sözleşme Tarafları 

Sözleşmenin Konusu 
Keşif Bedeli 
İhale Tenzilatı 
İhale Bedeli 
Sözleşme Tarihi 
Sözleşmeye Göre Müd. Başlangıcı 
Sözleşmeye Göre İşe En Geç Başlanması 
Gereken Tarih 
Yer Teslim Tarihi 
Fiilen İşe Başlama Tarihi 
Sözleşmeye Göre İşin Bitim Tarihi 
Günlük Gecikme Cezası 

Kararı Veren 
Günü 
Sayısı 

Evvelce Yerilen İşin Bitimine Ait Süre 
Kararının Sürenin Uzatıldığı 

Tarih 
Uzatma Sebebi 

Bu Defaki Uzatmanın Sebebi 
Bu Defa Kararlaştırılan Süre Sonu 

E. A. Üniversitesi Rektörlüğü 
1. Yapı İşleri 12 nci Bölge Müdürlüğü 
2. Inter İnşaat ve Sanayii A. Ş. 
E. A. Ü. Müh. Mim. Yük. Ok. idare B. Ik. İnşaatı. 
130.000.000,— TL. 
% 0,1 
129.870,000— TL. 
28.10.1980 
20.11.1980 

20.11.1980 
20.11.1980 
20.11.1980 
20.2.1983 
5.000,— TL. 
Yapı İş. 12 nci Bölge Müdürlüğü süre Komisyonu 
16.4.1984 
57 Ek 

16.10.1984 
ödenek yokluğundan 
ödenek yokluğundan 
31 Ekim 1985. 

Sözleşmesi 28.10.1980 tarihinde aktedilen inşaatın mukavelesinin tescilini müteakip işe başlaması 17.10; 1980 
tarihinde müteahhide tebliğ edilmiştir. 

Mülga Yapı işleri 12 nci Bölge Müdürlüğü süre komisyonunun 16.4.1984 tarih 57 Ek süre uzatımı ile ver
miş olduğu süreye göre 16 Ekim 1984 tarihinde biten taahhüt süresinin uzatılmasını teklif eden kontrollüğün 
teklif varakası müteahhidin 31 Ocak 1985 tarihli dilekçesi, dosyası incelendi ve; 

GEREĞİ KONUŞULDU : 
Sözleşmenin 11 inci maddesine göre 1980 Malî Yılında 15.000.000,— lira 1981 Malî Yılında 50.000.000,— 

TL. 1982 yılında 65.000.000,— lira harcanması öngörülmüştür. 

Evvelce verilen süre uzatımları muvacehesinde, Mülga 12 nci Bölge Müdürlüğünün 16.11.1984 tarih, B/O/ 
1040-2739 sayılı oluru ile ödenek dilimleri 1980 malî yılmda 15.000.000,— lira, 1981 yılında 44.143.698,— li
ra, 1982 malî yılında 39.706.953,— lira, 1983 malî yılında 28.482.511,— lira, 1984 malî yılında 40.518.492,— 
lira şeklinde revize edilmiştir. 
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1984 yılı yatırım programının 192 sahifesinde adı geçen iş için 5.000.000,— TL. lira konulmuş olup, Mülga 
12 nci Bölge Müdürlüğünün 12 Ocak 1984 tarih, 121 sayılı yazı eki ödenek isteme formu ile fiyat farkları da
hil 113.372.630,— TL. istenmiş, Genel Müdürlükçe adı geçen iş için 20.2.1984'te 5.000.000,— lira, 16.7.1984'te 
15.000.000,— lira, 6.11.1984te 35.000.000,— lira gönderilmiş, müteahhit 1984 malî yılında mukaveleye göre 
19.268.999,— lira harcama yapmıştır. 

Yapılan revizeye göre 1.1.1984 tarihi ile bitim tarihi 16.10.1984 tarihleri arasında 289 günde 40.518.511,— 
lira harcanması gerekir, bir günlük harcama 40.518.511,— /289 = 140.202,— liradır. 

Mukaveleye göre ödenek yokluğundan dolayı harcanmayan (167.851.614,—) — (146.589.856,—) = 21.261. 
758,— lira olup, gönderilmeyen ödenek için gerekli gün sayısı 21.261.758,— /140.208,— = 152 gün olduğu an
laşıldı. 

