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sizliğin boyutlarını ve yarattığı 
bunalımlar ile bu hususta alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/19) 379:404 

VII . — SORULAR V E 
CEVAPLAR 404 
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1. — Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'-
nun, üreticilere taksitle ödeme ya
pılmasının nedenine ilişkin soru
su ve tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı H. Hüsnü Doğan'in yazılı 
cevabı (7/187) 405 

2. — Adana Milletvekili Or
han Şendağ'ın, Hatay İli Yayladağ 
İlçesinde yapılan tapulama çalış
malarına ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakanı Abdullah 
Tenekeci'nin yazılı cevabı (7/198) 406:407 

3. — Adana Milletvekili Or
han Şendağ'ın, tabiî afetlerden 
zarar gören Çukurova Bölgesin
deki çiftçilerin mağduriyetlerinin 
giderilmesi için ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin sorusu ve Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı 
(7/200) 407:408 

4. — Adana Milletvekili M. 
Selahattin Kılıç'm, Adana İli Ka
dirli İlçesine bağlı köylerde hasa
ra yolaçan dolu afeti nedeniyle 
çiftçilere ne gibi yardımlar yapıl
dığına ilişkin Başbakandan soru
su ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı 
cevabı (7/204) 408:409 

5. — Tunceli Milletvekili 
Kamer Genc'in, Tunceli İli Ova
cık İlçesinde 1988 yılı kış mevsi
minin uzun sürmesi nedeniyle 
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mahsulleri zarar gören vatandaş
lara ne gibi yardım yapılacağına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan 'm yazılı ceva
bı (7/234) 409:410 

6. — Amasya Milletvekili 
Mehmet Tahir Köse'nin, Amas
ya İlindeki Gökhöyük Ziraat 
Meslek Lisesinin Kayseri İline 
nakledilmesinin nedenine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'm yazılı cevabı 
(7/239) 410 

7. — Tekirdağ Milletvekili 
Güneş Gürseler'in, Toprak Mah
sulleri Ofisince satın alınan ürün
lerin özel bir şirkete ait araçlarla 
taşınması için yapılan sözleşme
nin koşullarına ilişkin sorusu ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı ce
vabı (7/247) 411:412 

8. — Muğla Milletvekili Tu
fan Doğu 'nun, mülkiyeti Bakan
lığa ait olan arazi ve koylardan ne 
kadarının, kimlere, hangi amaç
la ve kaç yıllığına tahsis edildiği 

ne ilişkin sorusu ve Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'm yazılı cevabı (7/254) 412:413 

9. — Ankara Milletvekili Eş
ref Erdem'in, Ankara İli Sincan 
İlçesi yakınlarındaki T Ö R E -
K E N T Kooperatifine, ülkücü gö
rüşü benimsemiş kişilerin üye ola
bildikleri iddiasına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Adnan Kahveci'nin yazılı cevabı 
(7/266) 413:415 

10. — İzmir Milletvekili M. 
Turan Bayazıt'ın, Bergama İlçesi 
Yukarıbeyli Bucak Merkezi ve 
çevresinde hayvan sağlığı hizmet
lerinin daha elverişli şekilde yeri
ne getirilmesi için ne gibi önlem
ler alınacağına ilişkin sorusu ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nı H. Hüsnü Doğan 'm yazılı ce
vabı (7/286) 415 

11. — İzmir Milletvekili M. 
Turan Bayazıt'ın, Bergama İlçesi 
Yukarıbey Sağlık Ocağına ne za
man doktor atanacağına ilişkin 
sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Nihat Kitapçı 'nın yazılı 
cevabı (7/287) 415:416 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T B M M Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'-
in, Tokat Valisinin vatandaşlara karşı 
tutumu; 

İsparta Milletvekili Ertekin Duru-

türk 'ün, İsparta Milletvekili Ertekin Du-
rutürk 'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesi Çetin
ce Kasabası Belediye Başkanının görevden 
alınması; 

Konularında yaptıkları gündem dışı 
konuşmalara, İçişleri Bakanı Mustafa Ka
lemli cevap verdi. 
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Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal da, 
3461 sayılı Yasa ile profesyonel futbolun 
özerkliği konusunda gündem dışı bir ko
nuşma yaptı. 

Zonguldak Milletvekili Şinasi Altı-
ner'in (6/113) numaralı sözlü sorusunu ge
ri aldığına dair önergesi okundu ve sözlü 
sorunun geri verildiği açıklandı. 

Zonguldak Milletvekili Tevfık Ertü-
zün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki mev
cut kalkınma göstergelerini tespit etmek ve 
yeni bir kalkınma politikası belirlemek 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/41) ile, 

Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk 
ve 18 arkadaşının, personel rejimi konu
sunda genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/7), 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 
önergelerin gündemde yer alacağı ve ön-
görüşmelerinin, sırasında yapılacağı 
açıklandı. 

İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Dü
zenlenmesi ile ilgili Yetki Kanunu Tasa
rısı (1/490) (S. Sayısı : 96) üzerindeki gö
rüşmeler tamamlandı; tasarının, açık oy
lama sonucunda kabul edildiği ve kanun
laştığı açıklandı. 

3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mü
kelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları 
Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Ka
nunun, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununun, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
nun, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergi
si Kanununun ve 488 Sayılı Damga Ver
gisi Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının 
(1/449) (S. Sayısı: 80) tümü üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanarak, 1 inci maddesi 
kabul edildi. 

25 Ekim 1988 Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşime saat 19.05'te 
son verildi. 

Başkan 
BaşkanveKİli 

E, Yıldırım Avcı 

Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Sarıgül 

Kâtip Uye 
Sakarya 

Mümtaz Ozkök 

Kâtip Uye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 
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II . — GELEN KÂĞITLAR 

24 . 10 . 1988 Pazartesi 

Tasarılar 
1. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sa
yılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sa
yılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 6183 
Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun, 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga 
Vergisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Ka
nununda Değişiklikler Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı (1/503) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.10.1988) 

2. — 5383 Sayılı Gümrük Kanunu
na Bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı (1/504) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.10.1988) 

Teklifler 
1. — Konya Milletvekili Haydar Ko

yuncu'nun; 2644 Sayılı Tapu Kanununun 
22 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenme
sine Dair Kanun Teklifi (2/106) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.10.1988) 

2. — İzmir Milletvekili Kemal Kar
han 'm; 1462 Sayılı Harp Okulları Kanu
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi (2/107) (Millî Sa
vunma ve Millî Eğitim komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 20.10.1988) 

Tezkereler 
1. — Şehriban Turhan Hakkındaki 

Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Da
ir Başbakanlık Tezkeresi (3/674) (Adalet 

Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.10.1988) 

2. — Osman Girgin Hakkındaki 
Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Da
ir Başbakanlık Tezkeresi (3/675) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.1.1988) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Afyon Milletvekili Abdullah 

Ulutürk 'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet 
Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/138) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 17.10.1988) 

Yazüı Soru Önergeleri 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-

ver'in DESAN ve HORTAŞ firmaları için 
alınan teminatların yetersiz olduğu iddi
asına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/342) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.10.1988) 

2. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap Di
li Eğitimi Anabilim Dalından mezun olan
lara öğretmenlik hakkı verilmediği iddia
sına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/343) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 21.10.1988) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — İsparta Milletvekili Ertekin Du-

rutürk ve 18 arkadaşının, konut sorunu 
konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/42) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.10.1988) 
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25 . 10' . 1988 Sah 

Raporlar 

1. — 4759 Sayılı İller Bankası Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/477) (S. Sayısı : 105) (Da
ğıtma tarihi : 25.10.1988) (GÜNDEME) 

2. — Kara Sınırlarının Korunması ve 
Güvenliği Hakkında Kanun Tasarısı ve 
içişleri ve Millî Savunma komisyonları 
raporları (1/451) (S. Sayısı : 106) (Dağıt
ma tarihi : 25.10.1988) (GÜNDEME) 

3. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına ve Bu Kanunlardaki Bazı Ce
zaların İdarî Nitelikte Cezaya Dönüştürül
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 

Komisyonu Raporu (1/412) (S. Sayısı: 110) 
(Dağıtma tarihi : 25.10.1988) (GÜN
DEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Kütahya Milletvekili Mehmet 

Korkmaz'm, ülkemizdeki et tüketimine ve 
canlı koyun sayısında görülen düşüşün ne
denine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/139) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 24.10.1988) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Kars milletvekili Mahmut Alı-

nak'ın, olağanüstü hal uygulaması nede
niyle yapılan harcamalara ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/344) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 24.10.1988) 
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B İ R İ N C İ O T U R U M 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İlyas Aktaş 
K Â T İ P Ü Y E L E R : N u r h a n Tekinel (Kas tamonu) , Mehmet Akarca (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 16 ncı Birleşimini açıyorum. 

I I I . — Y O K L A M A 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapacağız. Sayın milletvekilleri
nin, salonda bulunduklarını yüksek sesle 
belirtmelerini rica ediyorum. 

(Gaziantep Milletvekili Mehmet Ak-

A) GÜNDEM DIŞT KONUŞMALAR 
1. — Ankara Milletvekili Erol Ağagü'in, 

Ankara'daki tahsisli otobüs yolu lıakkında Anakent 
Belediye Başkanının uygulamalarına ilişkin gün
dem dışı konuşması ve içişleri Bakanı Mustafa Ka-
lemli'nin cevabı 

BAŞKAN — Ankara'daki tahsisli 
otobüs yolu hakkında, Anakent Belediye 
Başkanının uygulamalarıyla ilgili, Sayın 
Erol Ağagil. 

Buyurun efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Ağagil, süreniz 5 dakikadır. 
E R O L AĞAGİL (Ankara) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizin bil
diği gibi, son günlerde kamuoyunu ve bil
hassa tüm Ankaralıları yakından ilgilen
diren, Dikimevi - Beşevler arasındaki tah
sisli yolun Ankara Belediyesince kaldırıl
ması hakkında görüşlerimi açıklamak ve 

demir'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 

vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın 

milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

ilgilileri bazı konularda uyarmak için söz 
almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, 
Yüce Kurulu saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, Ankara Büyük-
şehir Belediye Başkanı Altmsoy, Dikime
vi - Beşevler arasında tesis edilmiş olan ve 
toplu taşımacılığa hizmet eden, belediye 
ve halk otobüslerinin Ankara halkını sü
ratli ve emniyetli bir şekilde bu güzengâh-
ta taşınmasına ayrılmış olan yolu kaldır
ma kararı almıştır. Mimarlar Odası An
kara Şubesinin bu konuda açtığı dava üze
rine, Ankara Üçüncü İdare Mahkemesi 
19 Ekim 1988 tarihinde yürütmeyi dur
durma kararı aldı. Ben konunun bu hu
kukî yönüyle değil, içişleri Bakanlığının 
idarî yönden yapması gereken, gerekip de 
bugüne kadar yapmadığı konulara deği
necek ve içişleri Bakanından, hem konu
ya daha yakından eğilmesini hem de bazı 
sorularıma yanıt isteyeceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN G E N E L K U R U L A SUNUŞLARI 
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3030 sayılı Büyük Şehir Belediyeleri
nin Yönetimi Hakkında Kanun, şehirler
de ulaşım ana planı olmasını ve ö doğrul
tuda hareket edilmesini amirdir.. İşte bu 
bağlamda, Ankara Büyükşehir Belediye
sinin, 1986 yılında yapılan ve sadece 700 
milyon lira projeyi hazırlayan firmaya öde
nen, bir ulaşım anaplanı vardır. Esasen, 
bu proje için alman dış kredi ve hibeler 
de hesaba katılırsa, bu projeye ayrılan para 
2,5 - 3 milyar lirayı bulmuştur. Bunun tü
mü de bu planın hazırlanması için harcan
mıştır. 

Ankara Belediye Başkanı Sayın Al-
tınsoy bu planı çeşitli kereler savunmuş ve 
"Türkiye 'de ilk ulaşım anaplanını yapan 
belediyeyiz" diyerek övünmüştür de. 
Cumhurbaşkanına, Başbakana, tüm ba
kanlıklara, elçiliklere, üniversitelere de bu 
planı kendi imzasıyla dağıtmıştır. Bu ka
dar sahip çıktığı bu planda, toplu taşıma
cılık bakınız nasıl ele alınıyor; aynen oku
yorum : "Tahsisli otobüs yolu Ankara'da 
halen 5,3 kilometre uzunluğundadır. Bu 
güzergâh, toplam kent düzeyinde 60 ki
lometreye çıkarılmalıdır." 

Sayın milletvekilleri, bu ifadeleri ta
şıyan bir planı yapan, yaptıran ve altını 
imzalayan Ankara Anakent Belediye Baş
kanı, şimdi Beşevler - Cebeci güzergâhın
da tahsisli otobüs yolunu kaldırmak için 
eyleme geçmiştir. Demek ki, Altınsoy, ken
di yeptırdığı ve altına imza koyduğu bir 
planı, gene kendisi -belediye meclisinin 
onayını dahi almaya lüzum görmeden-
kaldırabilmiştir; hem beş yıllık planlara, 
hem de Ankara Anaulaşım Planına aykı
rı olarak. 

Sayın milletvekilleri, bunlardan ayrı 
olarak, Sayın Altınsoy bu eylemiyle suç da 
işlemiştir; taksirli suç işlemiştir. Bakınız 
neden : 2918 sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun, Belediyelerin Trafiğe İlişkin 
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Görev ve Yetkileri başlıklı 10 uncu mad
desinin (b) fıkrasına göre, Ankara Belediye 
Başkanının böyle bir yol düzenlemesi, gü
zergâhını değiştirmesi veya ıslah edebilme
si için İl Trafik Komisyonunun ' ' u y g u n " 
kararını alması gerekmektedir. İnceledi
ğim kadarıyla, böyle bir karar alınmamış
tır; yani, Altınsoy'un bu kararı, bu yasa 
hükümlerine göre suçtur. 

Ankara Belediye Başkanı, tahsisli yo
lu kaldırma gerekçesi olarak, "Celâl Ba-
yar Bulvarının Kurtuluş' tan itibaren açıl
dığını, dolayısıyla başta bazı otobüs gü
zergâhları olmak üzere Dikimevi - Beşev
ler trafik yoğunluğunun bir kısmının bu 
yeni bulvara da kendisi taraf ından 
aktar ı lacağını" söylemiştir. Halbuki , 
ANAP İktidarı zamanında, 1984 yılında 
çıkarılmış 3030 sayılı Büyük Şehir Belediye 
Yasasının 7 nci maddesinin öngördüğü şe
kilde, başkanlığını yine bizzat Büyükşehir 
Belediye Başkanının yaptığı Ulaşım Ko
ordinasyon Merkezinde bu konunun gö
rüşülüp karara bağlanması gerekirdi. Ge
ne yaptığım incelemeye göre, bu işlem de 
belediye başkanınca yerine getirilmemiş
tir. O halde, Ankara Belediye Başkanı Al
tınsoy, 3030 sayılı Yasaya göre de suç işle
miştir. 

Mimarlar Odası Ankara Şubesinin 
bu konuda açtığı dava üzerine, Ankara 
Üçüncü İdare Mahkemesinin yürütmeyi 
durdurma kararı alması, Ankara Beledi
ye Başkanını bağlamamış ve "Ben bu ka
rarı tebellüğ e tmedim" diyerek tahsisli 
otobüs yolunu kaldırma işlemine geçtiği
miz pazar günü, 23 Ekim 1988 günü da
hi devam etmiştir. 

Çok güncel ve Başkentlileri yakından 
ilgilendiren bu konu ve ilgili karar televiz
yonda yayınlanıyor, ayrıca Ankara Ana
kent Belediye Başkanlığına 19 Ekim 1988 
günü saat 15.00'te tebliğ ediliyor; ama Sa
yın Altınsoy, "Ben tebellüğ e tmedim" 
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diyebiliyor. Belediyenin bir tüzelkişilik ni
teliği taşıdığını dahi düşünmüyor veya 
umursamıyor Sayın Altmsoy. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Altmsoy, 
hukuk tanımazlığıyla zaten tescillidir. Ha
tırlarsınız, geçtiğimiz yıllarda Ağaç Bay
ramı günü Zafer Parkında ağaç kesme ta
lihsizliğini yapan; Güven Parka bir oto
park yapma girişiminde bulunup, her iki 
teşebbüsü Danıştayca durdurulan Altm
soy, bu kere de aynı olayın bir benzerini, 
hem Belediyeler Kanununu hem Karayol
ları Trafik Kanununu hem de mahkeme 
kararlarını hiçe sayarak, kanunsuz ve keyfî 
işlemlere devam edebilmek cesaretini ne
reden ve kimden almaktadır? Şehir içi rek
lam panolarını büyükşehir belediyesinin 
onayını almadan astırma işleminden ötü
rü, İzmir Merkez İlçe Belediye Başkanı 
Süha Bay kal'ı görevden almayı hukukî bir 
işlem görer* İçişleri Bakanı, onbeş yirmi 
gündür tüm Ankaralıların gözü önünde 
yaşanan ve TRT ile basının gündemini sü
rekli işgal eden bu olay karşısında, neden 
bir işlem yapma gereğini duymamaktadır? 
Yasaları ve planları açıkça çiğneyen, kış 
mevsimine girdiğimiz şu günlerde tahsis
li yol yıkma işlemini başlatan, toplu taşı
macılığın ve halkın ulaşım derdinin üstü
ne tuz biber eken bu Belediye Başkanı 
için, gerekli idarî soruşturmayı açmak 
üzere İçişleri Bakanı ne beklemektedir? 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — İşken
ceyle meşgul, işkenceyle. 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Çif
te standarttan vazgeçmesi lazımdır İçişleri 
Bakanının; kendi yandaşı belediye başkan
larına ayrı, muhalefet belediye başkanla
rına ayrı davranmak çifte standarttır. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda izah 
ettiğim nedenlerle bu kürsüden, İçişleri 
Bakanına ve Hükümete, Ankara Büyük
şehir Belediye Başkanı Altmsoy hakkında 
suç duyurusunda bulunuyorum. Bunun 

ötesinde, eğer işlemleri yerine getirmezler-
se, sizlere de, Ankara Belediye Başkanını 
ve Hükümeti görevlerini yerine getirme
dikleri için ihbar ediyorum. 

İçişleri Bakanını ve tüm Parlamento
yu bu konuda duyarlılığa davet ediyor, he
pinize saygılar sunuyorum. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ağagil. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Sayın Ankara Mil
letvekili Erol Ağagil'in, tahsisli yolla ilgili 
Yüce Mecliste yaptığı bu gündem dışı ko
nuşmayı, bugün, daha önce bastırıp da
ğıtmak nezaketini gösterdiği için ve bana 
da ulaştığı için, her şeyden önce teşekkürle 
karşıladığımı ifade etmek istiyorum. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Ben 
saat 14.00'te basma verdim, size gönder
medim; ama almışsınız. 

BAŞKAN — Sayın Ağagil, basına ve
rilince herkesin haberi olur demektir. 

Devam edin Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Bunu, şunun 
için söyledim; konuşmayı öğrenince, he
men Ankara Valisi ve Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanından bilgi talep ettim, o 
bilgilerin ışığında, kamuoyunu da -kendi 
söyledikleri gibi- hakikaten günlerdir meş
gul eden bu konuyu Yüce Mecliste, bu 
kürsüden sizlerin bilgilerine sunma fırsa
tını buldum; o bakımdan da kendilerine 
teşekkür borcum vardır. 

Sayın milletvekilleri, bu konuşmada 
geçen iddialara, bu bir saat içerisinde 
edindiğim bilgiler içerisinde ve hiç dema
gojiye kaçmadan, doğru cevaplar verme
nin gayreti içinde olacağım. 

— 365 — 
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkan
lığı tarafından, metro projesine esas ola
cak, Ankara Anaulaşım Planı 1986 - 1987 
yıllarında tamamlanmış, bu proje için, 
projeyi yapan kuruluşlara, proje ücreti ta
mamen ödenmiştir. Bu projeye bağlı met
ro projesi de onanmış bulunmaktadır. 
Ulaşım Anaplanı, metro projesinin bir 
uzantısıdır, Ulaşım Anaplanma ayrıca 
özel bir ödeme yapılmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, iddia edildiği gi
bi, 1978 yılında gerçekleştirilen tahsisli yol 
kaldırılmış değildir. 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanununun 10 uncu ve 3 üncü 
maddeleriyle, 3030 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi (c) bendi ve bu kanunun ilgili yö
netmeliğinin 13 üncü maddesinin (a) ben
di gereğince, yol platformunda herhangi 
bir değişiklik, genişleme ve daralma ya
pılmaksızın, tahsisli yol, orta refüjden sağ 
şeride alınarak, kentin arazi kullanışı ve 
çevresiyle uyum sağlayacak, Beşevler -
Tandoğan arası tahsisli yol düzenlenme
sine gidilmiştir. 

Esasen, bu konuda, 11 Trafik Komis
yonu kararına gerek olmamasına rağmen, 
İl Trafik Komisyonunca 11 Ekim günlü bir 
karar alınmış bulunmaktadır. 

Bugünkü işlem bu; isterseniz biraz 
geriye dönüp, 1978 yılındaki işleme baka
lım : 1978 yılında tahsisli yol yapımına 
başlanmış; ama yolu genişletmek için 
Banknot Matbaası ve Mobil Şirketinden 
arsa alıp yola dahil edildiği halde, plan ta
dilatı yapılmamıştır. Gerçekte ise, bu iş
lerin, o zamanın mevzuatına göre, Anka
ra İmar Müdürlüğünden geçirilip, İmar 
İskân Bakanlığınca tasdik edilmesi lazım
dı. Kayıtların tetkikinde, bu işlemin ya
pılmadığı tespit edilmiştir, o zamanki İl 
Trafik Komisyonu kararı, bu değişikliğe 
istinat etmemektedir. O zaman tasdikten 
geçmemiş bir işlem için bozuluyor deme
nin de, bu şekilde, manası yoktur; çünkü, 

işlem o zaman zaten boşluktadır. Şimdi 
ise, biraz önce arz ettiğim şekliyle, bir ta
dilat yapılmamaktadır sayın milletvekille
ri; çünkü, bir plan yok ki, bunun tadilatı 
yapılsın. Şu an 3030 sayılı Kanunun yetki 
sınırları içinde bir düzenleme yapıl
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, 1957 yılı imar 
planında, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ar
teri olarak gösterilen Celâl Bayar Bulvarı 
hizmete açıldığında, Gazi Mustafa Kemal 
Bulvarı üzerindeki toplu taşımın bir bö
lümü Celâl Bayar Bulvarına verilmiştir. 
Bu husus Anaulaşım Planında da böyle
dir. Yani, Anaulaşım Planı yerine getiril
diğinden, konunun Ulaşım Koordinasyon 
Merkezinde görüşülmesine gerek yoktur. 

Mahkeme kararı Belediye Başkanlı
ğına tebliğ edilmeyip Belediyenin başka 
bir birimine elden gönderildiğinden, Be
lediye Başkanı karardan bizzat haberdar 
olmadığı için, tahsisli yolla ilgili uygula
malar, idare mahkemesinin kararından 
sonra da, önceki şekliyle devam etmiştir. 

Ö M E R ÇİFTÇİ (Ankara) — Bele
diye Başkanı televizyonu tanımıyor mu, 
takip etmiyor mu? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... Sırayla bunlar... Çok rica ediyoruz... 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Anlatıldığı şek
liyle, tekrar altını çizerek söylüyorum, tah
sisli yolun iptali sözkonusu değildir. Yapı
lan tasarruf, tamamen, modern şehircilik 
anlayışımız içerisinde, toplu taşım uygu
lamasına daha rantabl, daha güzel bir ör
nek vermek üzere düzenlenmiştir. 

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı, belediyeler 
üzerinde kanunlardan kaynaklanan vesa
yet yetkisine sahip olup, bu yetki, mevzu
at sınırları içerisinde kullanılmaktadır. Bu 
olayda da, Bakanlık olarak, kanunların 
verdiği yetki çerçevesinde ve mevzuata uy
gun olarak hareket edileceğinden kimse-
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nin şüphesi bulunmamalıdır. 
Çifte standart kullanmak mevzuuna 

gelince : Daha bundan onbeş yirmi gün 
önce Yenimahalle Belediye Başkanını gö
revden aldığımda bana alkış tutan ellerin 
sahiplerinin, bugün burada, "Çifte stan
dart uyguluyor içişleri Bakanı" demesini 
de sizin takdirlerinize arz ediyorum. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — O baş
ka, bu başka Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Tez... 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Ö M E R ÇİFTÇİ (Ankara) — Sen ya

lan söylüyorsun! 
İ B R A H İ M TEZ (Ankara) — Verdi

ğin bilgilerin hepsi yanlış; karar yok. 
Yanlış... 

BAŞKAN — Sayın Tez!.. Sayın Tez!.. 
Lütfen... Oradan konuşma yok, buradan 
lütfen... 

Ö M E R ÇİFTÇİ (Ankara) — Yalan 
söylüyorsun, yalan!.. "İşkence yoktur" 
dediğin gibi yalan söylüyorsun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

2. —Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'-
ün, Binbaşı Esat Oktay Yıldıran'ın öldürülmesi 
konusunda gündem dışı konuşması ve içişleri Ba
kanı Mustafa KaUmli'nin cevabı 

BAŞKAN — Birkaç gün önce öldü
rülen Binbaşı Oktay Yıldıran'ın ölüm ne
deniyle ilgili gündem dışı konuşma yap
mak üzere, Sayın Abdullan Ulutürk; bu
yurun efendim. (DYP sıralarından al
kışlar) 

A B D U L L A H U L U T Ü R K (Afyon) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ko
nuşmama başlamadan önce, Yüce Heye
tinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Alemdağ 23 ün
cü Tümen Komutanlığında görev yapan 
Binbaşı Esat Oktay Yıldıran, 22.10.1988 

günü, İstanbul'da, bindiği halk otobüsü 
içerisinde, eşi ve çocuklarının gözü önün
de, iki veya üç kişi oldukları sanılan kişi
lerce, arkasından ateş edilmek suretiyle 
katledilmiştir. 

Basının yazdığı ve Genelkurmay 
açıklamasına göre, öldürülen Binbaşı Esat 
Oktay Yıldıran, 1981 - 1984 yılları arasın
da, Diyarbakır Ozeltip Cezaevi İç Güven
lik Amiri olarak görev yapmıştır; altı ay 
önce de İstanbul 23 üncü Tümen Komu
tanlığına, Tabur Komutanı olarak tayin 
edilmiştir. 

Yine basının yazdığı kadarıyla, Bin
başı Esat Oktay Yıldıran, uzun süredir, ya
sa dışı örgütlerce izlenmiş, yasa dışı örgüt
ler in gizli yayın o r g a n l a r ı n d a 
"öldürülecekler" arasında ismi yayımlan
mış, Diyarbakır'da birkaç sefer öldürül
mek üzere saldırıya maruz kalmış, Balı
kesir İlinin Edremit Kazasında, otogarda, 
silahlı bir saldırıya tekrar uğrayarak ya
ralanmıştır. 

Uzun süredir tehditler ve baskı altın
da bulunduğu, devletten, korunmasını is
tediği halde hiçbir şekilde korunmadığı, 
güpegündüz, herkesin gözü önünde işle
nen cinayetle ortaya çıkan bu binbaşının 
öldürülmesi hadisesiyle, güvenlik görevli
lerinin korunması hadisesi de güncelleş-
miş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, olay adi bir po
lisiye vaka değildir. Bir tarafta, eylemle
rini devletin varlığı ve bütünlüğüne yönel
ten örgütlerin varlıkları ve güçleri, diğer 
tarafta, devlet otoritesinin temini ve dev
let güvenliğinin sağlanması için çalışan gö
revlilerin korunmaları önem kazanmakta
dır. Olay, devlet ve memurunun korunma
sı vakasıdır. ne hazindir ki, tehdit ve ih
barlara rağmen, devamlı surette korunma 
isteyen bir devlet memuru, terörist güç
lere karşı yalnız başına bırakılmıştır. Biz 
olayın bu yönü üzerinde duruyoruz ve 
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devlet koruması altına alınamayan yüzler
ce memurun akıbetinin ne olacağını, si
yasî iktidardan ve yetkililerden öğrenmek 
istiyoruz. 

Saym milletvekilleri, Binbaşı Esat 
Oktay Yıldıran'm öldürülmesi hadisesi içe
risinde, çözüm beklediğimiz üç olaya, si
yasî iktidarın cevap vermesi gerek
mektedir. 

Birincisi, Hükümet, cezaevlerinde iş
kencenin ve kötü davranışların yapılıp ya
pılmadığını bu kürsüden söylemelidir. 
Anayasanın 17 nci maddesinde, "Kimse
ye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse, in
san haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya 
veya muameleye tabi tutulamaz ' ' kuralı
na yer verilmiştir. Türk Ceza Yasasının 
243 üncü maddesi, kişiye suçunu söylet
mek için işkence yapılmasını ya da zulme
dilmesini ya da insancıl olmayan, ya da 
onur kırıcı davranışlara başvurulmasını 
yasaklayarak, ağır yaptırıma bağlamıştır. 

Ayrıca, ülkemiz 10 Aralık 1984'te 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafın
dan kabul ve ilan edilen İnsan Haklan Ev
rensel Bildirisini onaylayan ülkeler arasın
da yer almaktadır. Öte yandan, 4 Kasım 
1950 tarihinde kabul edilen Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi, ülkemizce de 18 Ma
yıs 1954 tarihinde benimsenip, onaylan
mıştır. Bu sözleşmenin 3 üncü maddesin
de, hiç kimseye işkence, insancıl olmayan 
ya da onur kırıcı ceza uygulanmayacağı ve 
kötü davranılamayacağı kuralı yer al
maktadır. 

Bu arada, Avrupa Konseyi bünyesin
de hazırlanarak 26 Kasım 1987 tarihinde 
imzaya açılan "İşkence ve Gayriinsanî ya 
da Küçültücü Ceza veya Muamelenin 
Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi", 
ülkemizce 11 Ocak 1988 tarihinde imza
lanmış bulunmaktadır. Bu sözleşmeyle, 
özgürlüğü kısıtlanan kişilerin, işkenceden, 
insancıl olmayan aşağılayıcı davranıştan 

ve cezalandırmadan korunması amaçlan
maktadır. Yine, Birleşmiş Milletler düze
yinde yapılan çalışmalar sonunda, 26 Ha
ziran 1987 tarihinde yürürlüğe giren iş
kenceye ve diğer Zalimane, Gayriinsanî 
veya Küçültücü Muamele veya Cezaya 
Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesini de 
ülkemiz, 25 Ocak 1988'de imzalamış bu
lunmaktadır. 

İşkence ve kötü davranmanın önlen
mesini içeren bütün bu hükümlere rağ
men, vaki şikâyetleri, suç teşkil eden bir 
fiil varsa, tutuklu ve hükümlü de olsa bun
ları takipsiz bırakan siyasî iktidarlar, hu
kuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayan bu tu
tumlarının hesabını vermek zorunda
dırlar. 

Çözüm bekleyen ikinci sorun, bu
günkü siyasî iktidarın, anarşi ve terör me
selesine hangi gözle baktığıdır. Asayişin 
sağlanması, anarşinin önlenmesi iç ve dış 
güvenliğin sağlanması, siyasî iktidarın işi 
midir, yoksa bir devlet işi midir? Bu ko
nuları, anavatan İktidarı, partilerüstü, si-
yasetüstü konular olarak görmekte midi? 
ANAP İktidarının varlığı, anarşinin yok-
luğuyla özdeşleştirildiğine göre, 1980 yı
lından 1988 yılına kadar, gerek Güneydo
ğuda, gerek Türkiye'nin muhtelif yerlerin
de, gerekse büyük şehirlerimizde cereyan 
eden terör hareketleri, toplu cinayeder ne
den işlenmiştir? Bu olayların hepsi, adi po
lisiye vakalar mıdır? İkibine yakın askeri
miz, polisimiz, komutanımız, vatandaşı
mız şehit edilmiştir; bu kişiler neden öl
dürülmüşlerdir? Kimler tarafından öldü
rülmüşlerdir? Bu olaylar anarşik olaylar 
mıdır? Vuranlar, vatan haini teröristler 
midir? Binbaşı Esat Oktay Yıldıran'ı öl
dürenler, PKK'cı ve TİKKO'cu oldukla
rını açıklamışlardır. Bu örgütlerin hede
fi, bugünkü siyasî iktidar mıdır, yoksa 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti midir? 
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ANAP İktidarı, bu sorulara dürüst 
cevap vermek zorundadır. 

1980 yılından önce işlenen olaylarla, 
1980 yılından sonra işlenen olaylar birbi
rinden farklı mıdır? ANAP İktidarı bu so
ruya da dürüst cevap vermek zorundadır. 

Sayın milletvekilleri, anarşi ve terör 
hareketi, ANAP iktidarının vatandaşımızı 
korkuttuğu, kandırdığı gibi, siyasî iktida
rı hedef alan bir olay değildir; anarşi ve 
terör, rejimi ve devleti hedef almıştır. Bu
günün siyasî iktidarı, iktidarda kalabilmek 
uğruna, şiddet hareketlerine ve anarşik 
hareketlere doğru teşhis koymayı bile bile 
engellemektedir. Hadiseye yanlış teşhis ko
nulması, bunların siyasî iktidarın kusuru 
sayılması, her zaman bir rejim buhranı
na sebebiyet verecektir. 

Türk Devleti, meşru organları ve 
meşru güçleriyle, Cumhuriyetin ve hukuk 
devletinin usulleriyle anarşik hareketlerin 
ve terörist güçlerin üstesinden gelecek gü
ce sahiptir. 

Onun için, şiddet hareketlerinin, si
yasî iktidarı zor duruma düşürdüğünü göz 
önüne alarak, çeşitli mihraklardan teşvik 
ve himaye görmesi neticesinde büyümesi
ne ve tedirginlik yaratmasına Doğru Yol 
Partisi olarak izin vermiyoruz. 

Çözüm bekleyen üçüncü sorun ise, 
rejimi ve devleti korumak için görev ya
pan devlet memurunun korunması olayı
dır. Binbaşı Esat Oktay Yıldıran'in dev
let korumasını istemesine ve uzun süredir 
izlenerek çeşitli saldırılara maruz kalma
sına rağmen devlet güvencesi altına alın
mayışı ve öldürülüşü, bugünkü siyasî ik
tidarın acz içinde bulunduğunun en bü
yük ispatıdır. (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, anarşik hareket
lerin yoğun olduğu Güneydoğu Anadolu 
Bölgesine hiçbir devlet memuru -rtzaen-
kolay kolay gitmek istememektedir. Bunun 
nedeni hepimizce de malumdur; ne görev 
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yaparken, ne de görev yaptıktan sonra can 
güvenliği siyasî iktidar tarafından sağla
namamaktadır. 

Bugünkü iktidar "Ölen ölür, kalan 
sağlar bizimdir" görüşünden kurtulmalı, 
ciddî önlemler ve tedbirler peşinde olma
lıdır. Kendi memurunu korumayan, kol-
lamayan makamlar, bu ölüm olayından, 
en az vuranlar kadar sorumludurlar ve 
bunun hesabını vermelidirler. 

Sayın milletvekilleri, devlet adına görev 
yapanların bir gün savunmasız kalacağı, sa
hipsiz kalacağı eğer kafalarda yer ederse, dev
leti batırırsınız. Binbaşı Oktay Yıldıran'm öl
dürülmesinden, Doğru Yol Partisi olarak de
rin bir üzüntü duyuyoruz. Anarşi hareketinin 
hâlâ hedefler göstermesini, silah doğrultması
nı hüzünle karşılıyoruz, ihkakı hak, bizzat hu
kukun dinamitlenmesidir. Herkesin kendi hak
kını almaya kalkması çok hazindir, ihkakı hak
ka karşıyız, suça da karşıyız, işkenceye de kar
şıyız. "Hukuk devleti" dendiği vakit, hukuk 
devletini tümüyle gerçekleştirmek zorundayız. 

Anaşiyle, hürriyet savunuculuğunu 
birbirine karıştırmayalım. Devlete silah 
çeken kim olursa olsun, suçludur. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 
(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ulutürk. 

Gündem dışı kokuşmaya cevap ver
mek üzere, Sayın Bakan söz talep etmiş
lerdir, kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
K A L E M L İ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Doğru Yol Partisi 
milletvekili sayın arkadaşımızın, Binbaşı 
Esat Oktay Yıldıran'ın öldürülmesiyle il
gili olarak yaptığı gündem dışı konuşma
da önemli konulara temas etmesini ve bu 
önemli konularda -konuşması içerisinde 
de takip ettiğim kadarıyla- son derece 
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sakin, tutarlı ve bizlere yardımcı olacak bir 
tonda konuşmasını sürdürmesini şükran
la karşıladım. 

Merhum binbaşının öldürülmesi ola
yıyla ilgili gündem dışı konuşma olduğu 
için, ben de müsaadenizle önce bu olayı 
kısa bir hatırlatma şeklinde bilgi verdik
ten sonra, arkadaşımın değindiği konular
da Yüce Meclise görüşlerimizi arz etme
ye gayret edeceğim. 

Değerli milletvekilleri, 23 üncü Piya
de Tümen Komutanlığı Destek ve Hare
kât Kıtalarında görevli merhum Piyade 
Binbaşı Esat Oktay Yıldıran, 22.10.1988 
Cumartesi günü askerî lojmanların önün
den kalkan, Ümraniye - Topkapı seferini 
yapmakta olan halk otobüsüne eşi ve bir 
çocuğu ile binmiş ve saat 15.00 sıraların
da, otobüs Kısıklı semtine geldiğinde, için
de bulunan yolcular arasındaki, kimliği 
henüz belirlenemeyen bir şahsın yakın 
mesafeden, başına iki el ateş etmesi sonu
cu hunharca öldürülmüştür. Katil, olay
dan sonra oradan geçmekte olan bir özel 
otoyu silah zoruyla gasp ederek olay ye
rinden kaçmıştır. Daha sonra, gasp edilen 
oto, Harem Tır Parkında terk edilmiş ola
rak bulunmuştur. Olay yerinde 2 adet 7,65 
milimetre çapında boş kovan ve 1 adet 
mermi çekirdeği bulunmuş, 1 mermi çe
kirdeği de daha sonra maktulün başından 
çıkarılmıştır. 

Olayı yapanların 2 kişi olduğu, biri
nin silah kullandığı, diğerinin hadiseye ve 
kaçışa yardımcı olduğu ve olay yerinden 
yaya olarak kaçtığı belirlenmiştir. Sanık
ların eşkalleri tespit edilmiş, katilin robot 
resmi çoğaltılarak ilgililere dağıtılmıştır. 
Her iki sanığın yakalanarak adlî makam
lara teslimi konusunda gerekli gayret gös
terilmektedir. 

Maktulün hedef seçilerek tehdit edil
diği, Bakanlığımıza resmen intikal eden 
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bir konu değildir. Olayla ilgili tahkikata 
başlanmış olup, devam etmektedir. 

Maktul askerî şahıs olduğu için, ken
disiyle ilgili ihbar -bize gelen bilgilere 
göre- askeri garnizona yapılmış ve korun
ması da askeri garnizonun yetkilileri ta
rafından bugüne kadar gerçekleştirilmiş
tir; ne Emniyet Genel Müdürlüğüne ne de 
istanbul Emniyet Müdürlüğüne bu konu
da korunma talebi gelmemiştir. 

Muhterem milletvekilleri, bu vesiley
le, merhum binbaşının ailesine ve Silahlı 
Kuvvetlerimize başsağlığı dilemek istiyo
rum ve olayı nefretle kınıyorum. Ayrıca, 
Binbaşı Esat Oktay Yıldıran'm, dün Ge
nelkurmay Başkanlığınca yapılan açıkla
mada belirtildiği gibi, devletin kanunları 
içerisinde vazifesini yapmış şerefli bir as
ker olduğunu da bu kürsüden bir kere da
ha belirtmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, arkadaşımızın 
bu konu vesilesiyle bize yönelttiği sorular 
ve bu sorular içerisinde kendi görüşlerini 
belirtmesi, bizim de bu konuda birkaç 
cümle söylememize vesile olmuştur. 

Bir soru soruldu; "Cezaevlerinde iş
kence yapılıp yapılmadığı konusunu bu 
Hükümet bu kürsüden açıkça ilan etsin" 
dendi. 

Geçen yılki bütçe konuşmalarında ve 
muhtelif defalar bu konunun Yüce Mec
liste gündeme getirilmesi sırasında bu kür
süden ifade ettim; cezaevlerinde veya her
hangi bir başka yerde, emniyet kuvvetle-
rimizce, herhangi bir kişiye işkence yapıl
dığına dair delilleriyle bir olay bildirildi
ğinde, üstüne gitmekten çekinmedik, çe
kinmeyeceğiz. Hepsinin tahkikatını yapı
yoruz; suçlu görülenler de gerekli cezaya 
çarptırılmaktadır. Bundan hiç kimsenin 
kuşkusu olmasın. 

ikinci önemli konu, İşkencenin ve 
Gayriinsanî Muamelenin Önlenmesine 
dair Avrupa Konvansiyonunu ilk defa bu 
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Meclisin gündemine biz getirdik ve ilk im
zalayan ülkeler arasındayız; bundan da, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak he
pimiz gurur duyuyoruz. O bakımdan, bu 
konuda söylenecek her sözün, spekülas
yondan öteye gitmeyeceği kanaatini ta
şıyorum. 

TEVFİK K O Ç A K (Ankara) — Da
ha dün dövdüler öğrencileri! 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 

KALEMLİ (devamla) — İkinci önemli 
konu, anarşi ve teröre ne gözle bakıldığı 
konusudur. Dünkü öğrenci olaylarını mi
sal vererek söylemek istiyorsanız, hemen 
ifade edeyim. 

İlk defa, iktidarımız döneminde bir 
Gençlik Şûrası toplanıyor. Toplanan Genç
lik Şûrasında, Şûranın başkanlık divanı se
çimi sırasında, başkanlık divanında genç
lik kesimini temsil edecek üyenin seçimin
den dolayı, arka sıralara dinleyici olarak 
gelmiş gençler tarafından, sloganlarla, 
olay protesto ediliyor. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Öy
le değil Sayın Bakan; gerçeği söyleyin. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... Lüt
fen söz atmayalım. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Eğer böyle bir 
şûrada... 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Ba
kansınız, gerçeği söyleyin dinleyelim. 

BAŞKAN — Hayır!.. Lütfen... 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 

KALEMLİ (Devamla) — böyle bir şûra
da, protesto edilecek bir hal var ise, ki, Sa
yın Millî Eğitim Bakanımız kürsüden çok 
açık ifade etmişlerdi, "Gelin, söyleyeceği
niz bir şey varsa, sloganlarla, protestolar
la değil, bu kürsüden söyleyiniz" diye ken
dilerini davet etmiştir; bu yapılmamıştır; 
bu grup bilahara dışarıya çıkıp, dışarıda 
gösteriye tevessül etmiştir. Ne bu grubun 
yaptığı hareketi, ne de bu gruba karşı alı

nan tedbirleri hoşgörü ile karşılamıyorum; 
çünkü şiddetten yana bir insan değilim; 
açık ifade ediyorum. 

T E V F İ K KOÇAK (Ankara) -
Ama, polisler dövüyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... Sa
yın milletvekili... 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Açık ifade 
ediyorum. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Po
lisler dövüyorlar. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 
Sus be!.. (SHP ve ANAP sıralarından gü-
rütüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Eğer dışarıda 
böyle bir olay olmuş ise, Sayın Ankara Va
limiz olayın başından sonuna kadar ora
da bulunmuşlar ve gerekli tedbirleri almış
lardır. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Öy
le değil Sayın Bakan. Bakansınız, gerçeği 
söyleyin de dinleyelim. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, isterseniz 
size de söz verebilirim. Lütfen... 

Devam edin efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 

KALEMLİ (Devamla) — Ayrıca, bu sa
bah, Sayın Ankara Valisine, olayın cere
yan ediş şeklini ve olaya karışan ilgililer 
hakkında geniş bir inceleme yapıp, sonuç
larını makama bildirmesini, şahsen, yazılı 
emir olarak verdim. 

Şimdi, bütün bu olaylar ortadayken, 
münferit bir olayı Meclisin kürsüsüne ve
yahut da Meclis sıralarından laf atmak 
şekliyle gündeme getirip, sanki ülkede bir 
şeyler oluyormuşcasma (DYP sıralarından 
"Olmuyor m u ? " sesleri) bir yerlere bir
takım selamlar ve mesajlar veriyormuşca-
sına, birtakım olayları hatırlatıyormuşca-
sma, birtakım yorumlarda bulunmak son 
derece yanlıştır; buna katılmıyorum. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
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alkışlar; DYP sıralarından gürültüler) 
ADİL AYDIN (Antalya) — Ne di

yorsun sen?.. Ayıp!.. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 

KALEMLİ (Devamla) — Ve bu milletve
killeri arasında, bu Yüce Meclisin çatısı 
altında böyle bir olayı tasvip edecek arka
daşımızın bulunmadığına da inanıyorum. • 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

Ö M E R ÇİFTÇİ (Ankara) — İşken
ce senin emrinle mi oluyor? 

BAŞKAN — Bir dakika... Lütfen... 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 

K A L E M L İ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu tür toplantılarda bu tür 
olaylar olur; dünyanın her yerinde oluyor. 

Şimdi, bir sporadik olayı genelleme 
yaparak, bugün Meclisin kürsüsüne geti
rip, sanki rejim bunalımı doğuyor, bu ül
ke tekrar 12 Eylül öncesine dönüyor ve 
bundan siyasî iktidar kendisine pay çıkar
tıyor, menfaat umuyor gibi birtakım yan
lış düşüncelerle bu kürsüye gelirseniz, bu
nun adı siyasî demagoji olur. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, son olarak şu
nu söylemek istiyorum : Devlet, doğuda 
memuruna bugüne kadar sahip çıkmıştır. 
Söylenenin aksine, bugün doğudaki me
murlarımız batıya gelmek istememekte
dirler. Tayini yapılan memurlarımız ora
da kalmak için bize müracaat etmekte, 
kendilerine getirdiğimiz imkânlardan is
tifade etmektedirler. Hiç kimsenin endi
şesi olmasın ki, devlet, görevlisine, memu
runa sonuna kadar sahip çıkıyor, sahip 
çıkmaya da devam edecektir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. (ANAP sıralarından al

kışlar) 

ADİL AYDIN (Antalya) — Doğru
yu konuş. 

BAŞKAN — Sayın Aydın, bakın, 
Doğru Yol Partisi sözcüsü çıktı konuştu, 

herkes sükûnetle dinledi. Lütfen dinleme
sini öğrenin. Eğer bu kürsüden yanlış söy
leniyorsa onu tashih etmek mümkün; ama 
oradan değil. Bunu bütün arkadaşlara 
özellikle hatırlatıyorum. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Ama, 
doğru konuşmuyor. 

MUSTAFA M U R A T S Ö K M E -
N O Ğ L U (Hatay) — Binbaşı kaza kurşu
nuyla mı ölmüş? 

Ö M E R ÇİFTÇİ (Ankara) — Bizle
re söz verin o zaman Sayın Başkan. Ya
lan söylüyor... 

BAŞKAN — Lütfen... Müsaade 
buyurun. 

3. —içel Milletvekili M. Istemihan Talay'-
ın, Tarsus - Yenice yöresindeki dolu afeti ve alın
ması gerekli tedbirlere ilişkin gündem dışı konuş
ması ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'ın cevabı 

BAŞKAN — Tarsus - Yenice yöresin
de meydana gelen dolu afetiyle ilgili ola
rak, Sayın İstemihan Talay; buyurun efen
dim. (SHP sıralarından alkışlar) 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 18 
Ekim 1988 Salı günü Tarsus'un Yenice 
Kasabasına ve çevredeki 30 köye şiddetli 
bir dolu yağmıştır. Yarım saat kadar de
vam eden bu afet sonucunda, pamuk ve 
narenciye ürününün yüzde 100'ü yok ol
muştur. Çukurova'nın en verimli bölgesi 
olan bu yörede, şu anda yaklaşık 60 bin 
kişi bir ölüm sessizliği ve çaresizliği içeri
sinde kıvranmaktadır. Zaten yetersiz olan, 
Hükümetin 840 lira olarak açıkladığı pa
muk taban fiyatı, kısa bir süre sonra, ser
best piyasada 600 liraya kadar inmiş, da
ha sonra iki kez yağmur, bir de dolu fela
keti ile karşılaşınca, fiyatlar bugün 300 li
raya kadar düşmüştür. Şimdi ise, köylü
ler tamamen perişan bir durumda bulun
maktadırlar; çünkü, ürünleri bütünüyle 
yok olmuştur. 
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T.B.M.M. B : 16 25 . 10 . 1988 O : 1 

Kimisi 30 ila 50 dönümlük tarlalara 
sahip, kimisi de yarıcılık yapan bu insan
lar, Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Koo
peratiflerine, Ziraî Donatım Kurumuna 
ve Devlet Su İşlerine kredi borçlarının ya
nı sıra, bir de tefecilerden aldıkları borç
larla bu ürünlerini yetiştirebilmişlerdi. 
Şimdi ise, hem devletin hem de tefecile
rin dağ gibi yığılan borçlarını nasıl öde
yeceklerini; öte yandan, bu kışı çoluk ço
cuk nasıl geçireceklerini, önümüzdeki dö
nemde tarlalarını nasıl ekip biçeceklerini 
kara kara düşünmektedirler. 

Maalesef, Hükümet ye iktidar yetki
lileri, Tarsus'un 31 yerleşim biriminde 
meydana gelen bu felaketle bugüne kadar 
yeterince ilgilenmek gereğini duymamış
lar, sonuçta, somut olarak hiçbir katkı sağ
lanmamıştır. Ancak, bir SHP heyetinin 
yörede olduğu öğrenildikten ve felaketin 
üzerinden 4 gün geçtikten sonra, sayın Ali 
Bozer yöreye gelmiş ve yaraların sarılacağı 
konusunda muğlak bazı vaatlerde buluna-
bilmiştir. 

Yöredeki çiftçiler, aynen, "TRT, 
günlerdir buzlar arasında sıkışan balina
ları halka göstereceğine, buraya iki kame
raman göndersin, gökten yağan buz par
çalarının 60 bin kişiyi nasıl açlığa ve fela
kete mahkûm ettiğini anlatsın yetkililere" 
demektedirler. 

Öte yandan, Sayın Ali Bozer'in yö
redeki incelemesine bile iki saniye ayıran, 
felakete uğrayan Tarsus köylülerinin so

runlarına sahip çıkmayan, bu insanlarımı
zın dertlerini dile getirmeyen TRT'yi, Tar
suslu çiftçiler adına yüksek huzurlarınız
da protesto ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu yıl, her ke
simde olduğu gibi tarım kesiminde de bü
yük bir çöküntü yaşanmaktadır. Daha bir 
hafta önce Sayın Yusuf Özal, "Köylü pa
muğunu bekletsin, fiyatlar artacak" diye 
fetva veriyordu, bu mantık, Fransız İmpa-

ratoriçesi Maria Antoinette'm, "Ekmek 
bulamıyorlarsa pasta yesinler" dediği 
mantığın ta kendisidir. Köylü, kapısına ka
dar gelen borçluya karşılık, hangi malını, 
ne zamana kadar bekletebilir; bunu han
gi devlet adamı önerebilir? 

Şu anda müflis ekonomimizin patro
nu Sayın Özal, eğer haziran ayında pa
muktaki 25 sentlik fon kesintisini kaldır-
saydı, Türk pamuğuna dış talep artırılır, 
pamuğumuza ihraç şansı yaratılabilir, 
böylece, piyasa fiyatlarının taban fiyat al
tına düşmesi önlenir, üreticinin, mal be
dellerini daha hızlı alması sağlanmış 
olurdu. 

Sayın milletvekilleri, çok açıklıkla ve 
kesin olarak söylüyorum, Tarsus köylerin
de dolu afetine maruz kalan bu 60 bin ki
şi, Hükümetin acil yardımını beklemek
tedir. Bu çiftçilerin borçlan ve borç faiz
leri dondurularak, 5 yıl sonraya ertelen
melidir. Çiftçilere, çok acele, yardım ola
rak, buğday tohumluğu dağıtılmalı ve ye
teri kadar gübre temin edilmelidir. Pamuk 
tarımının çok masraflı olacağını varsaya
rak, ilk yağışlardan önce buğday tohum
luklarının gönderilmesi, ve bu üreticilerin 
buğday ekimine yönlendirilmesi yöredeki 
insanların derdine bir nebze çare getire
cektir. Çukobirlik, Tarsus'taki dolu fela
ketine uğrayan bölgede yaşayan ve daha 
önce bir miktar pamuk teslim etmiş blan 
çiftçilerin paralarını, borçlarını kesmeden 
ve iki aylık bekleme süresini dikkate alma
dan, bunlara dönük olarak derhal öde
melidir. 

Doğu ve güneydoğudan gelen işçiler, 
topladıkları pamuğun bedellerini alama
maktan dolayı büyük bir sıkıntı içinde bu
lunmaktadırlar; Çukobirlik'in hızlı ödeme 
yapması bu soruna da çözüm getirecekir. 

Dolu afetine uğrayan Tarsuslu çiftçi
ler, Hükümetin, yaralarını saracağı umu
du içinde sabırla beklemektedirler. Ancak, 
bu umut her geçen gün karamsarlığa 
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dönüşmektedir. Köylü şu anda can derdi
ne düşmüştür. Köylünün yollara dökülme
si, sokaklara dökülmesi istenmiyorsa, Hü
kümet, dolu afetine uğrayan Tarsus köy
lerine gerekli yardımı göndermelidir. 

Sayın Başbakanın önümüzdeki haf
ta Mersin'e bir propaganda gezisine çıka
cağını öğrenmiş bulunuyoruz. Umuyo
rum ve diliyorum ki, Sayın Başbakan ve 
TRT, Mersin'deki cicili bicili törenlerden 
zaman ayırıp, Tarsus köylerinde yaşanan 
drama da eğilmek olanağını ve sağduyu
sunu gösterirler. 

Bu duygular içinde, Yüce Meclise 
saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Talay. 

Hükümet adına, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Doğan söx 
istemişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Doğan. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; İçel Milletvekilil Sayın İstemihan Ta
lay'in, İçel'in Tarsus İlçesi Yenice Kasa
basında meydana gelen sel felaketi dola
yısıyla... 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
Dolu... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — ...dolu ve kasırga felaketi dolayısıy
la söyledikleri üzerine, yaptığımız tespit
leri arz etmek için huzurunuzda bulu
nuyorum. 

Yenice Kasabasında, hem 10 Ekim 
günü, hem de bilhassa 18 Ekim günü iki 
hadise yaşadık. Özellikle 18 Ekimde çok 
şiddetli dolu ve kasırga meydana geldi; do
layısıyla, çiftçimiz, hem pamukta hem de 
narenciyede önemli ölçüde zarara uğradı. 