Atatürk Üniversitesi Müh. Mim. Yüksek Okulu İdare Blokları İkmal İnşaatının 16.4.1984 tarih 57 Ek süre 
kararı ile 16.10.1984 tarihinde biten taahhüt süresinin, yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı gerekli günün 
kontrolluğunda teklifine uyularak ihale tarihinde Erzurum'da iş mevsimi başlangıcı 1 Haziran olduğundan, 
1 Haziran 1985 tarihine ilavesiyle, genel şartnamenin 35, mukavelenin 16/A maddeleri gereğince 31 Ekim 1985 
tarihine kadar uzatılmasına karar verildi. 

Keyfiyet Vilayet Makamının onayına arz olunur. 

A. Enver Yaylalı Kadir Ertuğrul Koksal Baykal 
Bayındırlık ve İskân Müdürü At. Ü. İnş. Da. Bşk. Yrd. İnşaat Teknikeri 

(31 Ekim 1985 tarihine kadar, süre uzatımı uygundur.) 
22 . 5 . 1985 
Hasan Tülay 

Vali Yardımcısı 
Vali Y. 

İnceleme. 
8-175 
4431 
Erzurum Atatürk Üniversitesi 27 Mayıs 1985 
Müh. (Mim. Yük. Okulu Ek No. : 4 

VİLAYET MAKAMINA 
ERZURUM 

(130.000.000,—) lira keşif bedelli Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Yüksek Okulu İda
re Bloku İkmal İnşaatı 20.2.1983 tarihine kadar bitirilmek kaydıyla Müteahhit Firma Inter İnşaat ve Sana
yii A. Ş. ye % 0,1 tenzilatla 8.9.1980 tarihinde ihale edilerek 28.10.1980 tarihinde mukaveleye bağlanmıştır. 

Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü süre komisyonunun 15.5.1985 tarih (35) sayılı kararı ile Müteahhidin öde
nek yokluğundan dolayı müracaatı, program ödeneği de nazara alınarak gerekli süre uzatımı verilmesi ile öde
nek dilimlerinin yeniden aktarılması gerekmiştir. Konu yeniden incelenerek 35 sayılı kararla 31 Ekim 1985 ta
rihine kadar süre verilmiştir. 

Sözleşmenin 11 inci maddesine göre ödenek dilimleri : 
1980 malî yılında : 15.000.000,— TL. 
1981 malî yılında : 50.000.000,— TL. 
1982 malî yılında : 65.000.000,— TL. dir. 

1.4.1981 tarih ve 17292 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 8/2574 sayılı kararnamenin 2 nci maddesi uyarın
ca söz konusu işin yıllık ödenek dilimlerinin verilen süre uzatımı mukavelesinde yeniden revize edilmesi gerek
mektedir. 
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Bu konudan 1980 • 1982 - 1983 yılları ödenek dilimlerinin aynı kalması iktiza etmektedir. 
29.8.1984 tarih, 2739 sayıh olurla 1984 yılında harcanması gereken ödenek 40.518.492,— liradır. Ancak 

1984 Malî Yılı Bütçe Kanununda mezkûr iş için 5.000.000,— lira ödenek ayrılmış ve bu ödeneğin tamamı har
canmıştır. ödenek yokluğundan dolayı 1984 yılında harcanamayan 21.261.758— liranın aşağıdaki şekilde re-
vize edilerek, 

ödenek dilimlerinin : 
1980 malî yılında 
1981 malî yılında 
1982 malî yıhnda 
1983 malî yılında 
1984 malî yılında 
1985 malî yıhnda kalan 

gerekmektedir. 
Değişken birim fiyat uygulamasına esas yeni ödenek dilimlerinin 

1980 malî yıhnda 
1981 malî yılında 
1982 malî yıhnda 
1983 malî yıhnda 
1984 malî yıhnda 
1985 malî yılında kalan 

tensiplerinize arz ederiz. 

15.000.000 — TL. 
44.143.698,— TL. 
39.706.953 — TL, 
28.482.511,— TL. 
19.256.734,— TL. 
21.261.758,-- TL. şeklinde düzenlenmesi 

15.000.000,— TL. 
44.143.698,— TL. 
39.706.953,— TL. 
28.482.511,— TL. 
19.256.734,— TL. 
21.261.758,— TL. şeklinde tespit edilmesini 

Saim Yücel 
tnceleme Şefi 

Durmuş Akgün 
Bayındırlık ve İskân Müdürü V. 