Afetten hemen sonra, hasartespit .kö-
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misyonları teşkil edilmiş; daha sonra ha
sar tespitleri başlatılmış ve tespitler ta-
mamlatılmıştır. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Siz ne
redeydiniz Sayın Bakan? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Afetten zarar gören köy sayısı 31'dir. 
Tarsus İlçemizdeki pamuk ekim alanı, 400 
bin dekardır. Yapılan tespitlere göre, bu 
alanın 200 bin dekarı bu dolu ve kasırga
dan etkilenmiştir. Birinci ağız pamuğun 
toplandığı tarlalarda, yüzde 30 ila 40, hiç 
toplanmamış tarlalarda ise yüzde 50 ila 90 
arasında zarar tespit edilmiştir. 

Yine, Tarsus İlçemizde, narenciye 
alam 38 bin dekar olup, bu dolu ve kasır
gadan i 500 ila 2 000 dekarlık narenciye 
sahası hasar görmüştür. Narenciyede ha
sar nispeti yer yer yüzde 25 ila yüzde 60 
arasında değişmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, hasar tes
pit komisyonu raporlarına ve kararlarına 
dayanılarak, afetten zarar gören çiftçile
rimizin 1988 yılma ait ziraî kredi borçları 
ertelenecektir. Ayrıca, kanunî takipte va
desi geçmiş borcu olmayan çiftçilerimize 
yeni kredi imkânları sağlanacaktır. 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) — 
Hepsine sağlayalım Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade bu
yurun lütfen. 

Devam edin Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 

BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Ayrıca, pamuk sahalarına hububat 
ekecek üreticilerimize, 5254 sayılı Kanu
na göre faizsiz aynî tohumluk yardımı ya
pılacaktır. Bu sonbahar dönemi için gerek
li tohumun tedariki konusunda ben gerekli 
bütün talimatları verdim; onu burada ifa
de edeyim. Tabiatıyla, önümüzdeki yıl pa
muk ekecek, soya ekecek çiftçilerimizin ge
rekli tohumluk ihtiyacı da, zamanı gelin
ce karşılanacaktır. 
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Bunun dışında, Ç U K O B Î R L İ K 
özellikle bu bölgede alımlarını daha sürat-
lendirmiştir; çok süratli hale getirmiştir. 
Pamuktan dolayı ödemeleri en kısa za
manda yapmak için gerekli talimatları da 
verdik. 

M. KE MAL D U D U O Ğ L U (Hatay) 
— Akşam geldik Sayın Bakan; hiç öyle bir 
şey yok. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen söz at
mayalım. Ama, olur mu?.. Lütfen... 

Bak, çıktı arkadaşımız konuştu... 
M. KEMAL D U D U O Ğ L U (Hatay) 

— Bir aydır paralarını alamıyorlar. 
T U R H A N HIRFANOĞLU (Hatay) 

— Bir aydır paralarını alacaklar!.. 
BAŞKAN — Lütfen!.. Olmaz! Sayın 

Talay çıktı konuştu; herkes sükûnetle din
ledi. Şimdi, Sayın Bakan cevap veriyor. 
Lütfen, çok rica ediyorum sayın arka
daşlar... 

Devam edin efendim. 
T U R H A N HIRFANOĞLU (Hatay) 

— Üretici bir aydır para alamıyor. 
TARIM O R M A N VE KÖYİŞLERİ 

BAKANI H. H Ü S N Ü DOĞAN (Devam
la) — Ben afet bölgesinden bahsediyorum 
sayın milletvekili, burada da afeti konu
şuyoruz. 

Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri, bölgeye, o bölgenin milletve
kili olan değerli Bakanımız Ali Bozer, ar
kadaşlarımızla gitmiş incelemelerini yap
mıştır. Tespitlerini bize bizza t kendisi ilet
miştir; zaten, bizim mahallî teşkilatımız 
bütün bu tespitleri yapmıştır; birincisi bu. 

Son olarak şunu da ifade etmek istiyo
rum : Tabiatıyla, meselenin daha birçok yö
nü vardır. Özellikle, işçi ücrederinin öden
mesinde bazı vatandaşlarımız sıkıntıya düş
mektedir; bunu biliyorum. Bir ikinci konu 
da, orada hakikaten çok mağdur durumda 
olan ve arazisi çok dar olan çiftçilerimize de 
başka yollardan yardım yapma imkânlarını 
arayacağımızı burada ifade ediyorum. 

Konunun üzerine kendi kanunî ve eko
nomik imkânlarımız dahilinde en hassas bir 
şekilde gittiğimizi, gideceğimizi ifade ediyo

rum ve hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Gündeme geçiyoruz. 
B) TEZKERELER VE ÖNER

GELER 
1. — Hollanda'ya gidecek dan Millî Savun

ma Bakam Ercan Mcralhan'm dönüşüne kadar Millî 
Savunma Bakanlığım, Bayındırlık ve iskân Bakam 
ismail Safa. Giray'm vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/677) 

BAŞKAN — Gündemin , " S u 
nuşlar" bölümünde, Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri vardır, okutup bilgilerinize su
nacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

NATO Nükleer Planlama Grubu 
(NPG) 1988 Sonbahar Bakanlar Toplantısı
na katılmak üzere, 26 Ekim 1988 tarihinde 
Hollanda'ya gidecek olan Millî Savunma Ba
kanı Ercan Vuralhan'm dönüşüne kadar; 
Millî Savunma Bakanlığına, Bayındırlık ve 
İskân Bakanı İ. Safa Giray'm vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Pakistan'a gidecek olan Ulaştırma Ba

kam Ekrem Pakaemirli'nin dönüşüne kadar Ulaşttr-
ma Bakanlığına, Tarım Orman ve Kcyişhri Bakam 
H. Hüsnü Doğan'm vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/676) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

7 nci Dönem Karma Ekonomik Ko
misyonu toplantısına katılmak üzere, 28 
Ekim 1988 tarihinde Pakistan'a gidecek olan 
Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin dö
nüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'm vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil-
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gilerinize sunarım. 
Kenan Evren 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN — Bilgüerinize sunul

muştur. 
3. — Hindistan Millet Meclisi Başkanı ile 

beraberindeki parlamento heyetinin ülkemize davet 
edilmesinin, Başkanlık Divanınca uygun görüldü
ğüne ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/679) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının tezkereleri vardır; 
üçünü bilgilerinize, birini de oyunuza su
nacağım. 

Okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş

kanlık Divanı 7 Ekim 1988 Cuma günü 
toplanmış ve; Hindistan Millet Meclisi 
Başkanı ile beraberindeki Parlamento He
yetinin ülkemize davet edilmesinin, Yasa
ma Meclislerinin Dış Münasebetlerinin 
Düzenlenmesiyle ilgili Yönetmeliğin 16 
ncı maddesi hükmü uyarınca kabulüne 
karar vermiştir. 

Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Yıldırım Akbulut 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

4. — irlanda Millet Meclisi Başkam ile be
raberindeki parlamento heyetinin ülkemize davet 
edilmesinin Başkanlık Divanınca uygun görüldü
ğüne ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/680) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlık Divanı 7 Ekim 1988 Cuma günü 
toplanmış ve; 

İrlanda Millet Meclisi Başkanı ile be
raberindeki Parlamento Heyetinin ülkemi
ze davet edilmesinin, Yasama Meclisleri
nin Dış Münasebetlerinin Düzenlenme
siyle ilgili Yönetmenliğinin 16 ncı maddesi 
hükmü uyarınca kabulüne karar vermiştir. 

Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Yıldırım Akbulut 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

5. — Tayland Parlamento Başkam ile bera
berindeki parlamento heyetinin ülkemize davet edil
mesinin Başkanlık Divanınca uygun görüldüğüne 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/681) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlık Divanı 7 Ekim 1988 Cuma günü 
toplanmış ve; 

Tayland Parlamentosu Başkanı ile be
raberindeki Parlamento Heyetinin ülkemi
ze davet edilmesinin, Yasama Meclisleri
nin Dış Münasebetlerinin Düzenlenme
siyle ilgili Yönetmenliğinin 16 ncı maddesi 
hükmü uyarınca kabulüne karar vermiştir. 

Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Yıldırım Akbulut 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

6". — TBMM Başkanının, 26 - 28 Ka
sım tarihleri arasında Varşova'da yapılacak olan 
Avrupa ülkeleri Parlamento Başkanları Toplantı
sına; ev sahibi Polonya Halk Cumhuriyeti Parla
mento Başkanının davetlisi olarak katılmasına iliş
kin Başkanlık tezkeresi (3/678) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

26 - 28 Kasım 1988 tarihleri arasın
da Polonya'nın Başkenti Varşova'da yapı
lacak olan AvrupaUlkelerinin Parlamen
to Başkanları Toplantısına Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı; ev sahibi, Polon
ya Halk Cumhuriyeti Parlamento Başka
nı tarafından resmen davet edilmiştir. 

Vâki davete icabet edilmesi Genel ku
rulun tasviplerine sunulur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Yıldırım Akbulut 
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BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk 
ve 18 arkadaşının, konut sorunu konusunda Mec
lis araştırmast açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması 
önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Doğru Yol Partisi Meclis Grubuna 
mensup arkadaşlarımızca 4 Şubat 1988 ta
rihinde verilen konut sorunları hakkındaki 
Meclis Araştırması önergemiz 9 Şubat 
1988 günü Meclis Genel Kurulunda gö
rüşülmüş ve reddedilmiştir. 

Ancak, ülkemizin en önemli prob
lemlerinden biri olan konut olayındaki so
runlar, aradan geçen 10 aylık zaman içe
risinde daha büyük boyutlara ulaşmıştır. 

Ülkemizin son beş yıldan bu yana ya
şamakta olduğu % 50'lik enflasyonun 
içinde bulunduğumuz 1988 yılı Eylül ayın
da % 82'ye ulaşmış olması ve bu rakamın 
yıl sonunda artık üç rakamlı hale gelerek 
% 100'ü aşacağının şimdiden görülmesi, 
diğer konularda olduğu gibi, konut konu
sunda da en büyük problemi oluştur
maktadır. 

inşaat malzemelerindeki fiyat artış
larının, genel fiyat artışlarının en az % 10 
üzerinde olduğu gerçeğini de düşünürsek, 
konunun vahameti bütün açıklığı ile göz
ler önüne gelmektedir. 

Hızla artan ve % 100'lere dayanan 
enflasyon nedeniyle artan inşaat maliyet
leri; 

1. İnşaatların süresinde bitirileme-
mesine, inşaat süresinin uzamasına ve 
uzayan süre ise ikinci bir fiyat artışına se
bep olmaktadır. 
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2. inşaat maliyetleri içinde, kredi
lerin payının giderek küçülmesine sebep 
olmuştur. Şu anda toplu konut kredileri ile 
inşaat maliyetinin ancak % 15 - % 20'si 
karşılanabilmektedir. 

3. Taahhütlerini yerine getiremeyen 
ve ödeme gücünü kaybeden vatandaşları
mız kooperatif üyesi olmaktan çıkmış ve
ya çıkarılmıştır. Boşalan bu üyelikler ge
lir düzeyi daha yüksek ve konutu kâr ara
cı gibi gören vatandaşların eline geçmiş
tir. Dolayısıyla, yapı kooperatifleri gide
rek, inşaat şirketlerine dönüşmektedir. 

4. Ödeme güçlüğünden dolayı ko
operatif üyeleri ile yöneticilerin, yönetici
ler ile müteahhitlerin arası açılmakta, bü
yüyen ihtilaflar giderek çoğalmakta ve ne
ticede bu tür davalar artmaktadır. 

5. İnşaatların büyük bir kısmı biti-
rilememektedir. Yarım kalan bu inşaatlar 
nedeniyle bazı bölgelerimiz, daha şimdi
den bir konut mezarlığına dönüşmek 
ü z e r e d i r . 

Yukarıda ana başlıklarını sıraladığı
mız nedenler, hızlı şehirleşme ve sanayi
leşme sonucu meydana gelen konut açığı
nın giderilmesinde geçmiş bütün hükü
metlerin almış olduğu tedbirler içerisin
de en kapsamlısı olarak takdim edilen ve 
17 Mar t 1984 tarihinde yürürlüğe konu
lan 2985 sayılı Yasanın, istenilen sonucu 
vermediğini göstermektedir. Bu sonuca 
ulaşılmasında toplu konut politikasında 
uygulanan ekonomik zorluklar yanında, 
bazı yanlış ve eksik kararların büyük rolü 
olmuştur. 

Toplu Konut kredileri zaman zaman 
yavaşlamış hatta tıkanma noktasına gel
miştir. 

Birikmiş konut açığının milyonlara, 
yıllık konut ihtiyacının ise yüzbinlere ulaş
tığı ülkemizde, konut sahibi olmak gide
rek zorlaşmakta ve toplumun bazı kesim
leri için ise imkânsız hale gelmektedir. 

Konunun ciddiyetle bir defa daha 
tartışılması zarurîdir. 
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Bu nedenle, ülkemizdeki konut soru
nunun bütün detayları ile yeniden ele alı
nabilmesi için, Anayasanın 98 inci ve İç
tüzüğün 102 nci maddeleri gereğince ko
nu hakkında Meclis araştırması açılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Baki Durmaz 
Afyon 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Mustafa Mura t Sökmenoğlu 
Hatay 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 

Mehmet Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

Doğan Baran 
Niğde 

Alâettin Kurt 
Kocaeli 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

İrfan Demiralp 
Samsun 
Ali Eser 
Samsun 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Ömer Şeker 
Konya 

Vefa Tanır 
Konya 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş 
olup, önerge, gündemde yerini alacak ve 
Meclis araştırması açılıp açılmaması ko
nusundaki öngörüşme, sırasında yapıla
caktır. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyo
ruz : 

V. — S E Ç İ M L E R 

1. — Dilekçe Komisyonuna üye seçimi 

BAŞKAN — Dilekçe Komisyonu 
üyelikleri için siyasî parti gruplarınca gös
terilen adayların listesini okutup onayını
za sunacağım : 

"Dilekçe Komiyonu Üyelikleri Aday 
Listesi (16) 

Ana.P. (10) 
Mehmet Yaşar (Ağrı) 
Ali Sami Akkaş (Balıkesir) 
Kudret Bölükoğlu (Balıkesir) 
Faik Tarımcıoğlu (Bitlis) 
Mümin Kahraman (Çanakkale) 

Behiç Sadi Abbasoğlu (İstanbul) 
Adnan Yıldız (İstanbul) 
Mura t Batur (Şanlıurfa) 
İhsan Bedirhanoğlu (Van) 
Seyit Ahmet Dalkıran (Yozgat) 

S H P (4) 
Mehmet Can (Adana) 
İlhami Binici (Bingöl) 
Rıza Ilıman (Çorum) 
Kamer Genç (Tunceli) 

DYP (2) 
Mustafa Çorapçıoğlu (Balıkesir) 
Ümit Canuyar (Manisa) 
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BAŞKAN — Onayınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Dilekçe Komisyonuna seçilmiş bulu
nan sayın milletvekillerinin 26 Ekim 1988 
Çarşamba günü (yann) saat 14.00't.e ikinci 
kattaki 507 numaralı Dilekçe Komisyonu 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — lokat Milletvekili Kenan Süzer ve 38 

arkadaşının, issizliğin boyutlarını ve yarattığı bu
nalımlar ile bu hususta alınması gerekli tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/19) 

BAŞKAN -r Tokat Milletvekili Ke
nan Süzer ve 38 arkadaşının, işsizliğin bo
yutlarını ve yarattığı bunalımlar ile bu hu
susta alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesinin öngörüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Saym Ozal, ülkenin altı temel soru
nundan biri olarak işsizliği göstermişti, va
atlerinden biri de işsizliği önlemekti. An
cak, ANAP iktidarları döneminde işsizlik 
giderek büyümüş, tehlikeli boyutlara ulaş
mıştır. İlk kez bu dönemde kayıtlı işsizle
rin sayısı bir milyonu aşmış, kayıtsızlarınki 
beş milyon sınırını çoktan geçmiştir. İşsiz
ler ordusu toplumsal barışı bozacak sayı
ya ulaşmış, işsizlik, hiçbir çağdaş ülkede 
olmayan oranlara varmıştır. Enflasyon ve 
hayat pahalılığının dayanılmaz nokta-

Salonunda toplanarak; Başkan, Başkan-
vekili, Sözcü ve Kâtip seçimini yapmala
rını önemle rica ediyorum. 

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

lara ulaştığı ülkemizde kontrolden çıkmış 
ekonomi yüzünden işsiz sayısı giderek ço
ğalmaktadır. 

İşsizlik toplumsal bir sorundur. So
runun önemi kısa sürede de çözümler bul
mayı gerektirmektedir. Sayın Ozal da, kısa 
sürede çözüm bekleyen sorunlar arasında 
işsizliği göstermiş, ancak mum yatsıya ka
dar yanmış, aradan geçen yıllar işsizliğin 
azaldığı değil, çoğaldığı yıllar olmuştur. 

Anayasanın 49 uncu maddesine gö
re : "Çalışma, herkesin hakkı ve ödevi
dir." İşsizliği önlemeye elverişli ekonomik 
bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri 
almak devletin görevidir. Sosyal devlet ol
manın gereği de budur. İşsizliğin, hiç de
ğilse azaltılması, adaletsiz gelir dağılımı
nın düzeltilmesinde önemli faktördür. 

Sayın Ozal, başlangıçta önemli gör
düğü bu toplumsal hastalığı artık ağzına 
almamaktadır. Halbuki, hükümetlerin 
sosyal ve ekonomik politikalarının özünü 
işsizlikle mücadele oluşturmalıdır. ANAP 
Hükümeti bu siyasî sorumluluğunu unut
muştur. 

İstihdam olanaklarını beraberinde 
getirmeyen rant gelirleri ve spekülatif 
amaçlı girişimlerin öne çıkması, işsizliğin 
artmasına yol açmaktadır. Yurt dışına iş
çi gönderme kanallarının tıkanması, ülke
mizde işsizlik sigortası uygulamasının bu
lunmaması, sorunu daha da önemli yap-

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 
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maktadır. İnşaat ve tarım, işsizlikte mev
sime göre durgunluk sağlamakta ise de; 
yüksek fiyat artışları işsizliği körüklemek
te, faizlerdeki yükseklik de çığırından çık
masına neden olmaktadır. 

Bu durumda, Yüce Meclisin çıkış yo
lu bulması, istihdam sorununu araştırması 
vazgeçilmez görevlerindendir. Çünkü, 
Hükümetin işsizlik için uyguladığı bir pro
je bulunmamaktadır. Böyle bir politikası 
olmadığı gibi, ciddî önlemler almamakta 
ısrarlıdır. Böylece, işsizlerimiz kendi çare
sizlikleri - umutsuzlukları ile başbaşa kal
mıştır. 

Özellikle gençlerimizin, işsizlik gibi 
korkutucu sorunla karşılaşması kendilerin
de ve toplumda büyük sıkıntıların doğma
sına sebep olacak niteliktedir, işsizlik bas
kısı altında gençleri bırakmak, toplumsal 
patlamalara davetiye çıkarmak anlamına 
gelir. Gençlerimizi suçlayıcı tutumlar içi
ne girmek yerine, işsizlik sorunlarına çö
züm bulmak, onlara sorumluluklar ver
mek devletin görevidir; gençlerimizin de 
hakkıdır. 

işsizliğin yüksek düzeyde olması, ça
lışanlarımızı da huzursuz etmektedir. İş
verenlerin işsizliği manevî baskı olarak 
kullanmasına sebep olmaktadır. İşçileri
mizde her an işten atılma korkusu yaygın
laşmakta, sendikalarda işlevlerini yerine 
getiremez duruma düşmektedir. Böylece 
sorun büyümektedir. 

İşsizliğin yüksek seviyede olması, de
mokrasinin hoşlanmadığı, sevmediği bir 
olaydır. İşsiz bir kitlenin sessiz kalması 
kimseyi aldatmamalıdır; aksine, sessizlik
ler tehlike çanları sayılmalıdır. Hükümet, 
sorunların net olmamasından, puslu gö
rünmesinden yanadır. ANAP İktidarı ka
dar bol vaatte bulunan, ANAP İktidarı 
kadar da vaatlerini tutmayan iktidar gö
rülmemiştir. Bunun sonucunda, işsizliğe 
çare bulma umudu sona ermektedir. İş
sizlik sorunu alaca karanlıkta kalmamalı

dır. Hoşnutsuzluk yaygınlaşırsa, gideril
mesi mümkün olmayacak toplumsal ha
sar açılması kaçınılmaz olacaktır. Uçan 
kuştan medet uman endişeli insanlarımı
zın sorunlarına el atılması ve işsizliğin bo
yutlarının, toplumsal yaşamda yarattığı 
bunalımların, çözüm yollarının Yüce 
Meclisçe araştırılması kaçınılmaz bir gö
rev olmuştur. 

Bu nedenlerle; Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 nci maddeleri gereğince iş
sizlik konusunda Meclis araştırması açıl
masını saygıyla arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, 
Meclis araştırması açılıp açılmaması hu
susunda, sırasıyla, hükümete, siyasî parti 
gruplarına ve önergedeki birinci imza sa
hibine veya onun göstereceği bir diğer im
za sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, hükümet ve grup
lar için 20'şer, önergedeki imza sahibi için 
ise 10 dakikadır. Arkadaşlarımızın bu sü
relere özellikle riayet etmelerini rica 
ediyorum. 

Hükümet adına, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sayın İmren Aykut; bu
yurun efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN
LİK BAKANI İMREN AYKUT (İstan
bul) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Batı'nın en gelişmiş ülkeleri dahil, he
men hemen bütün dünya ülkelerinin bu
gün en önemli sorunu işsizliktir. Ülkemiz
de de, her şeyden önce, çok yüksek olan 
nüfus artış hızı ve 70'li yıllarda kalkınma 
hızlarındaki negatif seviyelere kadar varan 
düşüşler, işsizliği önemli bir sorun haline 
getirmiştir. Ancak, 1984 yılından itibaren 
elde edilen ve yüzde 8'lere kadar yükse
len kalkınma hızları sayesinde, işsizlik ar
tış oranlarında önemli azalmalar gözlen
miştir. Hükümetimiz döneminde elde edi
len bu olumlu sonuçlara rağmen, işsizli-
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ğin, halen önemini koruduğunu da söyle
mek zorundayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
işsizlik, ülkemizde uzun yılların birikimi 
olan bir meseledir. Cumhuriyet hükümet
lerinin tamamı bu meseleye eğilmiş olma
sına rağmen, problem giderek ağırlaşmış 
ve toplumun her müessesesini tesiri altı
na alan ve ekonomik faaliyetlerin tama
mından etkilenir bir hale gelmiştir. Eko
nomik canlılık ve üretim kapasitesinin ar
tışı, beraberinde istihdam artışını da ge
tirmektedir. 

Hükümet çalışmalarının tamamında, 
konuların istihdam boyutu da gündeme 
getirilmekte ve ilk defa ekonomik ve sos
yal politika kararlarında istihdam seviye
si dikkatle değerlendirilmektedir. Ekono
mik karakterli çeşitli çalışmalar, bir baş
ka boyutta, doğrudan işsizlikle ilgilidir. 
Organize sanayi bölgelerine atfedilen 
önem, sadece sanayinin altyapısını hazır
lamak değil; aynı zamanda, ülkenin muh
telif yörelerinde istihdam sağlamaya da yö
neliktir. Küçük sanayi sitelerinde esnaf ve 
sanatkâra daha geniş bir mekân, çok da
ha fazla emek, yoğun istihdam imkânı 
sağlanmaktadır. Konut sektörüne kredi 
olarak beş yıllık dönemde aktarılan ve 1 
trilyon liraları aşan, imkân, sadece vatan
daşlarımıza konut teminiyle sınırlı kalma
makta, inşaat sektörünün genişlemesine ve 
konutlarda kullanılan malzemeleri üreten 
çok çeşitli yan sanayilerde üretim kapasi
tesini artırarak istihdamı büyütmektedir. 

İhracat rakamlarındaki artış, enerji 
kullanımındaki gelişme, ekonominin ta
mamında müşahede edilen canlanma, is
tihdam seviyesinde hızlanarak devam ede
cek büyümenin sıhhatli işaretlerini ver
mektedir. 

Yabancı sermaye politikasında ve gi
rişinde kaydedilen gelişmeler de, bütünüy
le, hem üretimin artışını, çeşitlenmesini ve 
teknoloji transferini, hem de yeni istihdam 

kapasitelerini meydana getirme açısından 
değerlendirilebilmelidir. Büyük sanayi ve 
enerji projelerine ağırlık verilmesi, sade
ce teknik darboğazların aşılmasına değil, 
istihdam meydana getirme hedefine de yö
neliktir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
müsaade ederseniz, şimdi de size, planlı 
dönemde istihdamda görülen gelişmeler 
hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. 

Türkiye'de sivil istihdamın sektörel 
dağılımının son 25 yılda gösterdiği geliş
meler, ülkemizin giderek sanayileşen ve şe-
hirleşen bir toplum haline dönüştüğünü 
göstermektedir. Nitekim, sanayileşmiş Ba
tı ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de, 
istihdam yapısı, sanayi ve hizmetler sek
törü lehine değişmektedir. 

1962 yılında sivil istihdamın yüzde 
77'sini tarım sektörü oluştururken, bu 
oran, 1987 yılında yüzde 21 oranında aza
larak, yüzde 56'ya düşmüştür. Sanayi sek
törünün istihdam içindeki payı ise 1962'de 
yüzde 8,3 iken 1987'de yüzde 4,1'e yük
selmiştir. Hizmeder sektörünün istihdam
daki payı ise, planlı dönemin başlangıcın
da, 1962 yılında yüzde 13,9 iken, 1987'de 
planlı dönem boyunca 1 kat artarak, yüz
de 29,7'ye yükselmiştir. 

Planlı dönemde istihdamda görülen 
olumlu gelişmelerin, büyüme hızı ile ya
kından ilgili olduğu da görülmektedir. Ni
tekim, Birinci Beş Yıllık Plan döneminde 
ortalama yıllık büyüme hızı yüzde 6,6'dır. 
Bu dönemde istihdamda yüzde 7'lik bir 
büyüme görülmektedir, ikinci Plan döne
minde ortalama büyüme hızı 7,1; istih
damdaki büyüme ise yüzde 5'dir. Üçün
cü Plan döneminde büyüme hızı yüzde 
6,5; istihdamdaki büyüme ise yüzde 6'dır. 
Dördüncü Plan döneminde büyüme hızı 
yüzde 2,1; istihdamdaki büyüme de yüz
de 1,5 olmuştur. Beşinci Plan döneminin 
son üç yılı olan, 1985 - 1986 - 1987 yılla
rında yüzde 8'e kadar yükselen iktisadî 
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büyüme hızına paralel olarak, yüzde 7'lik 
bir istihdam büyümesi sağlanmıştır. Bu 
büyüme, bir önceki plan döneminde or
taya çıkan istihdam baskısını bir ölçüde 
hafifletmiştir. Nitekim, 1980 - 1984 yılla
rı arasında İş ve İşçi Bulma Kurumuna 
kayıtlı işsiz sayısında yüzde 30'lara varan 
yıllık artış hızları, 1985 - 1986 yıllarında 
yüzde 12'ye, 1987 yılında da yüzde 5'e 
düşmüştür. 1988 yılı Ağustos som.' itiba
riyle ise, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre kayıtlı işsiz sayısındaki artış hızı yüz
de 3 civarında bulunmaktadır. 

Ekonomideki canlanma, bu yıllarda 
işgücü talebi açısından olumlu etkiler gös
termiştir. Özellikle bu dönem, turizm, in
şaat ve hizmetler sektörlerinin hızla geliş
tikleri bir dönem olmuştur. Sektörler iti
bariyle değerlendirme yapıldığında, tarım 
dışında, bütün sektörlerde istihdam artı
şı görülmektedir. 

Bilindiği gibi, istihdam sorunları ve 
işsizlik konuSU, aynı zamanda ülkenin de
mografik yapısı ve nüfus artış hızı ile ya
kından ilgilidir. Türkiye'de, nüfus, Cum
huriyet döneminde 12,7 milyondan 52,1 
milyona yükselmiştir. Cumhuriyetin ilk 
yıllarında düşük olan nüfus artış hızı, özel
likle 1950 - 1955, 1955 - 1960 yılları ara
sında yüzde 2,8 gibi bir yüksek orana ulaş
mıştır. Planlı kalkınma döneminde nüfus 
artış hızında bir yavaşlama eğiliminin baş
ladığını tespit ediyoruz. Nitekim, 1960 -
1965 ve 1965 - 1970 yılları arasında yüz
de 2,5; 1970 - 1975 ve 1975 - 1980 yılları 
arasında yüzde 2,2; 1980 - 1985 yıllan ara
sında da yüzde 2,1 oranında bir artış gös
termiştir. Bu nüfus artışı, iktisadî gelişme 
sonucu elde edilen istihdam artışlarını bü
yük ölçüde absorbe ettiğinden, mevcut nü
fusun tarım sektöründen diğer sektörlere 
transferi sırasında istihdam güçlüklerinin 
ortaya çıktığı görülmektedir. 

Ülkemizde 1950 yılında yüzde 75'lik 
bir oran teşkil eden köy nüfusu, sanayi

leşmenin bir sonucu olarak şehirleşmiş ve 
köy nüfusunun oranı 1985 yılında yüzde 
54,5'e inmiştir. Şehir - köy nüfus oranı 
1/3'ten 1/1 oranına yaklaşmıştır. Bu du
rum, tarım sektörü dışındaki sektörlerde 
istihdam baskısını artırmış ve işsizlik so
rununu gündeme getirerek, şehirlerde açık 
işsizlerin ortaya çıkmasına neden olmuş
tur. Türkiye'de ekonomik gelişmenin bir 
sonucu olarak iç göç olayı, sanayi ve hiz
metlerdeki istihdam bünyesinden daha 
fazla oranda işgücünün şehirlerde toplan
ması sonucunu doğurmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
izin verirseniz, konuşmamın bu bölümün
de, Türkiye'deki işsizlik oranına da kısa
ca değinmek istiyorum. 

Devlet Planlama Teşkilatının 15 ve 
daha fazla yaş grubunu kapsayan işgücü 
piyasası tahminlerine göre, 1987 yılında 
2,8 milyon olan toplam işgücü fazlasının, 
yaklaşık yüzde 3,2'sini tarım sektöründe
ki gizli işsizler teşkil etmektedir. Bu du
rumda tarım dışı işgücü fazlası oranı, 1987 
yılı için yüzde 12 olarak hesaplanmıştır. 
Tarım sektöründeki işgücü fazlası dahil, 
1984 yılında yüzde 16,1 olan toplam işgü
cü fazlası oranı 1987 yılında yüzde 15,2'ye 
düşmüştür. 1988 yılı için toplam işgücü 
fazlasının yüzde 14,5 olacağı da, Dçvlet 
Planlama tarafından tahmin edilmiştir. 

İRFAN D E M İ R A L P (Samsun) — 
Yanlış o, yanlış. 

BAŞKAN — Lütfen... Burada sizin 
sözcünüz de gelip konuşacak; o zaman tas
hih eder. Lütfen... Rica ediyorum... Ko
nuşma yeri burası arkadaşlar; çok rica 
ediyorum... 

Devam edin efendim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL G Ü V E N 

LİK BAKANI İ M R E N AYKUT (De
vamla) — Devlet İstatistik Enstitüsü ta
rafından 1985 yılında yapılan hane halkı 
anket sonuçlarına göre, toplam faal nüfus 
18 milyon 422 bin kişi olup, 2 milyon 
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40 bin kişi iş aramaktadır. Bu rakam, top
lam faal nüfusun yüzde 11'inin iş aradığı
nı göstermektedir. 

Bakanlığıma bağlı İş ve İşçi Bulma 
Kurumunun 1987 yılı istatistiklerine gö
re, kurumdan iş arayanların sayısı, eski 
yıllardan devredenlerle birlikte, 2 milyon 
48 bin kişidir. 1987 yılı içinde, kurumdan 
iş arayanların 253 449'una iş temin edil
miştir. İş arayanlardan 51.3 525 kişi, aslın
da bir işi olduğu halde, daha iyi imkân
larla iş aramakta, 1 milyon 134 bin kişi ise, 
açık işsiz olarak beklemektedir. 

Kurum kayıtlarına göre, iş arayanla
rın sivil işgücü arzına oranı ise, yüzde 
10,9'dur. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Teşkilatına dahil Avrupa ülkelerinde orta
lama işsizlik oranı da, yine yüzde 10,9'dur. 
Ülkemizdeki işsizlik oranı da, Devlet 
Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Ens
titüsü ve İş ve İşçi Bulma Kurumu ista
tistiklerine göre, tarımdaki gizli işsizler dı
şında, yüzde 11 - 12 arasında bulun
maktadır. 

Gelişmiş Batı ülkelerindeki istihdam 
idarelerinde olduğu gibi, ülkemizde açık 
işler ve iş arayanlar, düzenli ve sistemli bir 
şekilde takip edilememektedir. Bu neden
le, İş ve İşçi Bulma Kurumunun, Avru
pa'daki benzeri kuruluşlar gibi etkili ve 
düzenli bir şekilde işgücü piyasasını izle
mesine imkân verecek çalışmaları yürüt
mekteyiz. 

İşçiye iş Ve işverene işçi bulmak ama
cıyla kurulmuş olan ülkemizdeki İş ve İş
çi Bulma Kurumunun, son on yılda yap
mış olduğu çalışmaların bir değerlendir
mesini yaptığımızda, karşımıza şöyle bir 
tablo çıkmaktadır : Kurum tarafından işe 
yerleştirmelerin başvurulara oranı, 1978 
- 1980 yıllarında yüzde 35'lerde seyreder
ken, bu oran 1981 - 1984 yıllarında yüzde 
25'lere düşmüş, 1985 yılında tekrar yüz

de 30'a, 1986 yılında yüzde 45'e ve 1987 
yılında da yüzde 53'e çıkmıştır. Bu oran, 
1988 yılının ilk 8 ayı sonunda ise yüzde 
60'a yükselmiştir. Yapılan işe yerleştirme
lerin açık işlere oranı yüzde 70 - 80 civa
rında iken, son yıllarda alınmış olan ted
birler sonucu, bu oran, 1988 Ağustos ayı 
sonunda yüzde 97'ye kadar çıkarılmıştır. 

Kurumun faaliyetleri ekonomik kon
jonktüre yakından bağlı bulunmakta ve 
ekonomik konjonktürdeki gelişmelerin bir 
göstergesi olarak da kendini göstermekte
dir. Nitekim, büyüme hızının yavaşladığı 
veya durduğu yıllarda iş isteyenlerin art
tığı, açık işlerin azaldığı ve açık işsiz sayı
sındaki artışın hızlandığı; büyüme hızının 
artmasıyla birlikte de, kuruma iş için baş
vuranların azaldığı, açık işlerin arttığı ve 
açık işsiz sayısındaki artışın da yavaşları-
ğı gözlenmektedir. 

Kurumun, ekonominin içinde bulun
duğu şartlara göre sınırlı hizmet üreten bir 
kuruluş olmaktan çok, ekonomiyi anlam
lı istihdam politikalarıyla canlandırması ve 
iş piyasasında düzenleyici rol oynaması, 
ekonomik ve teknolojik gelişmelere göre iş
gücünün geçerli mesleklerde yetiştirilme
sine yön vermesi gerekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bugün bütün ülkelerde iş ve işçi bulma ku
rumları, istihdamı geliştirme ve işsizlikle 
mücadele kurumları olarak teşkilatlandı
rılmıştır. Bu amaçla, ülkemizde işçi ile iş
veren arasında aracılık hizmetini yürüt
mekte olan İş ve İşçi Bulma Kurumunun, 
Batı ülkelerindeki benzer kuruluşlar gibi, 
istihdamı geliştirme, istihdamı koruma ve 
işsizlikle mücadele kurumu olarak faali
yette bulunabilmesi için yeni bir organi
zasyon çalışmasını başlatmış bulunuyoruz. 
"Türk İş İdaresinin Reorganizasyonuyla, 
İ s t ihdamı Ge l i ş t i rme ve İşsizlikle 
Mücadele" adını verdiğimiz bu paket 
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program hakkında sizlere ana başlıklar al
tında bilgi vermek istiyorum. 

Avrupa Topluluğuna katılma önce
sinde, ülkemizdeki İş ve İşçi Bulma Ku
rumunun, bu ülkelerdeki istihdam ku
rumlarının yapısına ve etkinliğine kavuş
turulması gerekmektedir. Bilindiği gibi, 
gelişmiş Batı ülkelerinde, istihdam kurum
ları, toplumun en önemli ve maddî yön
den en güçlü kuruluşlarıdır. Bu kurum
lar, işgücü piyasasına etkin bir şekilde mü
dahale edebilmektedirler. Biraz önce ifa
de ettiğim gibi, bu amaçla, Türk iş idare
sini Batı standartlarına uygun hale getir
mek üzere bir reorganizasyon planını ha
zırlamış bulunuyoruz. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu faaliyetle
rinde etkinlik ve süratin sağlanması ama
cıyla, otomasyon uygulanmasına geçilmiş 
ve yurt sathında telefax ağı kurulmuştur. 
Gerek iş hayatına yeni katılacak olan, ge
rekse çeşitli nedenlerle işlerini değiştirmek 
isteyen değişik mesleklere sahip birçok ele
man, bulundukları bölgelerde, çoğu za
man, durumlarına uygun bir iş bulama
makta ve yurdun diğer yerlerindeki açık 
işler hakkında da bilgi sahibi olamamak
tadırlar. İşgücü arz ve talebinde yurt ça
pında görülen bu dengesizliği gidermek, 
emek piyasasını berraklaştırmak ve yurt 
sathında işgücü seyyaliyetini sağlamak 
üzere, kurum tarafından 15 günlü periyot
larla 67 ilimizdeki açık işlerin yer aldığı 
bir iş gazetesinin çıkarılmasına başlan
mıştır. 

Kuruma başvuran işsizlerin yüzde 
91'inin, meslekî yönden vasıfsız olduğu gö
rülmektedir. Vasıfsız kişilere iş bulma ola
nağı ise, bildiğiniz ve takdir edeceğiniz gi
bi, çok kısıtlıdır. Bu nedenle, kurum, va
sıfsız işsizleri işe yerleştirmek üzere kısa 
süreli ve meslekî eğitim veren işgücü ye
tiştirme kursları düzenleme organizasyo
nuna başlamıştır. 

Kuruma intikal eden işgücü arz ve 
talebi arasındaki meslekî dengesizliği gi
dermek amacıyla, işverenlerin aradıkları 
mesleklerde düzenlenen bu işgücü yetir-
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tirme kurslarını bitirenlere, iş garantisi ve
rilmekte ve iş bulma imkânları bu suretle 
artırılmaktadır. 1988 yılının Mar t ayında 
başlatılan bu uygulamayla, bugüne kadar 
64 kurs düzenlenmiştir ve bu kursa katı
lan bütün kursiyerler, yetiştikleri meslek
lerde de işlere yerleştirilmişlerdir. 

Kurumda kayıtlı mesleksiz sakatlann 
istihdamlarının sağlanması amacıyla, 
meslekî rehabilitasyon kursları da düzen
lenmektedir. Bu amaçla, 1988 yılında 19 
kurs düzenlenmiş ve bu kurslarda, 335 sa
kat vatandaşımız, durumlarına uygun ve 
geçerli mesleklerde yetiştirilerek, istihdam
ları sağlanmıştır. Ayrıca, sakatların iş bul
malarını kolaylaştırmak ve meslekî reha
bilitasyon hizmetlerini yürütmek üzere, 
kurum bünyesinde özel bir sakatlar biri
mi oluşturulmuştur. 

Üniversitede okuyan öğrencilere iş 
bulmak ve üniversiteden mezun olacak 
gençlere istihdam rehberliği yapmak üze
re, üniversitelerde istihdam danışmanlığı 
merkezleri kurulmasıyla ilgili çalışmalar 
tamamlanmış, önümüzdeki haftadan iti
baren de bu istihdam danışmanlığı mer
kezlerinin açılmasına başlanacaktır. 

Sanayi bölgelerinde ve küçük sanayi 
sitelerinde iş aramayı ve iş bulmayı kolay
laştırmak üzere, Manisa, Ankara, js tan-
bul, İzmir, Bursa ve Diyarbakır'da sana-
yu bölgeleri istihdam merkezleri kurulma
sı çalışmalarına başlanmış, onbeş yirmi 
güne kadar da bu merkezlerin açılmasına 
başlanacaktır. 

Turizm hizmetlerinin yoğun olduğu 
Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Kemer, Si
de, Alanya, Çeşme gibi ilçe merkezlerin
de, turizm işverenlerinin mevsimlik işçi ih
tiyaçlarını karşılamak üzere, turizm istih
dam büroları tesis edilmesi çalışmaları da 
tamamlanmak üzeredir. 

Büyük şehirlerde, günlük işgücü arz 
ve talebini karşılamak üzere, iş arayanla
rın toplandığı yerlerde günlük işçi merkez
leri kurulmakta ve işsizlerin iş bulması ko
laylaştırılmaktadır. İlk uygulamasına Kay-
seri'de başlanmış olan günlük işçi merkez-
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lerinin, Sivas ve Konya'da yapımı için ge
rekli hazırlıklar yürütülmektedir. 

Ev kadınlarının ve genç kızların is
tihdamını geliştirmek için, çocuk bakımı 
ile yaşlı ve hastalara bakım ve günlük ev 
hizmetlerini görmek üzere özel hizmet ser
visleri kurulması için gerekli çalışmalara 
da başlanmıştır. Ayrıca, kadınların daha 
çok sayıda istihdamını sağlamak üzere, 
kurum bünyesinde, özel bir kadınlar biri
mi de oluşturulmuştur. 

Bu programın amacı, İş ve İşçi Bul
ma Kurumunu, Batı ülkelerinde olduğu 
gibi, işsizliği azaltıcı, istihdamı artınci, iş
gücü kaynaklarını en iyi sekile değerlen
dirici bir yapıya kavuşturmak ve istihdam 
politikasının uygulanmasında aktif ve söz 
sahibi bir kuruluş haline getirmektir. 

Saym Başkan, değerli milletvekilleri; 
ülkemizin işsizlik meselesi uzun yılların bi
rikimidir; bu sebeple, kısa zamanda çözü
lebilmesini gerçekçi bulmuyoruz; ancak, 
doğru, istikrarlı ve kararlı politikalar uy
gulanması halinde, önce işsizliğin artma
sı önlenebilir; zamanla ve tedricî olarak 
da, birikmiş işsizlik azaltılabilir. 

Birçok ülkede ve Türkiye'de görülen, 
bir tarafta vasıfsız büyük insangücü faz
lası ve diğer tarafta ise, sanayi ve hizmet 
kuruluşlarının vasıflı eleman taleplerinin 
karşılanamaması tezadı, yetiştirilecek iş
gücünün genişletilip etkinleştirilmesiyle 
bertaraf edilebilecektir. 

Kalkınma bir bütündür. Sosyal ve ik
tisadî gelişme arasında ahenk ve dengenin 
sağlanması, kalkınmanın temel şartıdır. 
Hükümetimiz, hedefleri ve araçları birbi
riyle ahenkli bir iktisadî politikanın taki
bini zarurî görmektedir. 

Bu açıklamalar çerçevesinde, esasen, 
son yıllarda en fazla işsizliğin azaltılma
sında muvaffak olunan bir dönemi geçir
mekteyiz. 

Bu nedenle, bu Meclis araştırması
na gerek olmadığı kanaatimi ifade ederek, 
sizlere tekrar saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

SHP Grubu adına, Sayın Kenan Sü
zer; buyurun efendim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

SHP G R U B U ADINA KENAN 
SÜZER (Tokat) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; ülkemizdeki işsizliğin bo
yutlarının, toplumda yarattığı bunalımla
rın ve alınması gerekli önlemlerin tespiti 
için verdiğimiz araştırma önergesi üzerin
de grubumuzun görüşlerini sunmak için 
huzurunuzdayım. Bu vesileyle, grubumuz 
ve şahsım adına hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Sayın milletvekilleri, işsizlik uzun yıl
lar, kişilerin kusuru ve sorumsuzluğu ola
rak görülmüşse de, sonradan, konunun 
herkesi ilgilendirdiği, kişisel bir sorun ol
madığı anlaşılınca, bu düşünceden vazge
çilmiştir. 

Son yıllarda, gelişmiş ve gelişlemte 
olan tüm ülkelerin gündemini, önde ge
len ekonomik ve sosyal endişesini, işsizlik 
sorunları oluşturmuştur. Günümüzde iş
sizlik, toplumu oluşturan her kesimi; hü
kümeti, muhalefeti, işçi ve işvereni ile tüm 
tarafları ilgilendiren, ortak hareket etme
lerini gerektiren çok yönlü bir sorun ola
rak görünmektedir. Tüm ülkelerde, başta 
gelen korku ve kaygı kaynağı işsizliktir. Bu 
yüzden de, çalışmak isteyen yurttaşlarına 
iş bulmak, çağdaş devlet anlayışının ay
rılmaz bir parçası olmuştur. 

İşsizliğin, ülke ekonomisiyle yakın
dan ilgili olduğu gerçeği görülmüş, sorun, 
kişisel olmaktan çıkarılmış ve toplumsal 
bir sorun olarak ele alınmıştır. Bu neden
lerle ve sosyal devlet olmanın gereği de 
anımsanarak, Anayasamızın 49 uncu 
maddesinde "Çalışma, herkesin hakkı ve 
ödevidir. 

Devlet, işsizliği önlemeye elverişli 
ekonomik bir ortam yaratmak için gerek
li tedbirleri a l ı r" hükmüne yer verilmiş
tir. Anayasanın devlete verdiği bu görevi, 
elbette ki devlet organlarının savsakla-
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ması düşünülemez. Aksine, işsizliği cid
diye almak, özel anlam ve heyecanla ko
nuya yaklaşmak, ortak bir siyasî baza 
oturtmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin görevidir. 

Sayın milletvekilleri, işsizliğin, ülke
mizdeki sebeplerinin açık seçik ortaya 
konması; cesaretle mücadele yollarını tes
pit ederek, ortak bir anlayış atmosferi ya
ratmak hepimizin görevidir. Meclis ola
rak, işsizlerimize ve özellikle genç işsizle
rimize, kendi geleceklerini güvence altına 
almak için ciddî ciddî çaba gösterdiğimi
zi duyurmak ve hissettirmek zorundayız. 
Şüphesiz, bu çabalarımız sonucunda sağ
layacağımız sayısız yarar vardır; en büyük 
yarar da, toplumsal barışı korumak ola
caktır. İnsanlarımtzdaki yalnızlık duygu
sunu yok etmek, toplumda giderek kök sa
lan korku ve kendinden hoşnutsuzluk duy
gularını ortadan kaldırmak için, bugün, 
dünden daha çok işsizlikle ilgilenmemiz ve 
konuyu önemsememiz gerekmektedir. 

işsizlik oranının bizden çok düşük ol
duğu ülkelerde bile, seçim kampanyaların
da siyasî partilerin birinci önemli konu 
olarak topluma sundukları sorun, işsizlik 
olmuştur. Zira bilinmektedir ki, toplum
sal denetimin ortadan kalktığı, huzursuz
luğun başıboş kaldığı durumlarda, insan
ların nasıl davranacaklarını kestirmek ger
çekten zordur. Kendi kendimize düşündü
ğümüzde açıklamak yürekliliğini göster-
mesek bile, böyle bir sorunla karşılaştığı
mızda nasıl bir tepki göstereceğimizi, uy
garlık ölçülerinin dışına nasıl çıkacağımı
zı, önceden tahmin bile edemeyiz. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Özal da 
1983 seçimlerinden önce, ülkenin altı te
mel sorunundan biri olarak, işsizliği gös
termişti; seçim vaatlerinden biri de işsiz
liği önlemekti. Ne yazık ki, ANAP iktidar
ları döneminde, işsizlik, tehlikeli bir bi
çimde giderek büyümüş, Hükümetin al-
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dığı son kararlarla da, iyileşmenin görül
mesi bir yana, umut ışığı tamamen sön
dürülmüş, Sayın Başbakan, işsizliğin da
ha da artacağını, daha geçenlerde söyle
miştir. Bu açıklama göstermektedir ki, 
ANAP İktidarı kadar, ekonomiyi öne al
dığını iddia eden, ANAP İktidarı kadar, 
ekonomide vaatlerde bulunan ve nihayet 
ANAP İktidarı kadar vaatlerini tutmayan 
bir iktidar yeryüzünde pek ender görül
müştür. Temel atma törenlerinde söylenen 
tatlı vaatler ümit uyandırmış;*âncak, iş
sizlik sayımıza baktığımızda, herkesi rü
yadan uyandırmıştır. Halkımız, artık va
at istememektedir, nasihat hiç istememek
tedir; artık vatandaşlarımız, sorunlarının 
çözülmesini beklemektedir. Uçan kuştan, 
esen yelden medet uman insanlarımızın 
endişeleri büyüktür. Bu yüzden Yüce 
Meclisin, sorunu alacakaranlıkta bırak
maması, konuyu enine boyuna araştırması 
gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz, yoğun 
ve kitlesel işsizlik karşısındayken, ileride 
giderilmesi mümkün olmayacak toplum
sal hasar gözle görünürken, devletin res
mî kuruluşları hâlâ işsizliğin tarifinde bi
le anlaşamamışlardır. Ne gariptir ki, res
mî kuruluşlar tarif kargaşasının içinde bo
ğuşmakta; Devlet İstatistik Enstitüsü, 
Devlet Planlama Teşkilatı ve İş ve İşçi Bul
ma Kurumu, konuya nasıl ve nereden 
yaklaşacaklarını bile bilemez duruma düş
müşlerdir. İş ve İşçi Bulma Kurumuna gö
re, işsizlik, "çalışma gücü olan, çalışmak 
isteyen, kuruma başvurduğunda asgarî 
ücret düzeyinden gelir getirici işi olmayan, 
Kurum tarafından henüz kendine iş bu
lunamayan faal nüfus içindeki kişiler'' ola
rak tanımlanmaktadır; ancak, bu tanımın 
dışında kalanlar, işsiz olduğu halde Ku
ruma başvurmayanlar, gizli işsizler, asgarî 
ücretin altında çalışanlar, Kurumca, işsiz 
kabul edilmemektedirler. Devlet İstatistik 
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Enstitüsü, çalışma durumunda olup da, 
sadece iş arayanları işsiz saymaktadır. 
Devlet Planlama Teşkilatı ise, onbeş yaş 
ve büyüklerin oluşturduğu faal nüfus için
den, işgücü talebini, öğrencileri, ev kadın
larını, emeklileri, mahkûmları, gelir sahip
lerini düşerek işsiz sayısını az göstermek 
gayretiyle işsiz sayısını bulmaya çalışmak
tadır. DPT, daha sonra bu rakamların da 
fazla olduğu düşüncesine kapılmış olacak 
ki, yeni yöntemler keşfederek, işsiz sayısı
nı az göstermek için, onbeş yaş ve yukarı
sında işgücüne katılma oranının azalaca
ğını varsayarak işgücü arzını düşük gös
termeye çalışmıştır. Bunların sonucunda 
da, farklı tanımlar, farklı işsizlik sayıları
nı ortaya çıkarmıştır. Tabiî ki, bu karga
şalıktan, ülkemizdeki işsizliğin tam ve ger
çekçi boyutu ile ortaya çıkmasını isteme
yenler, bizzat bu görevi yerine getirmeyen
ler, konunun sisli kalmasını isteyenler, ge
çici olarak yararlanmaktadırlar; ancak, 
nasıl tanımlanırsa tanımlansın, rakamlarla 
ne kadar oynanırsa oynansın ve ne yapı
lırsa yapılsın, sorunun önemi ve büyük
lüğü gizlenememektedir. işsizliğin, toplu
mumuzu içten içe yakan, herkesi ilgilen
diren, mutlaka iyileştirilmesi gereken has
talık olduğu gün gibi ortadadır. 

Sayın milletvekilleri, işsizlik, uzun sü
reler boyunca yapılmayan birçok şeyin bi
rikmesi ile oluşmuştur; doğrudur. Dola
yısıyla, bir şeyin değil, birçok şeyin bir
likte yapılmasıyla azaltılabilir. Bunun dı
şında düşünülecek kısa ve kestirme yollar 
yarar sağlasa da, sorunu azaltmaz; onun 
kısa süreli görüntüsünü gizler, sonuçta da 
işsizlik kesinlikle azalmaz; aksine, artışı
na kaynaklık edebilir. Bu yüzden, sorunun 
üzerini iyice açmak gerekmektedir. 

Önce, şunu birlikte kabul etmemiz 
gerekir : Tüm ülkelerde ve özellikle de ül
kemizde işsizliğin temel kaynağı, hızlı nü
fus artışıdır. Hızlı nüfus artışının ortaya 

koyduğu emek arzı fazlalığına, yurt içi iş
gücü talebinin yetişememesi, işsizliği ka
bul edilemez düzeye çıkarmaktadır. Kısa
cası, diğer ülkeler gibi, Türkiye de, nüfus 
artış hızını aşağılara çekmedikçe, bu yön
de planlamalara gitmedikçe, ne işsizlik so
rununu çözebilir ne de diğer sorunlarını 
çözmede pek başarılı olabilir. 

Nüfus artış hızı yüzde l ' in üzerinde 
olup da, gelişmesini tamamlamış, kalkın
mış hiçbir ülke gösterilemez değerli arka
daşlarım. Ülkemizde ise, nüfus artış hızı 
yüzde 2,5 dolayındadır. Alınacak önlem
lerle, özellikle de eğitimle, yüzde l'in al
tına düşürmedikçe ve kontrol altında tut
madıkça, yüksek düzeyde de kalkınma hı
zına ulaşmadıkça, işsizliği önlemek ola
naksızdır. Bu önlemin uzun vadeli plan
larının gecikmeden yapılması, bu konuda 
cesaretli olunması şarttır. 

Yüksek nüfus artışı sonucunda, ülke
mizde son 25 yılda nüfus yüzde 80 ora
nında artmıştır. 1962 yılında 29 milyon 
olan nüfusumuz, 1987 yılına gelindiğin
de, 23 milyon artışla, 52 milyonu bulmuş
tur. Buna karşılık (yani, yüzde 80'lik nü
fus artışına karşın) işgücü talebi yüzde 31 
oranında artmıştır. Bu da, 3 milyon 928 
bin kişiye isabet etmektedir, işgücü tale
binin nüfus artış hızıyla orantılı artması 
halinde, işgücü talebinin 1987'de 20 mil
yonu aşması gerekirdi. Bu gerçeğe karşın, 
işsizlik oranı, Devlet Planlama Teşkilatı
na göre, 1987 yılında yüzde 15,2 olarak 
açıklanmıştır. Oysa, 1962 yılında yüzde 11 
olan işsizlik oranı; işgücü arzı, işgücü ta
lebine göre, bu artış seyriyle yüzde 22'yi 
bulmaktadır. Zira, nüfus artış hızına gö
re, her yıl, işsizlik yüzde 1,7 oranında art
maktadır. Ekonomik bulgular, gerçekler, 
her gün içinde yaşadığımız durum göz 
önüne alındığında, ülkemizdeki gerçek iş
sizlik oranının yüzde 21 - yüzde 22 ola-
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rak kabul edilmesi gerekir. Bu rakamla
rın da endişe verici olduğu şüphesizdir. 