A. Enver Yaylalı 
Bayındırlık ve İskân Müdürü 

O L U R 
5 . 1985 

Hasan Tülay 
Vali Yardımcısı 

mmm 
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Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati İKara'a f/e 21 (arkadaşının iuyguladığı yanlış «politika (ile Türk Ta
rımını Ve Ihayvancıbğını liçinden (çıkılmaz 'bir kargaşa ortamına Isürükledigi, ITürk IköylU Ve çiftçisini /perişan 
ettiği ve partizan tutumu ile de 'Bakanlık teşkilatının iş (yapamaz (hale gelmesine neden (okluğu fddialarıyla 
Tarım Orman Ve İKöyişlerİ İBakanı H. Hüsnü Doğan hakkında Anayasanın İ99 [uncu, İçtüzüğün 107 nci 
maddeleri <uyannca bir «gensoru açılmasına 'ilişkin (önergesinin (11/2) gündeme alınıp alınmaması (için yapılan 

açık oylamaya Verilen oyların (sonucu 

ADANA 
Vehbd Batuman 
Coşkun Bayram 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
Mehmet Yaşar 

AMASYA^ 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım tpek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Necdet Calp 
Neıliman Elgin 
H, İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Nüshet Goral 
ErtuğruJ Gökgün 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

«(Gensorunun, gündeme alınması kalbul edilmemiştir.) 

400 
3i 116 
130 
186 

78 
6 

(Kabul edenler) 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİTLİS 
Rafet îbrahimoğlu 
Kâmran înan 
Faik Tanmcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 
M. Kemal Gökçora 
A. Sabahattin Özbek 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALB 
Onural Şeref Bozkurt 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetlin 

DENİZLİ 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Maihmud Altunakar 
Şeyhmus Bahçeci 
Kadir Nardin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arıkan 
S. Hüsamettin Konuksever 
MubJittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebübekir Akay 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
Turgut Sera Tirali 

HAKKÂRİ 
Lezgin önal 

HATAY 
Mustafa Çelebi 
İhsan Gürbüz 

4ÇEL 
Mehmet Kocabaş 
Edip özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL. 
imren Aykut 
Ömer Necati Cengiz 

Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Doğan Kıasaıroğlu 
Tüky Öney 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâl Şişman 
Arife Necla Tekinel 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Vural Arıkan 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Fikret Ertan 
Hayrullah Olca 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 
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KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Alünok Esen 
Sabrı Irmak 
Haydar Koyuncu 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

MANİSA 
Abdullah Çakıref e 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdıi özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 

T. B. M. M. B : 17 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğkı 

MUĞLA 
Idris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 

(RİZE 
Turgut Halit Kunter 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

(Redde 

Nejat Abdullah Resuloğlu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Ali Dizdaroğlü 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
İsmail Dayı 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçaiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

16 . 10 . 1985 0 : ] 

SÜRT 
M. Abdurrezak Ceylan 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 

ŞANLIURFA 
Veoihi Ataklı 
Bahri Karakeçili 

TEKÎRİDAÖ 
Selçuk Akıncı 
Salih Akan 

TOKAT 
Enver özcan 

denler) 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat öztekttn 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Anci 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 

l 

i TRABZON 
Osman Bahadır 
Mehmet Kara 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu 

TUNCELİ 
Musa Ateş 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Muhteşem Vasıf Yücel 

Cevdet Karakurt 
EDİRNE 

İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 

Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 
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GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HATAY 
Kâmran Karaman 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fataıa Mîhrîbaın Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
İbrahim Pevzfi Yaman 

İÇEL 
Hükmet Bicentürk 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
B, Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayralk 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Alitan Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut özal 
İbrahim özdemir 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Tınaz Titiz 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
İsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Özdemir Pehlivanoğlu 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim Özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Bat gün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

(KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emirofclu 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahin! 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sanoğlu 
Gürbüz Şakranli 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kıhçaslan 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
G ulam i Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Aydın Baran 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
(Mustafa Demir 
Osman Doğan 

TEKtRiDAÖ 
Ali Rıflkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Selim Koçaker 
Talât Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Ata&oy 
Engin Cansızoğlu 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Oğan Soysal 

ANTALYA 
Kadri Altay 

AYDIN 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni Islimyeli 

BURSA 
Fahir Sabuniş 

ÇANKIRI 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
İsmail Şengün 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt (Bşk. V.) 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Feyzullah Yıldırır 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Abdurrahman Demlirta$ 
Hamit Melek 
M. Murat Sökm«noğlu 
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ÎÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Ali İhsan Elgin 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Sabit Batamlu 
Ömer Fcnruh îllter 
Mehmet Kafkaslıgil 
R. Ercümertt Konufcman 
Feridun Şakir öğünç 
Kemal özer 
Günseli özkaya 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 

İZMİR 
Yılmaz önen 
Işılay Saygın 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Toktaş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
İsmet Ergül 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
(Bşk. V.) 