Sayın milletvekilleri, çalışan her 100 
kişiye düşen çalışmayan sayısı, İş ve İşçi 
Bulma K u r u m u n c a "ekonomik ba
ğımlılık" olarak kabul edilir. Ülkemizde
ki ekonomik bağımlılık oranına bakarsak, 
durumun tüyler ürpertici olduğu ortaya 
çıkmaktadır. İşin daha da üzücü yanı, her 
yıl bağımlılık oranının yükselmesidir. 1980 
ve sonrasında ekonomik bağımlılık oranı 
hızla yükselmiştir; 1987 yılında ise rekor 
seviyeye ulaşmıştır. 1987 yılma göre, her 
100 çalışan, ayrıca 214 kişinin de bakımı
nı üstlenmiş olmaktadır. Böylece, kişi ba
şına hane halkı gelir düzeyi düşmekte, ba
ğımlılık oranındaki bu artışla, sefaletin ve 
yoksulluğun giderek arttığını göstermeye 
yetmektedir. 

Peki değerli arkadaşlarım, işsiz insan
larımızın bugün ülkemizdeki iş bulma 
umudu nedir? İşsizliğin bir göstergesi de 
iş bulma umududur; ay içinde iş için İş 
ve İşçi Bulma Kurumuna başvuran işsiz
lerden ne kadarının, ay sonu itibariyle, 
toplam işsize göre iş bulabilme durumu
dur. İş bulma umudu, işsizliğin uluslara
rası bir göstergesidir. Bu ölçüye baktığı
mızda, korkutucu bir düzeye düştüğü ger
çeği ile karşı karşıya kalmaktayız. 

1961 yılında yüzde 64,10 olan iş bul
ma umudu, 1986 yılında yüzde 1,96'ya 
düşmüştür. 1987 yılında ise yüzde 0,79'a 
inmiştir. Tabloyu genel olarak incelediği
mizde, biraz önce Sayın Bakanın o beğen
mediği 1970'li yıllarda yüzde 35 civarın
da olan iş bulma umudunun, 1980 sonra
sında, hızla yüzde 4 seviyesine indiğini 
görmekteyiz. İşsizlerin günlük hayatların
da ne kadar çaresizlik içerisinde oldukla
rını, korkularımızın abartılı olmadığını, 
gerçekten kaygı duyduğumuzu bu rakam
lar göstermektedir. 
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Ülkemizdeki işsizliğin ulaştığı boyu
tun acı bir göstergesi olan bu rakamlara 
göre, İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı 
ile bir iş sahibi olmak, yine aynı kurumun 
verilerine göre, hayalden ibarettir. Bu du
rumda, İş ve İşçi Bulma Kurumunun ne 
işe yaradığı, gerçekten merak konusudur. 
Elimizdeki tüm bulgular, kurumun işle
vini yitirdiğini, sadece kayıt ve formalite 
kurumu haline geldiğini göstermektedir. 
Gerçekten de, ne iş arayanlar ne de işçi 
arayanlar, devletin bu iş için kurduğu ku
rumu tercih etmemektedir. Halbuki, in
sanların iş ihtiyaçlarıyla, işverenlerin işçi 
ihtiyaçlarını, olabilecek en iyi biçimde ko-
ordone etmek, bu kurumun görevidir. İn
sanların kendi çabalarıyla iş ve,işçi bul
maktaki zorlukları kabul edilerek ve sos
yal devlet olmanın sonucu olarak, iş dün
yasında etkili olacak olan böyle bir kuru
ma ihtiyaç duyulmuştu. Kurumun etkisi
ni kaybettiğini yakından bilen iş ve işçi 
arayanlar, bu Kuruma müracaatı tercih 
etmemektedirler. Kurum kanalıyla işçi 
arayan kuruluşların oranı sadece yüzde 
6,5 olup, iş arayanların sadece yüzde 12,1'i 
Kuruma başvurmaktadır. İş arayanların 
yüzde 87,2'si, eş dost ve tanıdık aracılığıy
la iş aramaktadırlar. İş ve İşçi Bulma Ku
rumu işlevini böylesine yitirince, iş ara
yanların başka yolları zorlamasını, sayın 
milletvekilleri de her gün bizzat içinde ya
şayarak gözlemektedirler. Zaten, Kuruma 
müracaat edenlerin ancak yüzde 33,8'i iş 
bulmayı ümit etmekte, bunlann büyük bir 
kısmı da tamamen umutsuz olarak baş
vurmaktadır. 

İş arayanların yüzde 94,6'sı erkektir. 
Yüze 78,4'ü de, 20 - 30 yaş arasındaki 
genç nüfustur. Bu tablo da, sorunu daha 
önemli kılmaktadır : 

Genç kitlelerin okuldan sonra bir 
meslek sahibi olma arzularını herkes içten
likle kabul etmelidir. Erkek işsiz sayısın
daki korkutucu oran, insanlarımızın aile 
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yaşamına geçmek ve bir yuva kurmak için 
ne kadar eli-kolu bağlı, ne kadar çaresiz
lik içinde beklediklerini göstermektedir. 
Bu yüzden de, son yıllarda işsizliğin acı 
sonuçlarını, intihar haberlerini Her gün 
gazete sayfalarında görmekteyiz. Hatta, 
sayın bakanların yurt gezilerinde bile ken
di önlerinde intihara kalkışan işsiz geçle
ri görmeleri, ülkemizin içinde bulunduğu 

v durumu göstermeye yetmektedir. 
Yapılan araştırmalara göre, gençleri

mizin en önemli sorununu, gelecek endi
şesi ve işsizlik oluşturmaktadır. Zaten, is
tedikleri okullarda okuyamamanm mut
suzluğunu yaşayan gençler, ailece çekilen 
sıkıntılarla aldıkları diplomanın işe yara
madığını görmekte ve işsizliğin acısını yü
reklerinde duymaktadırlar; böylece, genç
ler, toplumun kendilerine sahip çıkmadı
ğı, güvenmediği düşüncesine kapılmakta
dırlar. 

Yine, yapılan araştırmalara göre, öğ
renimlerini tamamladıktan sonra İş ve İşçi 
Bulma Kurumu kanalıyla işe girmeyi ta
sarlayan gençlerin oranı, sadece yüzde 
1,3 'tür. Bu rakam, gençlerimizin gelecek
ten umutsuz olduklarını, âdeta kâbus için
de yaşadıklarını göstermektedir. Bizim 
kaygılarımız da bundan kaynaklanmakta
dır. Toplumsal barışı ve iç güvenliğimizi 
korumak için, devletin tek görevinin genç
lere hapishane yaptırmak olmadığı, en ba
sit olaylarda bile gençleri suçlayıcı tavır
lar içine girmekten başka görevlerinin de 
bulunduğunu burada hatırlatmak istiyo
ruz. Gençlerin suskunluğunu, çaresizliğini 
güvence sayamazsınız. Suskunluk, her za
man barışı sağlamaya yetmeyebilir; aksi
ne, suskunluktan korkmak ve tehlike çanı 
saymak, daha doğru bir yaklaşım olur. 

Sayın milletvekilleri, bir ülkede işsiz
lik, ülkenin koşullarına uygun olmayan, 
kaldırılamayacak sosyal ve ekonomik po
litikaların o ülke hükümetlerince insafsızca 

uygulanmasından doğar. Böyle politikalar, 
işsizliğin en tehlikeli türü olan kronik iş
sizliği ortaya çıkarır. Örneklemek gerekir
se, sürekli ve yüksek enflasyon, işsizlikle 
kesinlikle bağdaşmaz. Tüm ülkelerde, enf
lasyon, hükümetlerin istihdam politikala
rının önünde başlıca engeli oluşturmuştur. 
Ülkemizde yüzde 80'in üzerinde seyreden 
enflasyonla ve bu politikayla işsizliğin aza
lacağını varsaymak, ikiyüzlülük olur. 
Uzun süre yüksek enflasyon ve yüksek iş
sizliğin yaşandığı ülkelerde, toplumsal ba
rıştan kaygılanmamak, ekonomi uzman
larının bilgisinin sosyal patlamaları önle
yeceğini sanmak, en büyük saflık olur. 

Gelişmekte olan ülkelerde, -özellikle 
de ülkemizde- devlet, iş hayatında istikrar
lı bir ekonomik davranış içinde bulunmak 
zorundadır. Her gün nasıl bir sürprizle 
karşılaşacağını bilemeyen, hangi firmanın 
sağlam, hangi sağlam görünen firmanın 
yarın tepetakla gideceğinin belli olmadı
ğı ülkemizde işsizliği Önlemek, bu politi
kalarla mümkün görünmemektedir; kal
dı ki, işsizlik sorununun önünde dev gibi 
enflasyon dururken... 

Ayrıca, yüksek faiz politikası da işsiz
liği körüklemektedir. Ekonomiyi, yüksek 
faiz, yüksek işsizlik girdabından kurtar-
madıkça, iyimser olamayız. Bu yüzden, 
yüksek faizle ekonomiyi iyileştirme sevda
sından derhal vazgeçilmelidir, uzun süre
ler uygulanan yüksek faiz, sanayii durdur
muştur. İşsizliği önlemenin de motor gü
cü, sanayileşmedir. Bu enflasyonla, bu fa
izle, ne sanayi yatırımı yapılabilir, ne de 
var olan sanayii yaşatmak mümkün ola
bilir. İşsizliğe, ancak verimli çalışan sanayi 
yatırımları merhem olabilir. Yüksek faiz 
ve enflasyon, bu yarayı daha da azdırır. 
Çünkü, dünyanın her yerinde, böyle du
rumda, yatırımcılar spekülatif kazançla
ra yönelir; hiç kimseden, birikimini riske 
atmasını beklemek doğru olmaz. Kaldı ki, 
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kolay ve bol kazanç yollarının hükümetçe 
desteklendiği bir ülkede, sanayii canlan
dırmak, hayal olmaktan öteye gitmez. Ta
rımda uygulanan düşük taban fiyat poli
tikası, zaten çiftçinin belini kırmış, tarım 
kesiminde sermaye birikimini olanaksız 
hale getirmiştir. Tarıma dayalı sanayi, dur
ma noktasındadır. Bu politikalar yüzün
den, çiftçi, yurdunu, toprağını terk edip 
kente göçe zorlanmıştır. Geçim derdine 
düşen, pahalılıktan boğulan çiftçi, bera
berinde yığınla sorunla göçü tercih etmiş
tir. Böylece, kitlesel ve kronik işsizlik bi
rinci plana çıkmıştır. 

Nüfusunun büyük çoğunluğu tarım
da çalışan ülkemizde görülen bir işsizlik 
türü de, mevsimlik işsizliktir, Tarımda ça
lışma sürelerinin sınırlı olması, kış ayla
rında çalışma ortamının bulunmaması, bu 
tür işsizliği ortaya çıkarmaktadır. 

Ülkemizde, gizli işsizlik türü de yay
gındır. Bir üretim dalında işgücünün azal
ması, üretimde bir azalmaya yol açmıyor
sa, o iş dalında gizli işsizlik olduğu kabul 
edilir. Özellikle tarımda yüzde 60 oranı
na varan mevsimlik işsizliğin yanında, 
gözle görülecek biçimde gizli işsizlik oldu
ğu açıktır. Kaldı ki, esnaf da, uygulanan 
ekonomik politikalardan en çok etkilenen 
kesimdir. Uygulanan ekonomik politika
larla, küçük ticaret ve sanat erbabı ayak
ta duramaz hale gelmiştir ve gizli işsizli
ğin kaynağını oluşturmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Süzer, süreniz 
dolmuştur. İmza sahibi olarak da konuş
manıza devam etmeniz mümkündür. 

Teşekkür ederim. 
KENAN SÜZER (Devamla) — Hü

kümetlerin, her şeyden önce, işsizliğin 
sosyo-ekonomik nitelikli bir hastalık ve 
kaynak bakımından da korkunç bir israf 
ve savurganlık olduğunu kabul etmeleri 
gerekmektedir. İş ve İşçi Bulma Kurumu 
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önlerindeki kuyruklar, stadyumlarda ya
pılan sınavlar, tek tek insanların oluştur
duğu dev bir kitlenin mutsuzluğunu yan
sıtmaktadır. 

Bir iş sahibi olmanın, ekmek parası 
kazanmaktan öte anlamı da vardır. Çün
kü, çalışmak, anlamlı yaşamaktır; aile ha
yatımızda, diğer insanlarla ilişkilerde bü
yük önemi bulunmaktadır. Ailenin diğer 
fertlerini de işsizlik huzursuz eder. Bir ai
ledeki genç bir işsiz, tüm yakınlarını mut
suz etmeye yeter. Bu yüzden artan ölüm 
ve hastalık oranlarına, boşanma ve suç iş
leme oranlarına, uyuşturucu kullanımına 
şaşmamak gerekir. Ülkemizde giderek va-
himleşen işsizlik, çalışanları da huzursuz 
etmekte, işsizleri hatırlatarak, Sayın Baş
bakan dahi, işçilerimizi tehdit etmeye yel
tenmektedir. 

Sözleşmeli personel uygulamasıyla 
da, işsizler, işçiler için devlet eliyle baskı 
aracı olarak kullanılmakta, böylece, sen
dikalar üzerinde de baskı kurulmakta, gö
revlerini yapamaz duruma ve ortama sü
rüklenmektedirler. 

Bütün bunlar sorunu büyütmektedir 
değerli arkadaşlarım. Hükümet artık so
runun önemini göz ardı etmemelidir, ter
cihlerini gecikmeden yapmalı ve gereken 
politikalarını oluşturmalıdır. Bu politika
lar ülkemiz koşullarına, toplumumuza ve 
toprağımıza uygun olmalıdır, 

Sayın milletvekilleri, Avrupa Toplu
luğuna girmeyi arzuladığımız ülkemizde, 
işsizli oranı, en büyük engeli teşkil etmek
tedir; çünkü, işsizlik gelir dağılımını boz
muş, gelir adaletini alt üst etmiş, yerin
den oynatmıştır, işsizlik oranı yüksek olan 
ülkemizin isteklerine, Avrupa ülkeleri so
ğuk bakmaktadır. İşsizlikle mücadelede, 
birbirlerini tamamlayan ekonomik ve sos
yal politikaları, kendi gerçeklerimize ve 
düşüncelerimize göre tüm ekonomiyi 
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bütünüyle kapsayacak biçimde oluşturma
mız gerekmektedir. Böylece, Avrupa ile 
olan ilişkilerimiz kendiliğinden düzenli 
olacaktır. Zorlamayla bir yere gelmemizin 
de olanaksız olduğu gerçeği ortadadır. 

Sayın milletvekilleri, yüksek işsizlik 
oranı, demokrasinin de hoşlanmadığı, sev
mediği toplumsal bir hastalıktır. Bozuk bir 
ekonomi, göç ve işsizlik gibi sebepler, in
sanlarımızın demokrasiye bakış açısını de
ğiştirir, demokrasinin ritmini bozar. De
mokrasi, bir ülkede kurulduğunda, ilele
bet sürmesi garantiye alınmış bir düzen 
değildir. Demokrasiyi beslemek gerekir; 
en önemli besin kaynağı ise, herkese ça
lışma hakkının verilmesidir. Çünkü, bir 
anayasal hakkın kullandırılmaması halin
de, diğer haklardan söz etmek olanaksız
dır ve diğer hakların da pek önemi yoktur. 

işte bu sebeplerle, demokrasimizi 
toplumsal çelişkilerden kurtarıp kök sal
masını sağlamak için, inceden inceye hü
küm süren mutsuzluğu ve umutsuzluğu 
yok etmek için, halkımızın birbiriyle ya
kın bağlar kurmasını sağlamak için, işsiz
liğin babadan oğula, anadan kıza geçme
mesi için, gelecek kuşakların yoksulluktan 
ve sefaletten kurtarılması için toplumsal 
barışın sağlamlaştırılması için, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, işsizlik karşısında 
aciz, çaresiz ve ilgisiz kalmamalıdır değerli 
arkadaşlarım. 

Şunu unutmayalım ki, işsizliği önem
semeyen bir hükümetle ve meclisle, hiç 
kimse, hiçbir zaman barışık olamaz. Bu
gün, değerli arkadaşlarımızın bu yönde 
çaba göstereceğine yürekten inanıyor, 
önergemizin kabul edilmesini diliyor ve 
hepinize derin saygılar sunuyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Süzer. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Tevfik Ertüzün; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP G R U B U ADINA TEVFİK 
E R T Ü Z Ü N (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Sosyal-
demokrat Halkçı Parti milletvekillerince 
verilen, Türkiye'de işsizliğin boyutları ve 
sonuçlan konulu Meclis araştırması öner
gesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Meclis 
Grubu adına söz almış bulunuyorum. He
pinizi şahsım ve grubum adına saygıyla se
lamlarım. 

Sayın milletvekilleri; öncelikle, ülke
mizde işsizliğin fizikî ya da sayısal boyu
tu üzerinde durmak istiyorum. 

işsizliğin önemi, öncelikle, onun bü
yüklüğüne ya da yaygınlığına bağlıdır. Ni
tekim, açık işsizlik, yaygınlığının kısmî ve
ya genel olmasına, süresinin ise geçici ve
ya uzun süreli, yani sürekli olmasına gö
re değişik şekillerde tezahür eder. 

işsizliğin süresini tespit etmek olduk
ça kolaydır; ama yaygınlığını, yani kapsa
mını tespit için, açık işsizliğin tanımlan
ması gerekir. Bugün ülkemizde işsizliğin 
kapsamını ortaya koyacak, belirli, muay
yen bir tanım yoktur. Devlet İstatistik Ens
titüsüne göre, belirli bir işi olmayan, ça
lışmaya hazır ve iş aramakta olan kişiler, 
işsiz sayılmakta; iş aramayan işsizler ise, 
işsiz kabul edilmemektedir. Yani, Devlet 
İstatistik Enstitüsü, açık işsizliğin tespitin
de, beyanı esas almaktadır. Buna muka
bil, Devlet Planlama Teşkilatı ise, çalışma 
çağı nüfusundan sivil işgücü talebi ile fa
al olmayanların toplamını çıkarmak sure
tiyle açık işsizliğe varmaktadır. İş ve İşçi 
Bulma Kurumu ise, sadece kuruma kayıtlı 
olan işsizleri, işsiz olarak kabul etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu farklı ta
nımlar çerçevesinde, mesela, 1986 yılında, 
ülkemizde, Devlet İstatistik Enstitüsüne 
göre 960 bin kişi, İş ve İşçi Bulma Kuru
muna göre, 1 milyon 100 bin kişi, Devlet 
Planlama Teşkilatına göre ise 3 milyon 200 
bin kişi işsizdir. Bir ülke düşününüz ki, bu 
ülkenin resmî kurumları, belirli bir konu
da -işsizlik konusunda- birbirinden bir 
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hayli farklı, değişik rakamlar veriyorlar. 
Burada, bir küçük saplama yapmak isti
yorum; İş ve İşçi Bulma Kurumuna göre, 
açık işsizler, 1982'de 468 bin kişi olarak 
gözükmekteydi. Bu rakam, dört yıl son
ra, aynı Kuruma göre, 960 bin kişiye yük
selmiştir; yani, dört yılda ikiye katlanmış
tır. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında 
ise, 1984 yılı toplam işsiz sayısı 2 milyon 
300 bin olarak verilmektedir. Sonradan 
yıllık programlarda bu rakam değiştiril
miştir. Aynı yıl için, yani 1984 yılı için, bu 
defa işsiz sayısı, 2 milyon 900 bin olarak 
verilmiştir; yani, daha önce, Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planında 1984 yılı için, 2 
milyon 300 bin olarak gösterilen işsiz sa
yısı, aradan iki yıl geçtikten sonra, yıllık 
programda, yine 1984 yılı için, bu defa 2 
milyon 900 bin olarak gösterilmiştir; 600 
bin kişi artış göstermiştir. 

Bunları niçin söylüyorum? Bunları, 
bir olayı tespit için söylemeye çalışıyorum, 
o da şudur : 1980'den sonra, devletin ve 
kamu kurumlarının, istatistikler konusun
da, datalar, veriler konusunda güvenilir
liği kalmamıştır; resmî kurumların verdi
ği bütün rakamlar, artık şüphe altındadır 
ve gerçeği yansıtmamaktadır. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

Bir de bunlara, Birleşmiş Milletlerin 
belirlediği işsizlik ölçüsünü ilave etmek ge
rekir. Bilindiği gibi, Birleşmiş Milletler 15 
artı yaş grubunu, çalışma çağı nüfusu 
-ki bizim İstatistik Enstitüsü de öyle ka
bul ediyor- olarak kabul etmektedir. Bu 
grupta yer alan, ancak iktisaden gayri fa
al olan; yani, öğrenci, ev kadını, emekli, 
mahkûm ve kendi arzusu ile çalışmayan
ların ve işgücü talebinin, yani istihdamın 
bu 15 artı yaş grubundan çıkarılmasıyla 
işsizliğe varılır tanımını kabul etmektedir. 

Son zamanlarda, gerek Devlet Plan
lama Teşkilatı, gerekse İş ve İşçi Bulma 

Kurumu, bir de "ümid i kırılmış işsizler" 
kavramını ortaya koymuştur. Yani, ümidi 
kırılmış, iş araya araya bulamamış, artık 
iş aramaktan usanmış ve iş aramaz hale 
gelmiş işsizler, Devlet Planlama Teşkila
tına göre, İş ve İşçi Bulma Kurumuna gö
re, işsiz sayılmamaktadır; bunlar işsiz de
ğildir; bunlar ümidi kırılmış işçilerdir; bir 
kenarda bekleyeceklerdir; ileride belki 
ümitleri yeniden canlanırsa, tekrar iş pi
yasasına girerler ve iş ararlar. O zaman 
bunlar işsiz tanımına girer kabul edilmek
tedir. Böylece, eğer Devlet Planlama Teş
kilatının yıllık programını açarsanız de
ğerli milletvekilleri, Türkiye'de açık işsiz 
oranı 1987 yılında yüzde 6,4'tür. Evet, iş
sizlik Türkiye'de bu kadar. Bir de yüzde 
15,2 oranı vardır; ancak, bizim planlar ona 
işsizlik demiyor. O nedir? O, işgücü arzı 
fazlasıdır. Böylece, Planlama Teşkilatına 
göre, işsizliğe yol açan talep, istihdamda
ki veya işgücü talebindeki yetersizlik, ki
fayetsizlik değil de, işsizliğin sebebi, işgü
cü arzının fazla olması olarak kabul edil
mektedir. Ne yapalım, suç bizde değil... 
Suç kimde? Suç, işte bu. fazla olan işgücü 
arzında. Eğer, bu işgücü arzı fazla olma
sa, Türkiye'de işsizlik diye bir problem ol
mayacak demektedir, böyle düşünmekte
dir Planlama. 

Değerli milletvekilleri, böylece, kav
ram ve rakam oyunları içinde, Türkiye'
de işsizlik sorununun çözümü tercih edil
mektedir. Bakınız, OECD'ye göre, 1986 
yılı için açık işsizlik oranları bazı ülkeler
de şöyledir : Amerika Birleşik Devletlerin
de yüzde 7,2, Almanya'da yüzde 8,3, 
Fransa'da yüzde 10,2, İngiltere'de yüzde 
11,8, İtalya'da yüzde 10,6, Kanada'da yüz
de 10,5, Belçika'da yüzde 12,1, Yunanis
tan'da yüzde 6,3, İspanya'da yüzde 22 ve 
Portekiz'de yüzde 10,2. Bu rakamlar dik
kate alındığında, Türkiye'deki, 1987 yılı 
için Planlama Teşkilatının kabul ettiği 
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yüzde 15,2'lik işsizlik oranının gerçekçi ol
madığı kolayca anlaşılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, huzurunuzda, 
Planlamanın bu işsizlik rakamlarının bir 
analizini yapmak istiyorum. Rakamlara 
biraz fazlaca müracaat edeceğim; ama bu 
son derece önemli bir konudur. Çünkü, 
biraz önce Sayın Bakanın da konuşması
nı dinledik. Hükümet, işsizliğin belirlen
mesinde, işgücü arzını katiyen dikkate al
mamaktadır; sadece, işgücü talebi rakam
larıyla işsizlik olayını ortaya koymaya gay
ret etmektedir. 

Bu analizi yaparken, Devlet Planla
ma Teşkilatı verilerinden hareket etmek 
zorundayız; çünkü, Türkiye'de konunun 
gerçek sahibi Devlet Planlama Teşkilatı
dır. Gerçek sahibi Devlet Planlama olmak
la birlikte, fiilî sahibinin kim olduğu da 
belli değildir. Fiilî sahibi, acaba, planla
madan sorumlu olan Devlet Bakanı mı
dır, yoksa bir Devlet Bakanı mıdır, bu, 
kursları vesair.eyi düzenleyen, yoksa biraz 
evvel kürsüde Hükümet adına konuşan 
Sayın Çalışma Bakanı mıdır? Konunun 
sahibi de belli değildir; ama biz, Türki
ye'nin -geleneksel diyelim- 196.0 sonrası 
kamu yönetimi, devlet yönetimi içinde, 
konunun sahibinin Devlet Planlama oldu
ğunu kabul ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, biz, Devlet 
Planlama Teşkilatının 1980'den sonra iş
gücü rakamlarını küçülttüğünü iddia edi
yoruz. Devlet Planlama Teşkilatı, istihdam 
ya da işgücü talebi ile oynamak oldukça 
zor olduğundan -çünkü istihdam belli, 
onunla fazla oynayamıyorsunuz- işgücü 
arzını gerçek büyüklüğünün altında gös
termiş ve bu yolla işsiz sayısını küçült-
müştür. 

Değerli milletvekilleri, bu iddiayı si
ze birkaç değişik yoldan ispatlamaya çalı
şacağım. Bakınız, 1987 yılı; Türkiye'nin 
nüfusu 52 milyon. Devlet Planlama Teş
kilatının işgücü arzı için verdiği rakam 18 
milyon 800 bin. Türkiye'de işgücüne ka
tılma oranı, yani 15 artı yaş grubunun top

lam nüfusa oranı yüzde 63'tür. 52 milyon 
nüfusun yüzde 63'ü ne eder? 32 milyon 
800 bin. Demek ki, Türkiye'de yaklaşık 
32-33 milyon, çalışma çağında nüfus var. 

Devlet İstatistik Enstitüsü, gayrifaal-
leri 11 milyon olarak veriyor. İşte, 32 mil
yondan 11 milyon gayrifaali çıkardığınız 
zaman, karşınıza, işgücü arzı çıkar; yani 
bu, 21 milyondur. Türkiye'de 21 - 22 mil
yon işgücü arzı vardır, Planlama bunu 
1987 yılı için 18 milyon 800 bin kabul et
mektedir. Bu takdirde 21 milyon işgücü 
arzı, 16,5 milyon da işgücü talebi, yani is
tihdam; dolayısıyla, 21 milyonla 16,5 mil
yon arasındaki fark, yani 4,5 milyon, 
Türkie'de işsizliğin gerçek büyüklüğüdür 
ve 4,5 milyonu da 21 milyonluk işgücü ar
zına oranladığınız zaman, oran yüzde 
22'dir. Türkiye'de asgarî işsizlik oranı yüz
de 22'dir. 

Bir başka yoldan daha açıklamaya ça
lışacağım. Tabiî bu arada şunu da ifade 
etmek istiyorum : Çok önemli bir ıskonto 
vardır. Yani, Planlama, oranı yüzde 15 ka
bul ediyor, halbuki gerçek oran yüzde 22; 
yüzde 50'lik bir iskonto var. Mutlak ra
kam olarak, Planlama diyor ki, "3 milyon 
işsiz var"; halbuki rakam 4,5 milyon. Bu
radaki iskonto da yüzde 50. 

Değerli milletvekilleri, ikinci yolu
muz, işgücünü eğer Planlamanın kabul et
tiği gibi, 18 milyon 800 bin kabul edersek, 
fiilî işgücüne katılma oranı -nüfus da 52 
milyon olduğuna göre- yüzde 36 olmak
tadır; Türkiye'de işgücüne katılma oranı 
yüzde 36'dır. Eğer, işgücü arzını 21 mil
yon kabul edersek, bu oran yüzde 40'tır. 
Nitekim, bu oran, İtalya'da yüzde 40, 
Fransa'da yüzde 44, yani işgücüne katıl
ma oranı, işgücü arzının nüfusa oranı 
Fransa'da yüzde 44, Almanya'da yüzde 
46, İngiltere'de yüzde 50'dir. 

Değerli milletvekilleri, düşününüz; 
faal nüfusunun yüzde 58'i tarımda çalı
şan, 9,5 milyon insanı tarımda olan ve bu
nun ancak 600 bini, yani tarımda çalışan 
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9,5 milyonun 600 bininin açık işsiz olarak 
kabul edildiği Türkiye'de, işgücüne katıl
ma oranının gerçekte yüzde 40' m da üs
tünde olması gerekir, işgücü arzını yüz
de 40 bile kabul etsek, gene de 21 milyon 
sonucunu bize verir. Böylece, açık işsizle
rin istihdam talebi, biraz önce de ifade et
tiğim gibi, istihdam, yani emek talebi 16,5 
milyon olduğuna göre, açık işsizler, bu yol
la da 4,5 milyon olarak ortaya çıkıyor. 

Değerli milletvekilleri, burada çok 
önemli bir nokta karşımıza çıkıyor; Tür
kiye ile hemen hemen aynı nüfusa sahip 
olan Almanya, italya, ingiltere ve Fransa 
gibi ülkeler, bizden yüzde 25 ila yüzde 40 
arasında daha fazla işgücüne istihdam im
kânı sağlıyorlar; Türkiye'deki emek verim
liliğinin 3 ila 7 katı kadar. Düşününüz, bu 
ülkelerle aşağı yukarı aynı nüfusa sahibiz, 
biz nüfusumuzun yüzde 36'sini işgücüne 
katıyoruz, bu ülkeler yüzde 40 ila 50'sini 
katıyorlar; bizdeki emek verimliliğinin 3 
ila 7 kat fazlasıyla. İşte, bu ülkelerle Tür
kiye arasındaki üretim ve gelir farklılığı
nın önemli sebeplerinden biri burada yat
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, bir üçüncü yol 
da şudur : Devlet İstatistik Enstitüsünün 
1980 yılı nüfus sayımı sonuçlarını esas alır
sak, nüfus sayımı sonuçlarına göre, 1980 
yılında iktisaden faal olanların, -12 artı yaş 
grubu olarak Devlet İstatistik Enstitüsü 
tarafından kabul ediliyor- sayısı, daha 
1980 yılında 19 milyon 200 bindir. Bun
dan 12 ila 14 yaş grubunda olanları çıkar
dığımız zaman geriye, 15 yaşın üstündeki 
nüfus olarak 17 milyon 840 bin rakamına 
ulaşılmaktadır. Bunun 500 bininin silah 
altında olduğunu kabul edersek, daha 
1980 yılındaki sivil işgücü arzı 17 milyon 
300 bindir. Nitekim bu, bizim yüzde 
40'lık işgücüne katılma oranımızı da doğ
ruluyor; 17 milyon 300 bin kişilik sivil iş
gücü arzını 1980 yılının nüfusu olan 44 

milyon 700 bine oranladığımız zaman, iş
gücüne katılma oranının yüzde 40 oldu
ğu teyit ediliyor. 

Değerli milletvekilleri, 1980 yılından 
sonra, her yıl ortalama olarak 1 milyon 
200 bin kişinin 15 yaşını aştığını kabul 
edecek olursak ve bunun da yüzde 40'inin 
işgücüne katıldığını, yani emek piyasası
na çıktığını düşündüğümüzde, her yıl or
talama 480 bin kişinin işgücü arzına ila
ve edilmesi gerekir. Bu konuda Sayın Hü
kümet de burada bir şey söylememiştir. 
Planlama Teşkilatının, her yıl Türkiye'de 
emek piyasasına giren insanların sayısının 
ne olduğunu bize vermesi lazım; ne kabul 
ediyor? Evet rakam budur; 480 bin kişi her 
yıl işgücü arzına ilave ediliyor. 1980 ila 
1987 arası yedi yılda ne eder bu? 3 mil
yon 360 bin kişi. Bunu 1980 yılı işgücü ar
zı olan 17 milyon 300 bine ilave edersek, 
işte, 1987 yılındaki işgücü arzı büyüklü
ğü 20 milyon 700 bin, yani yaklaşık 21 mil
yon. Böylece, bu metot da teyit ediyor ki, 
1987 yılında işgücü arzı 18 milyon 800 bin 
değil, yaklaşık 21 milyondur. 

Türkiye'de açık işsiz 4,5 - 5 milyon 
ve işsizlik oranı da yüzde 22 ila yüzde 25 
arasındadır. Nitekim, Devlet Planlama 
Teşkilatı, 1987 yılı aralık ayında Birleşmiş 
Milletlerle yaptığı bir kredi anlaşmasında 
da, Türkiye'de işsizlik oranının yüzde 22 
olduğunu kabul etmiştir. Eğer biz, Plan
lamanın verilerini kabul edecek olursak 
şöyle bir tablo ile karşı karşıya kalıyo
ruz : 1980 yılının 17 milyon 300 binlik iş
gücü arzı, 1987 yılında -Planlamaya göre-
18 milyon 800 bindir; yani, 1,5 milyon art
mış. Planlama Teşkilatı, 1980'den 1987'ye 
işgücü arzının 1,5 milyon arttığını kabul 
ediyor. Yani bu takdirde, bu demektir ki, 
Türkiye'de, her yıl işgücü arzı olarak 
emek piyasasına çıkanlar, ortalama 200 
bindir; bu mümkün değildir. 
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Değerli milletvekilleri, işgücü rakam
larındaki bu oynamalar, 1980 ila 1983 ara
sında yapılmıştır, 1984 - 1987 yılları ara
sında da yapılmıştır; fakat niteliği birbi
rinden biraz farklıdır. 1980'de 17 milyon 
300 bin olan işgücü arzı, 1984 yılı için, 700 
bin fazlasıyla, 18 milyon olarak gösteril
miştir. Yani, 4 yılda, ortalama, yılda 175 
bin artarak, 700 bine ulaşmıştır işgücü ar-
zmdaki artış. Halbuki, biraz önce ifade et
tiğim gibi, Türkiye'de her yıl nüfus 1,5 
milyon artıyor ve her yıl 1 milyon 200 bin 
kişide 15 yaşının üstüne çıkıp çalışma ça
ğına dahil oluyor; bunun yüzde 40'ı da iş
gücüne giriyor. 

Böylece, gerçekte 1980 - 1984 yılları 
arasında yılda 480 bin kişiden, yaklaşık 
200 bin olması gereken işgücü arzı, bu yıl
lar arasında (1980 - 1984 arasında) 1 mil
yon 300 bin eksik gösterilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, rakamları, çok 
önemli göstergeleri bu ölçüde tahrif eden 
siyasî ve idarî kadrolardan -o günkü 
kadrolardan- bu ciddiyetsizliğin ve sorum
suzluğun hesabı mutlaka sorulmalıdır. 
Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir 
aşiret devleti olamaz. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

1984 yılından sonra bu tutumun de
vam ettiğini görüyoruz. Bu defa, 1984 -
1987 yılları arasında,Planlamaya göre, iş
gücü arzı, 18 milyondan, 18 milyon 800 
bine çıkmıştır; yani, yılda 260 bin civarın
da artmıştır, buna mukabil, işgücü talebi 
ise, 1984 - 1987 yıllan arasında, 772 bin 
artmıştır. 

Değerli milletvekilleri, buradan çıkan 
sonuç fevkalade basittir. Planlama Teşki
lâtı, işgücü arzı rakamlarını işgücü tale
bine adapte etmektedir, uyarlamaktadır. 
Bakıyor ki, işgücü talebinde, yani istih
damda ne kadar artış var; işte bu sene di
yelim ki 250 bin, işgücü arzını da ondan 

10 bin fazlasıyla -o kadarlık bir tolerans 
gösteriyor- diyor ki, "260 bin olsun..." 
Böyle şey olmaz... 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, süreni
zi beş dakika aştınız, bekledim, bir türlü 
bitirmiyorsunuz; rica.ediyorum, lütfen to
parlayınız. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Sayın Başkanım, toparlayacağım; fakat 
son derece hassas bir mesele, ben bunu 
hazırlamak için on onbeş günümü verdim. 

BAŞKAN — Efendim, onu baştan 
düşünmek zorundasınız. 

Lütfen... 
TEVFİK E R T Ü Z Ü N (Devamla) — 

Bitiriyorum efendim. 
Şimdi bakınız, eğer Planlamanın ver

diği gibi, işgücü arzındaki artışı yılda 260 
bin olarak kabul edersek, 15 yaşını aşan 
nüfus da yılda ortalama 1 milyon 200 bin 
olduğuna göre, bunu oranladığımızda, iş
gücüne katılma oranının, Planlama tara
fından, bu verilere göre yüzde 20 olarak 
kabul edildiği sonucuna vanrız. Bu$u ka
bul etmek de mümkün değildir; çünkü, 
rakamlar gösteriyor ki, Türkiye'de bu en 
az yüzde 36'dır. Neresinden bakarsanız 
bakınız, ciddî bir hata vardır ve bu hata
yı bulmak fevkalade kolaydır. 

Değerli milletvekilleri, aslında Plan
lamanın kabul ettiği rakam, yani 1980 yı
lı işsizlik oranı, yüzde 14,8'dir; aradan ge
çen zaman zarfında biraz artma olmakla 
beraber gene aynı yerde kalmıştır. 1980 yı
lında OECD'ye de bu rakamları verdik
leri için, O E C D de bu rakamları kullanı
yor. Planlama, "1980 yılında yüzde 14,8 
olan işsizlik oranı 1986'da 15,8 olmuştur" 
diyor; halbuki, biraz önce de ifade ettiğim 
gibi, gerçek oran yüzde 22'dir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de iş
sizliğin bu fizikî boyutunu böylece ortaya 
koyduktan sonra, çok kısa olarak, biraz 
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da işsizliğin kalitatif yönü üzerindeki gö
rüşlerimi arz etmek istiyorum. Türkiye'
de, bilindiği gibi, çok geniş bir gizli işsiz
lik ve mevsim işsizliği vardır. Öyle ki, ta
rımda çalışanların katma değeri, sanayie 
göre 7,5 kat, hizmet sektörüne göre ise 5,5 
kat daha düşüktür. Batı 'da ise, bilindiği 
gibi, sektörler arasında verim ve gelir fark
lılıkları azalmıştır. 

Düşününüz ki, Türkiye'de, tarımda 
en azından 6 ay çalışılır, 6 ay çalışılmaz. 
Böylece, tarımda yüzde 50 civarında bir 
gizli işsizlik, yani 4 - 5 milyona yakm bir 
gizli işsizin olduğu ortaya çıkar, buna, in
şaat ve turizm sektöründeki mevsimlik iş
sizlikleri de ilave etmek gerekir. 

Türkiye'deki işsizliğin temel özelliği, 
yapısal olmasıdır. Yani, işgücü arzının iş
gücü talebinden fazla olması; ancak, Ana
vatan Partisi İktidarının üretimden çok ti
carete ağırlık veren uygulamaları ve kro
nikleşen enflasyon, sorunun yapısal nite
liğini daha da derinleştirmiştir. Türkiye'
de uzun süreli işsizlik vardır. Batı 'daki iş
sizlik oranıyla Türkiye'dekini mukayese 
etmek doğru değildir. Çünkü, Batı'daki iş
sizliğin yüzde 70'i, o biraz önce bahsetti
ğim oranların yüzde 70'i 1 yılın altında
dır. Yani, en geç 1 yıl içinde o işsiz iş bu
luyor; friksiyonel işsizlik var; Türkiye'de 
ise uzun süreli, kronik özellik gösteren iş
sizlik var. 

Özellikle, devlet işsize iş bulmak zo
runda değildir görüşünün sonucu olarak, 
işgücü talebi yılda 250 bin civarında ar-
tabilmekte, geri kalan 200 - 250 bin kişi, 
her yıl işsizler ordusuna katılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bugün artık, iş
sizliği önlemek için enflasyona göz yumul
ması görüşü de geçerliliğini kaybetmiştir; 
çünkü, enflasyonla birlikte, işsizlik belki 
geçici olarak bir miktar hafiflemekte; ama 
bir süre sonra, enflasyon çok daha büyük 
bir problem olarak ortaya çıkmakta ve ye

niden daha büyük boyutta bir işsizliğe yol 
açmaktadır. Bu nedenle, artık teoride -
uygulamada da öyle- enflasyon ve işsizlik 
oranları ayrı ayrı mütalaa edilmiyor; enf
lasyon ve işsizlik oranının toplamına gö
re ülkelerin ekonomik performansları sı
ralanıyor. 

Bakınız, bugün, çağdaş dediğimiz 
Batı ülkelerinde işsizlik oranı yüzde 10 ci
varında. Enflasyonu da Avrupa Toplulu
ğu için yüzde 5 kabul edersek, ortalama 
yüzde 15 olur. Buna biz " iç dengesizlik 
oranı" diyebiliriz. İç dengesizlik oranı gü
nümüzün çağdaş ülkelerinde yüzde 15, 
Türkiye'de ise -yüzde 80'ler civarındaki 
enflasyona yüzde 20 işsizliği ilave edersek-
yüzde 100'dür. İşte, Türkiye'nin ekono
mik performansı budur. Batı'daki iş den
gesizlik oranı toplam olarak (enflasyon ve 
işsizlik oranı toplamı) yüzde 15, Türkiye'
de ise yüzde 100. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, bitirme
nizi rica ediyorum. Beni mecbur etmeyin 
efendim. Lütfen... 

T E V F İ K E R T Ü Z Ü N (Devamla) — 
Sayın Başkanım, çok kısa olarak... 

BAŞKAN — Hayır, notlarınıza de
vam edemezsiniz; çünkü çok uzun, ben 
buradan dikkat ediyorum. Lütfen bi
tiriniz! 

TEVFİK E R T Ü Z Ü N (Devamla) — 
Hayır, hayır, özetleyerek bitireceğim, siz 
bakmayın notlarımın uzun olduğuna. 

BAŞKAN — Lütfen... Ben bakıyo
rum dikkatlice. Lütfen bitirin efendim; te
şekkür ederim. 

TEVFİK E R T Ü Z Ü N (Devamla) — 
Hocalık özelliğimizi kullanarak... 

BAŞKAN — Özellikle rica ediyo
rum; bitirin! 

TEVFİK E R T Ü Z Ü N (Devamla) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Türkiye'deki işsizliğin yapısındaki bir baş
ka hususiyet, genç işsizliğinin ve diplomalı 
işsizliğin çoğalmasıdır. İki küçük rakam 
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vereceğim. 1982 yılında 20 - 24 yaş gru
bundaki işsizlik oranı yüzde 29 iken, 
1986'da yüzde 42'ye, 25 - 29 yaş grubun
daki işsizlik oranı 1982'de yüzde 19 iken, 
1986'da yüzde 24'e yükselmiştir. 1982'de 
ilkokul mezunu olanlardaki işsizlik oranı 
yüzde 42 iken, 1986'da yüzde 52'ye çık
mıştır. Orta ve dengi okullardaki işsizlik 
oranı, aynı yıllar itibariyle, yüzde 6'dan 
yüzde 13'e, lise ve dengi okullardaki işsiz
lik oranı yüzde 10'dan yüzde 17'ye, mes
lekî ve teknik liselerdeki işsizlik oranı yüz
de 5'ten yüzde 7,5'a çıkmıştır. Yükseko
kul ve fakülte mezunlanndaki işsizlik ora
nı yüzde l'den, 1982 - 1986 yılları arasın
daki dört yılda, yüzde 2'ye çıkmıştır. 

Değerli milletvekilleri, sonuç olarak 
ş\mu söylemek istiyorum : 52 milyonu 
aşan nüfusa sahip Türkiye'de, çalışma ça
ğındaki nüfus 32 milyondur. Devlet İsta
tistik Enstitüsüne göre bunun 11 milyonu 
iş aramayan jgayrifaallerdir; ancak, bu 
gayrifaallerin 6 - 7 milyonu ev kadınıdır. 
Bu ev kadınlarının yüzde 43'ünün daha 
önceden çalışma hayatları vardır ye bun
ların yüzde 35'i lise ve dengi okul mezu
nudur. Yani, hayat şartlarının daha da zor
laşması veya ücretlerin yükselmesi halin
de, bu ev kadınları iş piyasasına girecek
lerdir. Ayrıca, 1,5 milyon olan öğrencile
rin, giderek daha büyük bölümü iş arar 
hale gelmektedirler. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi şöyle 
toparlamak istiyorum : Sayın Özal, 1983 
yılında, işsizlik hakkında şunları demiş
ti : "işsizliği kalıcı olarak çözmenin tek 
yolu, kalkında hızını yüzde 7'lerin üzeri
ne çıkarmaktır. Bu da, devamlı olarak üs
tüne bastığımız enflasyonun düşürülme
siyle doğrudan ilgilidir. Enflasyon düşü
rülmedikçe, kalkınma hızı yüzde 7'lerin 
üzerine çıkarılamaz, işsizliği çözmek için 
enflasyonun artması gerektiğini iddia 

edenler, hayat pahalılığının, zamların da
ha fazla olması gerektiğini savunanlar var
dır. Sakın bu telkinlere kanmayın. Bun
ların niyetleri işsizliği azaltmak değildir, 
havadan para kazanmaya alışmış olanla
ra yeniden aynı imkânı yaratmaktır." 

1983 seçimleri öncesinde bu görüşle
ri savunan Özal, yüzde 80'e varan enflas
yon karşısında, acaba, işsizliği nasıl çöze
bilecek; en azından, işsizliğin azaldığını 
nasıl iddia edebilecektir? işsizliğin bu de
rece yaygın olduğu ülkemizde, toplumsal 
barış ve ahlak nasıl korunabilecektir? 

Sayın milletvekilleri, ülkede sosyal 
çalkantılara yol açabilecek önemde ve ön
celikte olan işsizlik felaketinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi çatısı altında ele alın
masını, Doğru Yol Partisi Meclis Grubu 
olarak kaçınılmaz bulduğumuzu ifade 
eder, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Gürbüz Yılmaz; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA GÜRBÜZ 
YILMAZ (Ordu) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Tokat Milletvekili Sayın 
Kenan Süzer ve 38 arkadaşı tarafından ve
rilen, işsizliğin boyutlarını ve yarattığı bu
nalımlar ile bu hususta alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önerge do
layısıyla, Anavatan Partisi Grubu adına 
söz almış bulunmaktayım. Sizlere, bu ve
sileyle, şahsım ve grubum adına saygılar 
sunarım. 

Sayın milletvekilleri, vatandaşımızın, 
inandığı, güvendiği hükümetlere, kendi 
meselelerini çözmek için imkân vermesi 
kadar normal bir hadise yoktur. Bizim va
tandaşlarımız da, milletin kurtuluşunu 
Anavatan Partisinde görmüş, Anavatan 
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Partisine, "Benim meselelerimi hallet; 
geçmişte size verdiğim iktidar olma göre
vini, bir beş yıl daha onaylıyorum" diye
rek, Anavatan Partisinin hemen hemen 
her konudaki icraatının doğruluğunu te
yit etmiştir. 

Anavatan Partisinin, milletin mese
lelerinin çözümünde ortaya koyduğu ger
çekçi politikası sayesinde, işsizlikle müca
delede, şimdi aşağıda teferruatlarından 
bahsedeceğim şekilde, bu konunun tara
fımızdan ne kadar iyiye götürülmüş oldu
ğunu hep beraber görmüş olacağız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde 
de, sosyal devlet kavramının gereği, çalış
ma yaşında bulunan herkesin istihdamı
nın sağlanarak, belli bir gelir ve yaşam dü
zeyine kavuşturulması, bütün hükümetle
rin öncelikle ele aldığı ve çözüme kavuş
turmak istediği bir konudur. Bu itibarla, 
istihdam sorunu ve buna bağlı olarak, iş
sizlik olayı, kamuoyunun her zaman has
sasiyetle üzerinde durduğu bir sorundur. 

işsizliğin, bugün birçok gelişmiş ül
kenin en önemli meselelerinden birini teş
kil ettiğini bilmekteyiz. Ülkemizde işsiz
lik meselesi, uzun yılların birikimi olarak 
ortaya çıkmakta, kısa zamanda tamamen 
ortadan kaldırılması, gerçekçi görülme
mektedir. Bu bakımdan, Anavatan Hükü
meti, programlarında de belirtildiği gibi, 
doğru, istikrarlı ve kararlı politikalar uy
gulanması halinde, önce işsizliğin artma
sının önleneceğine, zamanla ve tedrici ola
rak birikmiş işsizliğin azaltılabileceğine 
inanarak yola çıkmış, uyguladığı doğru 
ekonomik politikalar ve aldığı sonuçlar ile 
bu görüşünün doğruluğunu kanıtlamıştır. 

Nitekim, uygulanan doğru ekonomik 
ve sosyal politikalar sonucu, son yıllarda, 
yıllık ortalama yüzde 2 oranında istihdam 
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büyümesi sağlanmış, işsizlik, son üç yıl
dır azalma eğilimine girmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
müsaade ederseniz, burada, mevcut çeşitli 
işsizlik istatistiklerini ele alarak, ülkemiz
de gerçek iş arayan açık işsiz sayısını ve 
işsizlik oranını tespite çalışacağım. 

Devlet Planlama Teşkilatının, Tür
kiye'de 15 yaşın üzerindeki kişileri kapsa
yan işgücü piyasası tahminlerine göre, 
1987 yılında sivil işgücü arzı 18,8 milyon 
kişidir, sivil işgücü talebi ise 16,6 milyon 
kişi olarak hesaplanmaktadır. Bu durum
da, işgücü arzı fazlasının 2,2 milyon kişi 
olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca, tarım
daki işgücü fazlası ile birlikte bu rakam 
2,8 milyon kişi olarak hesap edilmektedir. 
Bu rakam, toplam işgücü fazlasının, yüz
de 15 olduğunu göstermektedir. 

Planlamanın makro seviyede yaptığı 
emek arz ve talebi arasındaki bu farkı de
ğerlendirirken, buna, işsiz demek yerine, 
emek arzı fazlası olarak bakmak gerekir. 

Diğer bir ifadeyle, bu rakam, sana
yileşmiş toplumlarda gördüğümüz şekil
de istihdam dışı kalan ve işsizlik yardım
larından yararlanan açık işsizleri temsil et
memekte, makro seviyede emek arz ve ta
lebi arasındaki farkı ifade etmektedir. 

Devlet Planlama Teşkilatının, 15 ar
tı yaş grubunu kapsayan işgücü piyasası 
tahminlerine göre 2,8 milyon kişi olan top
lam işgücü fazlasının yüzde 3,2'sini, ta
rım sektöründeki gizli işsizler teşkil etmek
tedir. Bu durumda, 2,2 milyon olan tarım 
dışı işgücü fazlasının sivil işgücü arzına 
oranı, 1987 yılında yüzde 12 olarak görül
mektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
devlet İstatistik Enstitüsünün 1985 yılı 
kentsel yerleşim işgücü anketi sonuçlarına 
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göre, faal nüfus 18,4 milyon kişi olup, bu 
nüfusun 2 milyonu iş aramaktadır. Bu ra
kam, iktisaden faal nüfusun yüzde ll'inin 
iş aradığını göstermektedir. İş ve İşçi Bul
ma Kurumuna kayıtlı işsizlerin toplam si
vil işgücü arzına oranlan incelendiğinde 
ise, 1987 yılı sonu itibariyle, bu oranın 
yüzde 6 olduğu görülmektedir. Yine ku
rumun 1987 yılı istatistiklerine göre, iş 
arayanların sayısı -eski yıllardan devre
denlerle birlikte- 2 milyon kişidir. Kurum
dan iş isteyenlerin sivil işgücü arzına ora
nı yüzde 11 olarak hesaplanmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu açıklamalarımdan da anlaşılacağı üze
re, tarımdaki gizli işsizler dışında, Türki
ye'de iş arayanlar olarak işsizlik oranı, her 
üç kurumun verilerine göre, yüzde 11-12 
civarındadır. Bu oran, yaklaşık olarak, ha
len Avrupa Topluluğundaki ortalama iş
sizlik oranına tekabül etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye'de nüfus, Cumhuriyet dönemin
de (60 yıl içerisinde) 4 kat artarak, 12,7 
milyondan, 52,1 milyona yükselmiştir. 
1950 - 1960 döneminde yüzde 2,8 olan yıl
lık nüfus artış oranı, planlı dönemde yüz
de 2,1'e kadar gerilemiş olmasına rağmen, 
birçok sanayileşmiş Batı ülkesiyle muka
yese edildiğinde, yine de çok yüksek bir 
seviyede bulunmaktadır. 

Nüfusumuz, genç bir yapıya sahip
tir. Bu hızlı nüfus artışı, iktisadî gelişme 
sonucu elde edilen istihdam artışlarını bü
yük ölçüde absorbe etmektedir. Diğer ta
raftan, sanayileşmenin ve ekonomik geliş
menin bir sonucu olarak, işgücünün ta
rım sektöründen diğer sektörlere transfe
ri, hızlı şehirleşme yanında, bu sektörler
de istihdam baskısını artırmakta, açık iş
sizlerin ortaya çıkmasına neden olmakta
dır. Açık işsizlerin yüzde 56'sini ise, 24 ya
şa kadar olan genç işsizler teşkil et
mektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

önümüzdeki işgücü piyasasının diğer bir 
özelliği de, iş arayanların büyük bir bölü
münün, gelişen teknolojinin gerektirdiği 
meslekî niteliğe sahip olamamasıdır. Bu
nun yanında, iş piyasasında meslekî nite
lik kazanmış işgücü ihtiyacı büyüktür. Bir 
yanda niteliksiz işgücü fazlası bulunma
sı, öte yanda istenilen vasıfta işgücünün 
bulunmaması, işgücü planlamasında 
önemli iki temel sorun olarak görülmek
tedir. Bu durum karşısında, işsizlikle mü
cadele için, iktidar dönemimizde, bir yan
dan ekonomik kalkınma tedbirleri alınır
ken, diğer taraftan, işgücüne vasıf kazan
dırma çalışmalarına büyük önem verilmiş
tir. Sosyal ve ekonomik gelişmeye, üretim 
ve ihracat artışına optimal katkıda bulu
nacak, dengeli bölgesel kalkınmayı sağla
yacak yatırımların artırılması öngörülmüş, 
bu gayeye yönelik olarak da, 1984 - 1989 
yılları arasındaki dönemi kapsayan Beşinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, ya
tırımların reel olarak yüzde 8,5 oranında 
artırılması planlanmıştır; tabiî olarak, bu 
yatırımların enflasyonist baskılarının ön
lenmesi için de, uygun maliye ve para po
litikalarının uygulanması yoluna gidil
miştir. 