KONYA 
Nihat Harmancı 
Emin Fahrettin özdilek 

MANfoSA 
ismail özdaglar 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 

MUŞ 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
ihsan Nuri Topkaya 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Fehmi Memişoğlu 

SAMSUN 
Ilyas Aktaş 

SÜRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekin 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Aziz Bülent öncel 

TOKAT 
'Metdn Gürdere 
Cemâl özdemir 

TRABZON 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
LuiMlah Kayalar (it. A.) 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Rıza öner Çakan 
Cahit Karakas 
İsa Vardal 

(Açık üyelikler) 

BİNGÖL 

BURDUR 

İSTANBUL 

İZMİR 

MİAINUSIA 

NİĞDE 

m*m 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
17 NCİ BİRLEŞİM 

16 . 10 . 1985 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN 'GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Kütahya Milletvekili Albdurrahıman Necatı 
Kara'a ve 21 arkadaşının; uyguladığı yanlış politika 
ile Türk tarımını ve hayvancılığını içinden çıkılmaz 
bir kargaşa ortamına sürüklediği, Türk köylü ve çift
çisini perişan ettiği ve partizan tutumu ile 'de Bakan
lık teşkilatının iş yapamaz hale gelmesine neden ol
duğu iddialarıyla Tarım Orman ve Köyişleri Balka
nı H. Hüsnü Doğan hakkında Anayasanın 99 uncu, 
İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru 
açılmasına ilişkin önergesi (11/2) 

SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

- 5! 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜLMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğllu'nun, 
Tüketiciyi Kloruma Ramın Tasarlısına ilişkin Başba
kandan Sözlü soru önergesi '(6/383) 

2. — Konya Milletvekili Sa'bri Irmafc'ın, yabancı 
Ibir ıgaizdteiye verdiği idıdÜa olunan demece ilişkin Baş
bakandan sözlü som önergesi (6/395) 

3. — İzmir MİUetvekilÜ Rüştü Şardağ'ın, Millî Eği
tim Gençlik ve Spor eski Bakanımın bazı tasarrufla
rına ilişkin Başbakandan «sözlü soru önergesi (6/398) 

4. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Hüküme
timizin İran - Irak savaşınım; sona erdirilmesiyle ilgili 
girişimlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/400) 

5. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Devlet Planlama Teşkilatında siyasî kamplaş
ma olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü'soru 
önergesi (6/401) 

6. — Diyarbakır Milletvekili M'ahmud Al'tuna-
kar'ın, dış ülkelere yapılan seyahatlere ve sonuçlarına 
ilişkin Başbakandan sözü soru önergesi (6/403) 

7. — Adana Milletvekili Met'm Üstünefin, Fisko-
birflik'in yer fıstığı üreticilerine olan borcuna ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/404) 

8. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İran 
İslam Cumhuriyetinin ülkemiz aleyhine faaliyetlerde 
bulunduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/405) 

9. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay'lı vatandaşlarımıza kar
şı tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/406) 

10. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Anadolu'daki 
olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/409) 

11. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, dış 
ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/411) 

12. — İstaribul Milletvekili Sabit Batuımlu'nun, 
bankaların döviz rezervi miktarlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/412) 

13. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözü soru önergesi 
(6/413) 

14. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ya
kınları aranan bazı vatandaşların yurt dışına çıkış
larına tahdit konulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/422) 

15. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yoz
gat - Çayıralan İlçesinde bazı vatandaşlara işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergeısli (6/423) 



16. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetimin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine ilişildin Dışişleri 
Balkanımdan sözlü soru önergesü (6/424) 

17. — Manbull Milletvekilli Sabit Batuımlu'nun, uy
gulamaya konulan yatırım projelerine 'ilişkim Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/426) 