Konut yapımının teşvikine ve bölge 
planlaması ile büyük altyapı, enerji ve or
ganize sanayi bölgeleri projelerine önce
lik verilerek; bölgesel istihdam imkânla
rının geliştirilmesine, istihdam sorununu 
çözmede çok etkili olan küçük sanayie yö
nelik yatırım ve diğer destek faaliyetleri
ne önem verilmiştir. Küçük ve orta ölçek
li teşebbüslerde, teknik eğitime finansman 
konularında destek sağlanmıştır. 

Bunun yanında, tarımda verimliliği 
artırıcı faaliyetlerin, kırsal kesimde emek 
yoğun alanların desteklenmesi politikala
rı benimsenmiştir. 

Eğitim alanında ise, çıraklık ve yay
gın eğitim faaliyetlerine artan bir hızla de
vam edilmiş; 1986 yılında, Çıraklık ve 
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Meslekî Eğitim Kanunu çıkarılmıştır. Çı
raklık eğitimine alınacak gençlerin sayısı
nın önümüzdeki beş yıl içerisinde 500 bi
ne yükseltilmesi hedeflenmiştir. Diğer ta
raftan, kısa süreli işgücü yetiştirme prog
ramlarının uygulanmasına geçilmiştir. 

İş ve İşçi Bulma kurumunun, bugün 
bütün Batı ülkelerinde olduğu gibi, istih
dam yaratma ve geliştirme, işsizlikle mü
cadele kurumu olarak yeniden teşkilatlan
dırılması çalışmalarına başlandığını da 
memnuniyetle ifade etmek isterim. Böy
lece, İş ve İşçi Bulma Kurumunun, aynı 
zamanda, vasıfsız işgücüne meslekî nite
lik kazandıracak geniş kapsamlı organizas
yonlar yapabilecek bir yapıya ve finans
man kaynaklarına kavuşturulması amaç
lanmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
kalkınmada asıl hedef, sosyal gelişmenin 
sağlanmasıdır. Bütün ekonomik gelişme
ler, sosyal gelişmelere paralel olarak git
mek mecburiyetindedir. Hedef olarak, sos
yal adaletin sağlanması, bölgelerarası ge
lişmişlik farklarının azaltılması, refahın 
yaygınlaştırılması, sosyal politikamızm-te-
mel unsurlarını meydana getirir. ANAP 
İktidarı, bu hedefe ulaşmak için, öncelik
le, herkese, yeteneğine uygun istihdam im
kânı yaratmak gereğine inanmakta ve bu 
inançla meselenin üzerine gitmeye karar
lı bulunmaktadır. 

Şimdi size çarpıcı gelecek ve Anava
tan Partisi İktidarı devrinde geliştirilen 
toplu konutla sağlanan büyük bir imkânı 
burada rakam olara ifade etmek is
tiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bugüne kadar eylül sonu itibariyle Toplu 
Konutça kredisi açılan toplu konut sayısı 
607 048 adettir. Bunların 300 534 adedi 
bitmiş, 306 514 adedi devam etmektedir. 
Kredi itibariyle 1 trilyon 902 milyar lira 

kredi açılmış, 1 trilyon 484 milyar lira kre
di kullandırılmıştır. İstihdamını sağladı
ğı işçi adedi 1 milyondur; inşaatla ilgili 
imalat sektörü bazında sağladığı işçi istih
damı sayısı bu rakamın dışındadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
konuşmamın sonuna gelmiş bulun
maktayım. 

Şunun iyi bilinmesi gerekir ki, biz va
tandaşlarımıza karşı hiçbir zaman yanlış 
beyanda bulunmadık; bulunsa idik, bu
gün bulunduğumuz bu yerlerde olmamız 
mümkün değildi. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Bulun
duğunuz için yüzde 35 aldınız. 

GÜRBÜZ YILMAZ (Devamla) — 
Şimdi, Anavatan Partisi ve Hükümet ola
rak, siyaseti, açık olmayan fikir ve tedbir
lerin, yapılamayacak işlerin, yerine geti
rilmeyecek vaatlerin, sloganlardan ibaret 
programların itibar edildiği bir hizmet 
alanı olarak görmüyoruz. Sadece, bize 
karşı olduklarını söyleyerek, hizmete talip 
olanlann, hizmet verebilmesinin mümkün 
olmadığına, herkesin, neyi nasıl yapaca
ğını, çözümün nasıl olacağını ve çalışma
larda kaynakların nerelerden bulunacağı
nı, nasıl kullanılacağını muhalefetin açıkça 
söylemesi gerektiğine inanıyoruz. Bugün
den yarma, sorunlarımızın hemen çözüm
leneceğini sanmak herkesi gaflete götürür. 

Burada konuşmama son verirken, 
Anavatan Partisi Grubu olarak, Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin bu önerge
yi gereksiz gördüğümüzü, bunun için, bu 
önergeyi desteklemediğimizi; önergenin 
reddi İçin oy kullanacağımızı bildirir, bu 
vesileyle, bu konuda Anavatan Partisi 
Grubunun görüşlerini anlatma fırsatını bi
ze sağlayan arkadaşlarıma teşekkür eder, 
hepinize saygılar sunarım. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Yılmaz. 
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Önergedeki imza sahiplerinden Sa
yın Enis Tütüncü; buyurun efendim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 10 dakikadır Sayın Tütüncü. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Te

şekkür ederim Sayın Başkan. 
Görüşülmekte olan, işsizlik sorunu

na ilişkin Meclis araştırması önergesi hak
kında, imza sahibi olarak görüşlerimi be
lirtmek üzere huzurunuza çıktım, konuş
mama başlarken hepinizi en derin saygı
larımla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
konuşmamda "işsizlik sorunu azalmakta 
mıdır, yoksa artmakta mıdır?" sorusuna 
doğru yanıt vermeye çalışacağım. Çünkü, 
burada benden önce konuşan arkadaşla
rım, işsizlik konusunda çeşitli görüşler, çe
şitli rakamlar ortaya attılar. 

Sayın Bakanı ve az önce de Sayın 
Anavatan Partisi sözcüsünü dinledik. 

Değerli arkadaşlarım, neden ben ko
nuşmamı, işsizlik sorunu artmakta mıdır, 
yoksa azalmakta mıdır şeklinde sürdür
mek istiyorum? Çünkü, Başbakan başta 
olmak üzere, tüm Hükümet yetkilileri, 
özellikle son yıllarda işsizliğin azaldığını 
iddia etmektedirler. Keşke ülkemiz böyle 
bir manzarayı yaşayabilmiş olsaydı, keş
ke ülkemizde işsizlik azalmış olsaydı, bu
nun mutluluğunu hep birlikte yaşamış ol
saydık; ama ne yazık ki, yapmış olduğu
muz araştırmalar, hesaplamalar, inceleme
ler, işsizlik miktarının azalmakta değil, 
tam tersine, artmakta olduğunu göster
mektedir. 

Araştırma ve çalışmalarımız sonu
cunda, üzülerek söylemek mecburiyetin
deyim ki, Sayın Özal başta olmak üzere, 
Hükümet yetkililerinin, Türk halkına iş
sizlik konusunda da doğruyu söylemedi
ği ortaya çıkmaktadır. İşte bu nedenle, iş
sizlik konusundaki gerçekleri, Yüce Mec
lisin ve Türk kamuoyunun gözleri önüne 
sermeyi kaçınılmaz bir görev sayıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
işsizlik tahmininde kullanılan iki temel öge 
vardır ülkemizde : İşgücü arzı bir yanda, 
işgücü talebi diğer yanda; aradaki fark, iş
gücü fazlası; yani Hükümet yetkililerinin 
kullandığı biçimiyle, işsizlik oranıdır. 

İşte burada, elimde, Devlet Planla
ma Teşkilatının 1988 Yılı Programı ve yi
ne Devlet Planlama Teşkilatının 1972 -
1983 dönemini içeren beş yıllık plan ça
lışmaları ve temel ekonomik göstergeleri 
v a r d ı r . 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin 
resmî rakamlarına dayanarak, Türkiye'
de işsizlik konusunun, daha doğrusu istih
dam konusunun işgücü talebini inceleme
ye çalıştık, çok enteresan bulgular ortaya 
çıktı. 

Bakınız, Türkiye'de sektörel istihdam 
ve katma değer gelişmeleri nasıl olmuş : 

Değerli arkadaşlarım, 1984 yılında 
imalat sanayilerine bakıyorsunuz, imalat 
sanayiindeki katma değer artışı yüzde 10,2 
olmuş, istihdam artışı yüzde 3,8. 1986 yı
lma bakıyorsunuz, katma değer artışı yi
ne imalat sanayiinde biraz düşük, yüzde 
9,6; fakat istihdam yüzde 5,7 artmış, 1987 
yılma baktığımızda, 1984 düzeyinde bir 
katma değer yüzde artışı; ama, istihdam 
artış oranı 1984 yılma nazaran neredeyse 
yüzde 300 daha fazla; yani 3 misli daha 
fazla. 

Madencilik sektörünün istihdam ve 
katma değer gelişmelerine bakıyorsunuz; 
örneğin, 1985 yılında madencilik sana
yiinde katma değer artışı yaklaşık yüzde 
12 dolayında, istihdam yüzde 6 dolayın
da artmış. 1986 yılına gidince -yani 1 yıl 
sonra- katma değerde düşüklük var, da
ralma var, yüzde 6,3 oranında, katma de
ğer düşmüş. Madencilik sektörü katma 
değeri düşmüş; ama bir bakıyorsunuz, is
tihdamda, bir önceki yıla göre dahi çok 
fazla bir artış, yüzde 8'e yakın bir artış var. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
bu gelişmelerin, teknik açıdan anlatımı, 
izahı mümkün değildir. Neden mümkün 
değildir biliyor musunuz? Çünkü bu ge
lişmelerin altında işgücü verimliliği yat
maktadır. Konunun teknik temelini, da
ha da teknik temelini ortaya koymak için, 
işgücünün zımnî verimliliklerini hesapla
dık; yine az önce değindiğim, Hüküme
tin resmî rakamlarından. 

Ayrıntılara girmek istemiyorum; çün
kü, Sayın Başkan bana tolerans gösterdi
ler imza sahibi olarak konuşmamda; bu 
nedenle geçeceğim; fakat konunun teknik 
boyutunu incelediğimizde, bulduğumuz 
sonuçlar gerçekten şaşırtıcı oldu. işgücü 
verimliliğinde açıklanması mümkün gö
rünmeyen -yıllar itibariyle- inişler çıkış
lar saptandı. Bu durumda, istihdam ar
tışlarının sektörel katma değer artışları ile 
irtibatlı olmadığı ortaya çıktı. Oysa, istih
dam artışlarının, sektörel katma değer ar
tışlarına bağlı olması gerekir; çünkü, he
saplamalar bu mantığa dayanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım şimdi, asıl ko
nuya girmek istiyorum. Bu teknik açıkla
malarla Yüce Meclisi biraz sıktığımın far
kındayım; ancak konunun bu teknik bo
yutlarına inmeden, doğru bir şey söyleme
nin de bize yakışmayacağını düşü
nüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu gerçek dışı 
hesaplamalara dayanılarak, Türkiye'de 
1984 - 1988 yılı döneminde, yani 5 yılda, 
istihdamın yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi 
arttığı ileri sürülmektedir. Son 3 yıldaki 
istihdam artışına bakıyorsunuz, 1986, 
1987 ve 1988 yıllarında, yıllık ortalama, 
300 bin kişiye istihdam olanağı yaratılmış. 
Bu nasıl olmuş? 

Değerli arkadaşlarım, az önce, sek
törel katma değer artışlarıyla, konunun 
teknik boyutunu dile getirdim. Katma de
ğer artışlarıyla, istihdam artışları arasın-
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da herhangi bir mantıkî açıklamanın ve
ya irtibatın olmadığını burada ortaya koy
dum. Acaba, son 3 yılda her yıl 300 bin 
dolayında istihdam nasıl artmış? 

1982 yılından önceki 20 yıllık döne
mi hesapladık, inceledik, Türk ekonomi
sinin istihdam yaratma kapasitesi yılda 
140 bin dolayında. O zaman, az önce sor
muş olduğum soru biraz daha anlamlı ge
liyor. 1982 yılından önceki 20 yıllık dö
nemde, Türk ekonomisi yılda ortalama 
140 bin kişiye istihdam yaratıyor; ama son 
3 yılda, her yıl 300 bin kişiye istihdam ola
nağı sağlanıyor. Bunun açıklanması müm
kün değil. Katma değer artışlarıyla açık
lanamıyor. 

Değerli arkadaşlarım, acaba nasıl 
açıklayabiliriz diye araştırdık; en büyük 
artış da imalat sanayiinde. İmalat sana
yiinin, acaba sabit sermaye yatırımları 
içindeki payında büyük bir artış mı var; 
oradan mı geliyor dedik. Yok öyle bir şey, 
1982 yılından önceki 10 yıllık döneme bak
tığımızda, imalat sanayiinin toplam sabit 
sermaye yatırımları içindeki payı yüzde 30 
civarında; yüzde 30'a yakın. Oysa, son üç 
yılda yüzde 18,5 yüzde 20'ye yakın. De
mek ki bu istihdam artışı, her yıl 300 bin 
dolayındaki istihdam artışı, sabit serma
ye yatırımlarındaki artışla da açıkla
namıyor. 

Üçüncü olarak, başka bir konuya 
baktık değerli arkadaşlarım; toplu konut 
olayı var ya, ' 'Acaba toplu konuttan mı ge-
liyorbu olay?" dedik. Toplu konuttan ge
lip gelmediğini ortaya koymak için, yine 
sabit sermaye yatırımları içinde konut ya
tırımlarının payına baktık; bundan da 
beklediğimiz yanıtı t am alamadık. Fazla 
zamanınızı almamak için, bu kadar tek
nik ayrıntıya girmek istemiyorum; ancak, 
inşaat sektöründe yaratılan istihdamı si
ze kısaca söylemek istiyorum değerli ar
kadaşlarım. inşaat sektöründe, 1985 
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yılında 17 bin, 1986 yılında 35 bin, 
1987'de ise 28 bin kişiye istihdam olanağı 
yaratılmış. 

Araştırdık; iş, beceri kazandırma 
kurslarına kalıyor. Beceri kazandırma 
kurslarının da, şimdilik, istihdama bu ka
dar büyük katkı yapabilecek düzeyde ol
madığı ortaya çıktı. Hemen söyleyelim, yi
ne devletin resmî rakamlarını kullanıyo
ruz. 1986'da 6 700 kişi eğitilmiş bu bece
ri kurslarında, 1987'de 14 bin kişi eği
tilmiş. 

Sayın milletvekilleri, çok ciddi, çok 
önemli bir konuyu açıklıyorum; işgücü ta
lebi, yani istihdamla ilgili, şimdi kısaca or
taya koyduğum bu açıklamalardan şu or
taya çıkmaktadır : Özellikle son yıllarda 
istihdam miktarı, olduğundan fazla gös
terilmiştir, yani şişirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
konunun bir de işgücü arzı yönü var. Ben
den önce Doğru Yol Partisi Grubu adına 
konuşan arkadaşım, bu konunun işgücü 
arzı boyutunu belli ölçüde dile getirmeye 
çalıştı; biz bir adım daha ileriye gidelim 
ve bu konuyu kantifıye edelim. 

Değerli arkadaşlarım, işgücü katılma 
oranlarını incelediğimizde şu ortaya çıkı
yor : Kadın işgücü arzı sabit bırakılmış. 
1982 - 1983 yıllarından itibaren Türkiye'
de kadın işgücünün artmayacağı varsayıl
mış; işgücü katılma oranları bunu içeri
yor. Oysa, birtakım araştırmalar yaptık, 
kadın işgücünün hızlı bir şekilde artmak
ta olduğu ortaya çıktı. Şimdi, örneğin, İş 
ve İşçi Bulma Kurumu istatistiklerine ba
kıyorsunuz; bu görüşümüz doğrulanıyor. 
1986'da kuruma başvuranların yüzde 17'si 
kadın iken, 1987'de yüzde 21'e çıkmış. 

Sayın Başkan, birtakım arkadaşları
mın, özellikle sayın bakan arkadaşlarımın 
sabırsızlandığını görüyorum; ama gerçek
ten böyle teknik konuları dinlemek için 
onların biraz özlemli olmasını düşünüyo-
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rum. Çünkü, böyle konuların bu yüce çatı 
altında konuşulmasını onlar da isterler. 

Sayın Başkanım, aslında, kadın işgü
cünün arttığını pekiştiren başka olaylar 
var, girmiyorum, ancak ulaştığımız ger
çekler bizi işgücü katılma oranlarını ye
niden hesaplamaya sevk etti ve 1927 yılın
dan itibaren yapılan tüm nüfus sayımla
rını aldık, yaş grupları ve cinsiyet itibariyle 
döktük, 1985 yılı nüfus sayımını buna ilave 
ettik, kadın işgücü arzını da normal sey
rine bıraktık; araları enterpolasyon ve ile
riye dönük tahminlerimizi de eksterpolas-
yon şeklinde yaptık değerli arkadaşlarım; 
bulduğumuz işgücü katılma oranları, Hü
kümetin kullandığı işgücü katılma oran
larından yüksek çıktı. Buna göre, -şimdi 
olayları biraz sayısal hale getiriyoruz- 1987 
yılı için, sivil işgücü arzını 20 milyon 300 
bin bulduk. Oysa, Hükümetin rakamla
rı, 18 milyon 800 bin, yani sivil işgücü ar
zı 1,5 milyon düşük gösterilmiş oluyor. 

Tabiî ki, hu, hemen, işgücü fazlası
na, yani işsizliğe yansıyor. Hükümet, ör
neğin, 1987'de yüzde 15,2'lik bir işgücü 
fazlası oranı telafuz ederken, bizim bu dü
zeltilmiş hesaplamalarımıza göre, işgücü 
fazlası oranı yüzde 21,4 oluyor. Az önce, 
istihdam sayılarının da nasıl şişirilmiş ol
duğunu size burada ispat ettim. Onları da 
dikkate aldığımızda değerli arkadaşlarım, 
Türkiye'de işsizlik oranının, Anavatanın 
söylediği gibi, azalmadığı, arttığı; Anava
tanın söylediği gibi yüzde 15'ler civarın
da değil, yüzde 20'lerin çok üstünde ol
duğu ortaya çıkmaktadır. 

B. AŞKAN — Sayın Tütüncü, süreniz 
dolmuştur; lütfen toparlayınız. 

ENİS T Ü T Ü N C Ü (Devamla) — 
Hemen toparlıyorum Sayın Başkan. 

Rakamsal birtakım bulgularım daha 
var; bizim bu yapmış olduğumuz hesap
lamaları doğrulayan İş ve İşçi Bulma Ku
rumu istatistikleri var, onlara değinmiyo
rum. 
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Değerli arkadaşlarım, bir sorun var
sa -ki, vardır- bu sorunun tam olarak or
taya konması gerekmez mi? Niçin gerekir? 
Tartışılması, çözüm yollarının bulunması 
için gerekir. Yoksa, en az bir bölümümü
zü üzecek birtakım sorularımı sormak 
mecburiyetinde kalacağım? Yoksa, Hükü
met işsizlik sorununu çözmek istemiyor 
mu? işsizlik artışına göz yumularak ücret
lerin belirli düzeylerde bırakılması mı is
teniyor? Yoksa, değerli arkadaşlarım, açık 
bir işe yüzlerce, binlerce kişinin hücum et
mesiyle, acaba, kişinin sendikalı çalışma 
ya da sigortalı çalışma direnci baskı altın
da mı bırakılmak isteniyor? Tabiî ki, bir
çoğunuz bu sorulara "Hayır" diyecektir. 
O halde, değerli arkadaşlarım, biz diyo
ruz ki, işsizlik ulusal bir davadır. İşte biz, 
Meclis araştırmasını bunun için istiyoruz. 
işsizlik konusunda, Hükümet siyasî so
rumluluk almalıdır diyoruz ve bunun için 
biz, işsizlikle ilgili Meclis araştırması is
tiyoruz. 

Türkiye, insangücü kaynakları konu
sunda etkin bir politika saptamalıdır ve bir 
an önce uygulamasına geçmelidir diyoruz 
ve bu arada, muhalefet olarak size elimi
zi uzatıyoruz. Meclis araştırmasıyla, bu 
ulusal dava üzerine birlikte koşalım 
diyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, işsizlik sigor-, 
tası bugün ülkemizde yok. Gerçekten, bu 
müessesinin sosyal güvenlik sistemine ka
zandırılmasını istiyoruz, bunu hep birlik
te, Türk insanına sunalım istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, ümit etmek is
tiyorum ki, bu kutsal çatı altında bulunan 

tüm milletvekilleri gerçeği görür, bizim iç
tenliğimize inanır ve Meclis araştırması le
hinde oy kullanırlar. 

Çok teşekkür ederim, hepinize say
gılar sunarım. Sağolun. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Tütüncü. 

Meclis araştırması önergesi üzerinde 
öngörüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, önergeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Gündemin, "Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 
Öngörüşmeler" kısmının ikinci sırasında
ki, Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 
20 arkadaşının, millî eğitimin içinde bu
lunduğu sorunların nedenlerini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesinin görüşmelerine geçmeden 
önce; parti grupları önergenin görüşme
sine başladığımız takdirde, irtibatın kay
bolacağı ve yarım kalacağı endişesiyle ken
di aralarında anlaşmış bulunmaktadır. Bi
ze bu konuda bir teklif gelmiştir; Başkan
lığımız da bunu uygun mütalaa et
mektedir. 

Bu sebeple, kanun tasarı ve teklifle
rini görüşmek için, 26 Ekim 1988 Çarşam
ba günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.12 
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VII. — 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. —Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
SÖkmenoğlu'nun, üreticilere taksitle ödeme yapıl
masının nedenine ilişkin sorusu ve Tartm Orman 
ve Köy işler i Bakam H Hüsnü Doğan'm yazdı 
cevabı (7/187) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Senede bir sefer harman kaldıran 
Türk köylüsünün mahsul parasının tak
sitle ödenmesi karşısında, aşağıdaki soru
larımın Tanm Orman ve Köyişleri Baka
nı Sayın Hüsnü Doğan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla ri
ca ederim. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Senede bir sefer harman kaldıran 
Türk köylüsünün mahsul parasını niçin 
vermiyorsunuz? Niçin bila faiz aylar son
ra ödemeyi planladınız? Peşin ödemek için 
köylü ve çiftçiye verdiğiniz söz nerede 
kaldı? 

2. Aç ve açıkta bırakılmak istenen 
köylüye reva görülen bu mudur? Maliyet 
girdileri kaç kat, taban fiyatları kaç kat art
mıştır? Maliyet girdileri ABD doları ile 
hesaplanırken, taban fiyatlar niçin Türk 
Lirası ile hesaplanmaktadır? 

3. Çalışan nüfusun % 55'i olan 
köylünün gayri safi millî hâsıladan aldığı 
payın % 16'ya düşmesi ile çiftçi 350 do
larlık bir millî gelire niçin mahkûm edil
mektedir? Bu politikanın gayesi nedir? 
Hangi çağı temsil etmektedir? Türk çift
çisini çağın köylüsü olmaktan niçin mah
rum etmektesiniz? 

VE CEVAPLAR 

TC. 
Tanm Orman ve Köyişleri 24.10.1988 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM : 2-450 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: Kan. ve Kar. Md. nün 8 Ağus
tos 1988 tarih ve 7/187-1000/04681 saydı 
yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın M. Murat 
Sökmenoğlu'nun yazılı soru önergesi in
celenmiştir. 

Çiftçimizin alınterinin karşılığının 
verilmesi Hükümetimizin temel felsefele
rinden birisidir. Bu aziz varlığımızın re
fah seviyesinin yükseltilmesi ise tanm po
litikamızın esasını teşkil eder. 

Destekleme fîyatlannın tespitinde 
üretici ve tüketicinin korunması yanında 
piyasada arz ve talep dengesinin kurulma
sına, enflasyonist baskılann önlenmesine, 
dış rekabet şartlarının korunmasına, ürün 
kalitesinin ve verimin yükseltilmesine 
önem verilmektedir. 

Girdi fiyatlarındaki artışlann ürün 
maliyetlerinde dikkate alındığı gerçeğini 
bir kere daha belirtmek isterim. 

Zaman içerisinde meydana gelen ge
lişmeler göz önünde bulundurulmak su
retiyle daha önce ilan edilen ürün fîyatla-
nnda çiftçi lehine çeşitli düzenlemelere gi
dildiği malumlandır. Nitekim TMO ta
rafından mubayaa edilen hububat bedel
lerinin yarısının peşin, yansının ise iki ay 
sonra ödenmesi tatbikatı 10.10.1988 tari-
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rihinden itibaren değiştirilmiş olup, öde
melerin peşin yapılması tatbikatına geçil
miştir. 

Arz ederim. 

H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı 

2. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, 
Hatay ili Yayladağ ilçesinde yapılan tapulama ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakam Abdullah Tenekeci'nin yazdı cevabı (7/198) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan ta
ralından yazılı olarak cevaplandırılması
na aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 22.6.1988 

Orhan Şendağ 
Adana 

1. Hatay İli Yayladağ İlçesinde ya
pılan tapulama çalışmaları sonunda, çift
çilerin elinde bulunan arazilerin büyük bir 
bölümünün Hazine veya belediye adına 
yazıldığı, bu nedenle çiftçilerin mağdur 
edildiği doğru mudur? 

2. Tapulama Çalışmaları nedeniyle 
mağdur olan çiftçilerden kaçı dava açmış
tır? Sonuçlanan dava var mıdır? 

3. Tapulama çalışmaları nedeniyle, 
Yayladağ İlçesinde tek gelir kaynağı olan 
tütün ekim alanında bir azalma olmuş 
mudur? 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 ve 
1988 yıllarında tütün ekim alanları kaçar 
dönümdür? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 21.10.1988 

Sayı : 03.3-065/1484 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: a) Türkiye. Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığının 8.8.1988 gün 7/198-
1059/05075 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 10.8.1988 gün K. 
K. Gn. Md. 07/106-307/03855 saydı 
yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Orhan Şen
dağ tarafından Sayın Başbakanımıza yö
neltilen ilgi (a) yazı ekindeki "Hatay İli 
Yayladağı İlçesinde ve ilçeye bağlı köyler
de yapılan kadastro ve tapulama ' 
çalışmaları" ile ilgili yazılı soru önergesi 
gereği için ilgi (b) yazı ile Bakanlığıma 
gönderilmiştir. 

Soru önergesindeki hususların ceva
bı ilişikte sunulmaktadır. 