18. — Eskişehir Milletvekili Müriir Sevinç'in, hü
küm* giyen bir başikomiıserıin terfi ettirildiği iddiasına 
İlişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

19. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, eğitim 
enstitüsü mezunu bazı öğretmenler'in ilköğretimde gö
rev almaya zorlandıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/429) 

20.- — İstanbul Milletvekilli Sa'bit Batumlu'nun, ka
mu .kesinıimde çalışanlara evlenme yardımı yapılma
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

21. İstanbul Milletvekili Sabit Baturnılu'nun, İs
tanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst dü
zey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/432) 

22. — îstan'bul Milletvekili Sa'bit Ba'tumlu'nun, Hü
kümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) 

23. — İstanbul Milletvekilli Hüseyin Avni Güler'in, 
banker ve bankerzedelere ilişkim Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) 

24. — Diyarbakır Milletvekîil Mahmufd ADtunak'ar' 
in, tütüin ve sigaradan Devlet tekçinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/437) 

25. — Ha'tay Miletveldli Tevfik Bi'lafin, Hatay 
Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınan bazı kişilere 
iliışlk'ln İç'işterii Balkanından sözlü soru önergesi (6/439) 

26. — Hatay Milletvekilli Tevfik BilaPin, Hatay 
İlinde 'bazı vatandaşların mezhep ve inançları hedef 
alınarak tehdit edildiği iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından «özlü soru önergesi (6/440) 

27. — Ha'tay Milletvekili Tevfik Bilafin, Sıkıyö
netim Kanununa göre görevlerine son verilen öğret
menlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/441) 

28. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan ve 
Yol - iş Sendikasına kayıtlı işçilerin toplu iş söz
leşmesinin yapılamayış nedenine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/443) 
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29. — izmir Milletvekili Durcan Em'irbayer'm, 
tzmir - Güaelbahçeide tapu ve ruhsat alınmadan 
inşaatuna başlandığı iddia edilen 'bir kooperatife iliş
kin Bayındırlık ve İskân Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/444) 

30. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'ıin, Sı
kıyönetim Kanununa göre soruşturması yapılıp da 
göreve iadeleri istenilen işçi ve memurlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/446) 

31. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Nann'in, asga
rî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözılü soru önergesi (6/447) 

32. —. Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Dicle Üniversitesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/448) 

33. — Aydın Mıilletvekili Ertuğrul Gö'fcgün'ün, 
Aydın - Kuşadası ilçesi Davutlar Bucağı Belediye 
Başkanıma ilişkin içişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/449) 

34. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ ili üreticilerinin ürün bedeli alacaklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/451) 

35. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 

36. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum'daki Turban Otelinin orduevi olarak devre
dileceği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/454) 

37. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum'daki Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/455) 

38. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum iline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 

39. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Kur'an kurslarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/457) 

40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Kadıköy Kız Lisesi orta üçüncü sınıf öğrencileri
ne sorulan din ve ahlak sorularına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/458) 



41. — Bskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel* 
in, sakat ve eski hükümlüleri çalıştırma yükümlülü
ğünü düzenleyecek tüzüğün çıkarılmayış nedenine iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/459) 

42. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Almanya'da çalışan vatandaşlarımızın çocukları
nın eğitim sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/460) 

. 43. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ba
kanlık bünyesinde yapılan atamalara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyiişleri Balkanından sözlü soru önerge
si (6/461) 

44. — Siirt Milletvekili Rıza Tekin'dn, Siirt İline 
bağlı bazı ilçelerin karayolu sorumuna ilişkin Bayın
dırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

45. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in, 
marangozlara tanınan kapasite belgesi uygulamasının 

kaldırılış nedenine ilişkin Taırım Orman ve Köyışlerİ 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

46. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in, 
Türkiye Demir ve Çelik tşletmeleıli Karabük Mües
sesesi İnşaat Müdürlüğünde çalışan işçilerden bazıla
rının iş akitlerüdin feshedileceği iddiasına ÜşkSim Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

47. — Kayseri Miuetvekıili Mehmet Ünerln, kamu 
kurum ve kuruluşlarına i§ci ve memur alımlarında 
yapılan güvenfk soruşturmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/466) 

48. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutumdun, Man
yas Gollünden kanal açarak yapılan' sulamaya ilişkîn 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi' (6/467) 
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