Arz ederim. 
Abdullah Tenekeci 

Devlet Bakanı 

Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ'm 
22 Haziran 1988 günlü yazık soru 

önergesindeki hususların cevabı 

Hatay İli Yayladağı İlçesinde ve ilçe
ye bağlı köylerde yapılan kadastro ve ta
pulama çalışmaları sonucu Hazine ve be
lediyeler adına tespit edilen taşınmaz mal
lar ile, ilçe merkezi ve köylerinde 1983, 
1984, 1985, 1986, 1987 ve 1988 yıllarında 
tütün ekimi yapılan sahalann durumu 
mahallinde incelettirilmiş olup, bu konu
da Hatay Tapu ve Kadastro Bölge Müdür
lüğünden alınan 29 Ağustos 1988 ve 
01.4.3.7/1601 sayılı yazıya göre : 

1. Yayladağı ilçe merkezinde mülga 
2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Ka
nunu ve bağlı köylerinde mülga 766 sayı
lı Tapulama Kanununa göre yapılan ça
lışmalar sonucu, 99 adedi orman, 650 ade
di de tarla vasfı ile toplam 749 adet parsel 
Maliye Hazinesi adına 2 adet parsel tarla 
vasfı ile Yeditepe Belediyesi adına, 3 adet 
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parsel tarla vasfı ile Yayladağı Belediyesi 
adına tespit edilmiştir. 

2. Bu parsellerden 674 adedine, şa
hıslarca dava açılmış, bunlardan 35 ade
di Maliye Hazinesi lehine ve 57 adedi de 
şahıslar lehine olmak üzere 92 dava sonuç
lanmış ve 582 adet parselin davası halen 
devam etmektedir. 

Bilindiği üzere, 10 Ekim 1987 tarihin
de yürürlüğe girmiş olan 3402 sayılı Ka
dastro Kanunu, 2613 ve 766 sayılı kanun
ları yürürlükten kaldırmış ve bu kanunla 
vatandaşlar lehine yeni hükümler getiril
miştir. Kanunun geçici 4 üncü maddesin
de de tapulama mahkemeleri ile kadastro 
mahkemesi sıfatıyla görev yapan asliye 
mahkemelerinde halen görülmekte olan 
davalara yeni hükümlerin uygulanacağı 
esası getirilmiş olup, halen davalı bulunan 
582 adet parselde taraf olan kişiler 3402 
sayılı Kanunla vatandaşlar lehine getiri
len yeni hükümlere göre hak sahibi olabi
leceklerdir. 

3. Yayladağı İlçe merkezi ile bağlı 
köylerinde, 1983 yılında 23 709 dönüm, 
1984 yılında 24 637 dönüm, 1985 yılında 
22 539 dönüm, 1986 yılında 21 700 dö
nüm, 1987 yılında 33 400 dönüm tütün 
elçimi yapılmıştır. 

3. —Adana Milletvekili Or/ıan Şendağ'tn, 
tabiî afetlerden zarar gören Çukurova Bölgesindeki 
çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için ne gi
bi tedbirler alındığına ilişkin sorusu ve Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ınya-
zılı cevabı (7/200) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz 
ederim. 

Saygılarımla. 22.6.1988 
Orhan Şendağ 

Adana 

Çukurova Bölgesinde yağmur, dolu, 
su taşkını gibi doğal afetler nedeniyle çiftçi 
ve köylülerin büyük ölçüde zarar gördü
ğü bilgileriniz dahilindedir. Çiftçi, kütlü 
pamuk tarlalarına iki veya üç defa ekim 
yapmak sorunda kalmıştır. Bu durum, 
çiftçinin masraflarını büyük ölçüde artır
mıştır. Bu nedenle : 

1. Mağdur durumda bulunan çift
çilerin, Ziraat Bankasına olan borçlarının 
faizsiz olarak ertelenmesi düşünülmekte 
midir? 

2. Mağdur olan çiftçilere, ikinci 
ürün tohumluklarının bedelsiz olarak ve
rilmesi düşünülmekte midir? Düşünülü
yorsa, bu tohumluklar ne zaman verile
cektir? 

3. Doğal afetlerden zarar gören çift
çilere düşük fiyatla gübre ve ilaç verilme
si düşünülmekte midir? 

4. Doğal afetlerden zarar gören çift
çilerden, ürünlerini Toprak Mahsulleri 
Ofisine teslim edenlere, buğday bedelle
rinin ikinci taksitlerinin hemen ödenmesi 
düşünülmekte midir? 

5. Buğdaylarını Toprak Mahsulle
ri Ofisine veren çiftçilerin buğday bedel
lerinin ikinci taksitlerine fiyat farkı veya 
faiz uygulanması düşünülmekte midir? 
Düşünülmüyorsa, çiftçilerin Ziraat Ban
kasına veya Türkiye Elektrik Kurumuna 
olan borçları için faiz uyulanması hakka
niyet ölçülerine uygun mudur? 

6. Buğday bedellerinin tamamını 
alamadıkları için ödeme yapamayan çift
çilerin, Türkiye Elektrik Kurumuna olan 
borçlarının, pamuk mevsimi sonuna ka
dar ertelenmesi veya taksitlendirilmesi hu
susunda herhangi bir girişimde bulunul
muş mudur? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 24.10.1988 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : Ö K M : 2 - 452 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: Kan. ve Kar. Md. nün 8 Ağus
tos 1988 tarih ve 7/200-1061/05077 sayılı 
yazısı. 

Adana Milletvekili Sayın Orhan Şen-
dağ'ın yazılı soru önergesi incelenmiş 
olup, cevabı ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ'm 
yazılı soru önergesinin cevabıdır 
Cevap : a) Tabiî afetlerden zarar 

gören çiftçilere bütün imkânlarımızı sefer
ber etmek suretiyle merî mevzuat hüküm
leri dahilinde yardım edilmektedir. 

Tabiî afetlerden zarar gören çiftçile
rin hububat tohumluğu ihtiyaçları karşı
lanmak üzere 5254 sayılı Kanun hüküm
lerine göre Adana Valiliği emrine 120 mil
yon TL. tahsis edilmiştir. Ayrıca Bakan
lığımızca çıkarılan 88/14 sıra No. lu Para 
ve Kredi Kurulu kararına göre bölge çift
çilerinin hibrit mısır ve soya tohumluğu 
ihtiyaçları bedelleri 31 Aralık 1988 tarihi
ne kadar ödenmek üzere aynî ve faizsiz 
olarak karşılanmıştır. 

Cevap : b) Tabiî afetlerden zarar 
gören çiftçilerin Ziraat Bankasına olan 
borçları, bir yıl süreyle ve Bankanın ken
di mevzuatına göre ertelenebilmektedir. 

Cevap : c) 1988 - 1989 alım döne
minde Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 
ilan edilen fiyatların zaman içerisinde 
meydana gelen gelişmeler de dikkate alı
narak çiftçi lehine çeşitli düzenlemelere ta
bi tutulduğu malumlarıdır. TMO tarafın
dan mubayaa edilen hububat bedellerinin 
yarısının peşin, yarısının ise iki ay sonra 
ödenmesi tatbikatı da 10.10.1988 tarihin
den itibaren değiştirilmiş olup, ödemele
rin peşin yapılması kararlaştırılmıştır. 

Cevap : d) Üreticilerin elektrik 
borçlarını hasat sonunda ödemelerine 
TEK'ce imkân sağlanmaktadır. 

Cevap : e) Ayrıca, 23 Eylül 1988 ta
rihinde yürürlüğe giren 88/26 sıra No. lu 
Para ve Kredi Kurulu karanna göre tabiî 
afetlerden zarar gören çiftçilere yeni im
kânlar sağlanmıştır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

4. — Adam Milletvekili M. Sdahattin Kı
lıç 'm, Adana ili Kadidi İlçesine bağlı köylerde ha
sara yol açan dolu afeti nedeniyle çiftçilere ne gün 
yardımlar yapıldığım ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Tartm Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'm yazılı cevabı (7/204) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki hususun içtüzüğün 96 ncı 
maddesi gereğince ve delaletinizle Sayın 
Başbakan tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygılarımla rica ederim. 

Mayıs 1988 ayı sonunda Adana İli 
Kadirli İlçesine bağlı Aşağı Çıyanlı, Ök-
süzlü, Dervişli, Yeniköy, Akmaşat, Tozlu, 
Kütükler, Aydınlar, Çımar, Halitağalar 
köyleri dolu afetine maruz kalmış ve ekin
ler büyük ölçüde hasar görmüştür. Çift
çiler ilgili yerel makamların dikkatini çek
miş ve gerekenin yapılmasını talep etmiş
lerdir. Ancak bugüne kadar etkili hiçbir 
tedbir alınmamıştır. 

Yetişkin mahsulün zarar görmesi çift
çileri çaresiz durumda bırakmıştır. Kredi 
borçlarının tecili kafi değildir. Tarlaların 
yeniden ekilebilmesi için kredi, tohum, 
gübre vesaire yardımın yapılması zaruri
dir. Bu yardım süratle ve karşılıksız yapıl
malıdır. Bu bilgi ve görüşlerin ışığında; 

1. Bugüne kadar ne muamele yapıl
mıştır? 
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2. Bundan sonra hangi tedbir ve 
yardımlar yapılacaktır ve bu yardımlar na
sıl bir zaman programına bağlanmıştır? 

Saygılarımla. 
Selahattin KıUç 

Adana 

T.C. 
Tarım O r m a n ve Köyişleri 24.10.1988 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : Ö K M : 2-469 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: Kan. ve Kar. Md. nün 8.8.1988 
tarihli ve 7/204-1076/05217 sayılı yazısı 

Adana Milletvekili Sayın M. Selahat
tin Kılıç'm Sayın Başbakanımıza tevcih et
tiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Tabiî afetlerden zarar gören bölge 
çiftçilerinin hububat tohumluğu ihtiyaç
ları karşılanmak üzere 5254 sayılı Kanun 
hükümlerine göre 120 milyon TL. ve 
88/26 sıra No. lu Para ve Kredi Kurulu 
kararma göre 50 milyon TL. olmak üze
re Adana Valiliği emrine 170 milyon TL. 
tahsis edilmiştir. Ayrıca Bakanlığımızca' çı
kartılan 88/14 sıra No. lu Para ve Kredi 
Kurulu kararma göre bölge çiftçilerinin 
hibrit mısır ve soya tohumluğu ihtiyaçla
rı bedelleri 31 Aralık 1988 tarihine kadar 
ödenmek üzere aynî ve faizsiz olarak kar
şılanmıştır. 

Bakanlığımızca süratle alman tedbir
ler sayesinde çiftçilerin yeniden üretime iş
tirakleri sağlanmış olup; hasat mevsimi so
nuna kadar meydana gelebilecek herhan
gi bir afet vukuunda Bakanlığımız gerek
li tedbirleri alacaktır. 

Arz ederim. 

H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı 

5. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 
Tunceli ili Ovacık ilçesinde 1988 yılı kış mevsi
minin uzun sürmesi nedeniyle mahsulleri zarar gö
ren vatandaşlara ne gibi yardım yapılacağına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Tarım Orman ve Kö
yişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'm yazılı cevabı 
(7/234) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tara
fından yazılı olarak yanıtlandırılmasını 
saygı ile dilerim. 7.8.1988 

Kamer Genç 
Tunceli 

1. Tunceli - Ovacık İlçesinde 1988 
kış mevsiminin uzun sürmesi ve karın geç 
kalkması sonucunda ilçe merkezi ve köy
lerindeki yurttaşların geçen sene ektikleri 
buğdayların hepsi çürümüş ve telef ol
muştur. 

Ekonomik bir afete maruz kalan bu 
kişilerin geçimlerini sağlayacak başka bir 
kaynakları da bulunmadığından, anılan 
yöre halkına nasıl bir yardım yapmayı dü
şünüyorsunuz? 

2. Bu kişilerin T.C. Ziraat Banka
sına olan borçlarının faizsiz ertelenmesi
ni düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 24.10.1988 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : Ö K M : 2-514 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İ lg i : Kan. ve Kar. Md. nün 2.9.1988 
tarih ve 7/234-1221/06018 sayılı yazısı. 

Tunceli Milletvekili Sayın Kamer 
Genc' in Sayın Başbakanımıza tevcih etti
ği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1988 yılı kış mevsiminin uzun sürme
si ve karın geç kalkması sonucu hububat 
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ekilişleri zarar gören bölge çiftçilerinin bu 
zarar ve ziyanları ile ilgili olarak bağlı bu
lundukları mahallî mülkî amirliklere mü
racaat etmeleri halinde zarar ve ziyanları 
mahallî ihtiyaç komisyonlarınca belirlen
mekte ve kendilerine 5254 sayılı Kanun 
hükümlerine göre çeşitli yardımlar yapı
labilmektedir. Ancak adı geçen ilden 1988 
yılı güzlük hububat ekilişleriyle ilgili her
hangi bir müracaat vaki olmamıştır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

6*. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir 
Köse 'nin, Amasya İlindeki Gökhöyük Ziraat Medek 
Lisesinin Kayseri İline nakledilmesinin nedenine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Tartm Orman ve 
Köyişleri Bakam H. Hüsnü Doğan'tnyazılı ce
vabı (7/239) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile arz ederim. 

M. Tahir Köse 
Amasya 

Amasya Gökhöyük Ziraat Meslek Li
sesinin Kayseri Güneşli'ye nakledileceği
ni üzülerek öğrenmiş bulunuyorum, ikti
darınız döneminde ilimize ciddî hiçbir ya
tırım yapılmadığı gibi, daha önce mevcut 
bulunan müesseselerin de ilimizden kal
dırılması üzücüdür. Bu itibarla; 

1. Gökhöyük Meslek Lisesinin 
Amasya'dan Kayseri'ye nakledilmesine 
neden gerek duyulmuştur? 

2. Amasya'dan kaldırılan bu okul 
yerine başka bir yatırım planlamış mıdır? 

3. Önümüzdeki günlerde Amasya'
dan kaldırmayı planladığınız başka mü
esseseler var mıdır? 

TC. 
Tarım Orman ve Köyişleri 24.10.1988 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM : 2 - 513 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : Kan. ve Kar. Müd. nün 
2.9.1988 tarih ve 7/239-1234/06063 sayılı 
yazısı. 

Amasya Milletvekili Sayın Tahir Kö
se'nin Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

14.12.1984 gün ve 18605 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanan Tanm İşletmeleri 
Gdnel Müdürlüğü Ariâstatüsünün 7 nci 
maddesine göre Tarım İşletmesi Genel 
Müdürlüğü kuruluşları bünyesinde bulu
nan diğer kuruluşların Tanm İşletmeleri 
Genel Müdürlüğüne devredilmesi gerek
mektedir. 

Bu sebeple; Tanm İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Amasya - Gökhöyük Tanm 
İşletmesi bünyesinde bulunan Ziraat Mes
lek Lisesinin Kayseri - Güneşli'ye nakli 
öngörülmüştü. 

Ancak; makine ağırlıklı eğitim yapan 
Amasya - Gökhöyük Ziraat Meslek Lise
sinde tarımsal mekanizasyon eğitimi de 
yapılmaktadır. Bölgede bu eğitim için ta
lebin fazla olduğu müşahede edilmiştir. 
Okulun Gökhöyük'te kalması yönünde 
Tanm İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile 
Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Mü
dürlüğü arasında bir protokol imzalanmış
tır. Bu protokol ile okulun; Gökhöyük'te 
kalması mümkün olmuş ve Kayseri - Gü
neşli Ziraî Üretim İşletmesi ve Çiftçi Eği
tim Merkezine naklinden sarfı nazar edil
miştir. Okul, önceki statüsünde görevine 
devam edecektir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tanm Orman ve Köyişleri 
Bakanı 
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7 — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürsekr'-
in, Toprak Mahsulleri Ofisince sattn alman ürün
lerin özel bir şirkete ait araçlarla taştnmast için ya
pılan sözleşmenin koşullarına ilişkin sorusu ve Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakam H. Hüsnü Do-
ğan'tn yazık cevabı (7/247) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdajci sorumun Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Doğan ta
rafından "yazılı" olarak cevaplandırılma
sının sağlanmasını saygılarımla dilerim. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 
hasat dönemlerinde alınan buğday ve di
ğer ürünlerin taşıma işleri bugüne kadar 
yörelerdeki Motorlu Taşıyıcılar Koopera
tifleri aracılığıyla yaptırılıyor ve böylelik
le yerel şoför esnafının geçimine katkıda 
bulunuluyordu. Bu sene ise Toprak Mah
sulleri Ofisinin iktisat Finansal Kiralama 
AJŞ. isimli bir şirketten kamyon kiraladı
ğı ve bu kamyonlarda kendi şoförlerini ça
lıştırarak taşımayı gerçekleştirdiği ve ye
rel şoför esnafına iş vermediği görülmek
tedir. 

1. İstanbul Büyükdere Cad. Beykent 
İş Hanında faaliyette bulunan İktisat Fi
nansal Kiralama AJŞ. ile yapılan sözleşme
nin koşullan nedir? 

2. Söz konusu şirketin ortakları kim
lerdir? 

3. TMO bu tür bir taşımacılığı ya
rarlı görmekte ise neden kendisi kamyon 
satın almamaktadır? 

4. Kamyonlarda TMO personelinin 
çalıştırıldığı doğru mudur? 

5. Sivil plakalı kamyonlara neden 
"Resmi hizmete mahsustur" yazısı yazıl
maktadır? 

TC. 
Tarım Orman ve Köyişleri 14.10.1988 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM: 2-507 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: Kan. ve Kar. Md.nün 2 Eylül 
1988 tarih ve 7/247-1250/06158 saydı ya
zısı. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Güneş 
Gürseler'in yazılı soru önergesi incelen
miştir. 

Cevap: a) Toprak Mahsulleri Ofisi 
Genel Müdürlüğünce her yıl yapılmakta 
olan nakliyelerde büyük miktarlarda nak
liye bedeli ödenmesi, çoğu zaman nakliye 
yaptıracak müteahhitlerin bulunamama
sı sebebiyle sevkiyatların aksaması ve ye
terli finansman temini güçlüğü gibi sebep
lerle 28.6.1985 tarih ve 3226 sayılı Finan
sal Kiralama Kanunundan faydalanılma 
cihetine gidilmiş ve yapılan ihalede en az 
ve en uygun telifi veren iktisat Kiralama 
A.Ş. ile 50 adet kamyon ve 50 adet dam
perli, remorklu, kabinli, kepçeli traktör 
sözleşmesi yapılmıştır. 

İktisat Bankası T.A.Ş, Erol Aksoy, 
Öner Ersoy, Cenap Önal, Altan Ediş, M. 
Gürbüz Tümay, İsmail Yalçınkaya, Ayhan 
Ertan, ilhan Güntürkün, A. Murat Bu-
rot, İzzet Pekarun, Nail Özçoban ve E. 
Aydan Torun gibi pay sahiplerine ait olan 
iktisat Finansal Kiralama AJŞ. ile yapılan 
kiralama protokolüne göre; 

Kiralanacak Mal: 50 adet Fatih Mar
ka 145.22 model damperli kamyon ile 50 
adet remorklu, kepçeli ve kabinli traktör
dür. 

Kiralama Süresi: Kira sözleşme ta
rihinden itibaren 4 yıldır. 

Kiralama Miktarları: Tfoplam 
3 944 000 000 TL dir. 
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Satın alma hakkı: Ofis kiralama sü
resi sonunda mallan 1 000 000 TL ( + 
KDV) bedel karşılığında satınalma hak
kına sahiptir. 

Cevap: b) İhtiyaç duyulan araçların 
3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu yo-
hkyla finanse edilmesi T.M.O'ya önemli 
avantajlar sağladığından satın alma yeri
ne finansal kiralama yolu tercih edilmiş
tir. Kanun gereği kiralanan mallar kira 
müddeti olan 4 yıl sonunda Ofisin mül
kiyetine geçecektir. 

Cevap: c) Kamyonlar T.M.O.'nun zil-
liyetinde bulunduğundan kendi personeli 
tarafından çalıştırılmaktadır. 

Kiralanan kamyonlar, kiraya veren 
şirketin resmi kuruluş olmaması sebebiy
le sivil taşımakta, zilliyetliği ve kullanımı 
tamamen T.M.O.'ya ait bulunduğundan 
"Resmî Hizmete Mahsustur" yazısı ya
zılmıştır. Ayrıca araçlara resmî plaka te
mini için ilgili merciler nezdinde girişim
de bulunulmuştur. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

8. — Muğla Müktvdcüi Tufan Doğû'nun, 
mülkiyeti Bakanlığa ait olan arazi ve koylardan ne 
kadartnm, kimlere hangi amaçla ve kaç yûlığtna 
tahsis edildiğine ilişkin sorusu ve Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'm yazdı 
cevabı (7/254) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanı Sayın Hüsnü Do
ğan tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tufan Doğu 

Muğla 
Ege, Güneybatı Ege, Akdeniz ve 

Marmara sahillerinde, Bakanlığınız mül
kiyetindeki bir ktsım arazinin, "Turizm 

Amaçlı lesisler Yapılması" kaydıyla veya 
bir başka amaçla bazı kişi, kuruluş ve şir
ketlere tahsis edilmekte olduğu herkesçe 
bilinen bir gerçektir. Bu tahsisleri edinen 
kişi, kuruluş ve şirketlerce, sahilin ve de
nizin Tel Örgü ve Silahlı Bekçiler tarafın
dan korumaya alınarak halka kapatılmak
ta olduğu da gözlenmektedir. 

O nedenle: 
1. Bu tahsisler hangi yasa ve yönet

meliklere dayalı olarak yapılmaktadır? 
2. Bugüne dek, Bakanlığınız mülki

yetindeki ne miktar arazi ve koy; kimle
re, hangi kuruluş ya da şirketlere kaç yıl
lığına tahsis edilmiştir? 

3. Tahsisler sonrası yapılaşma nede
niyle kesilen orman alanı kaç dekardır ve 
ne miktar ağaç kesilmiştir? Ayrıca, elde 
edilen orman emvalinin miktarı ve ekono
mik değeri nedir? Bu emval kimin tara
fından pazarlanmış ya da kullanılmıştır? 

4. Yapılan tahsisler Anayasa'ya uy
gun mudur? 

TC. 
Tarım Orman ve Köyişleri 24.10.1988 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM: 2-508 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: Kan. ve Kar. Md. nün 2 Eylül 
1988 tarih ve 7/254-1270/06298 sayılı ya
zısı. 

Muğla Milletvekili Sayın Tufan Do-
ğu'nun yazılı soru önergesi incelenmiş 
olup, cevabı ekte takdim edilmektedir! 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

Muğla Milletvekili Sayın Tufan Doğu'nun 
yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Cevap: a) 6831 sayılı Orman Kanu
nunun 17/3 maddesi gereğince: Turizm 
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alan ve merkezleri dışında kalan Devlet 
ormanları turizm amaçlı yatırımlar için 
gerçek şahıs ve kuruluşlara Bakanlığımız
ca tahsis edilebilmektedir. 

6831 sayılı Orman Kanununun Ek-5 
maddesi gereğince bu uygulama ile ilgili 
olarak çıkartılması gereken yönetmeliği
miz ise 7 Şubat 1988 tarihli Resmî Gaze-
te'de yayımlanarak yürürlüğe konmuştur. 
Devlet ormanlarından turizm amaçlı ya
tırımlar için saha tahsisleri bu yönetme
lik hükümleri doğrultusunda yapılmakta
dır. 

Cevab: b) 1. 1957-1980 yılları arasın
da Devlet ormanlarından turizm amaçlı 
yatırımlar için 36 gerçek şahıs ve kurulu
şa toplam 1 763 812 m2 arazi tahsisi ya
pılmıştır. Bu yatırımlardan 16 tanesi otel 
tesisi olup 4 650 yatak kapasitesindedir. 
Geri kalanları ise karayolu güzergâhındaki 
tesislerdir. Konaklama tesislerinin 16 ta
nesi Bolu ve Bursa Uludağda'dır. 6 Tane
si Akdeniz'de, 1 tanesi Ege'de bulunmak
tadır. 

2. 1980-1988 yılları arasında da yine 
36 gerçek şahıs ve kuruluşa Devlet orman
larından toplam 1 916 765 m2 saha tahsi
si yapılmış olup bu yatırımlar 8 500 ya
tak kapasitesindedir. 

Bu tahsislerden 10 adedi Antalya hu
dutları içinde, 15 tanesi de Muğla ili hu
dutları içindedir, diğerleri ise Bolu-
Ankara-Yozgat-Çankm gibi muhtelif il hu
dutları içinde bulunmaktadır. 

3. Arazi tahsisleri 6831 sayılı Orman 
Kanununun 17/3 maddesi gereğince 49 
yıllığınadır. Bu süre izin sonunda tesisin 
düzgün çalıştığı tesbit edilirse son defa bir 
o kadar uzatılabilmekte ve bu süre sonun
da da tesisler olduğu gibi bedelsiz olarak 
devlete geçmektedir. 

4. Çevre Koruma Bölgeleri içerisin
de kalan Devlet ormanlarından ise iki ano
nim şirket ve bir gerçek şahsa olmak üze
re üç kişiye 2 414 yatak kapasitesi için 

342 000 m2 arazi tahsisi yapılmıştır. 
5. Başta Anayasa Mahkemesi, Sayış

tay, Danıştay, Yargıtay olmak üzere Yönet
melik uygulamasından önce bazı kamu 
kurumlarına saha tahsisi yapılmıştır. 

Cevap: c) Devlet ormanlarından tu
rizm amaçlı saha tahsislerinde yapılaşma 
Mevzii imar planlarına göre yapılacak mi
marî projelerin Kültür ve Turizm Bakan
lığınca incelenip onaylanması ve yatırım
cıya Turizm Yatırım Belgesi verildikten 
sonra kesin izin işlemi sonunda mümkün 
olabilmektedir. 

Bu tür saha tahsislerinde ormanlık 
alandan ağaç kesilen yerler sadece yapı
ların bulunduğu arazi içindir ki bu da faz
la bir yekûn ve alan tutmamaktadır. 

Kesilen ağaçlar ya bizzat yatırımcı ta
rafından ağaç röleve planlarına uygun ke
silmekte veya idaremizce kestirilmektedir. 
Her iki halde de kesilen ağaçların bedeli 
idaremizce tansil edilmektedir. 

H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

9. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, 
Ankara IH Sincan ilçesiyakınlarındaki Tore-Keni 
Kooperatifine, ülkücü görüşü benimsemiş kişilerin 
üye olabildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakam Adnan Kahveci'nin yazüı 
cevabı (7/266) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Tur
gut Özal tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Eşref Erdem 
Ankara 

Ankara'nın Sincan ilçesi yakınların
da 1 000 dönümlük arazi üzerine "Töre-
Kent" adında yeni kent kurulmakta oldu
ğu, 30.8.1988 tarihli Hürriyet Gazetesinin 
14 üncü sayfasındaki haberde yer almış
tır. Yine haberde adı geçen kooperatif yö
neticilerinin ifadesine göre, buraya ancak 
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"Ülkücü" görüşü benimsemiş ve tanıdık
ları bir referansla gelen kişilerin üye ola
bilecekleri belirtilmiştir. 

Bir z a m a n l a r " Ü l k ü c ü eği t im 
kamplar ını" çağrıştıran ve ileride toplu
mumuzu yeni bir polarizasyona ve kamp
laşmaya götürecek bir anlayışın egemen 
olacağı böyle bir kentin, ülkemizi nereye 
götürebileceğini tahmin etmek zor olma
sa gerek. Bu amaçla; 

1. Adı geçen kooperatifi tanıtan ilan
da böyle bir anlayış açıkça yer almış ol
masına karşın, nasıl oldu da böyle bir ko
operatife izin verildi? 

2. Bu siteye Suudi Arabistan kaynak
lı Faysal Finans 'm geniş malî olanaklar 
sağladığı doğru mudur? 

3. İnsan sevgisine ve laik esaslara da
yalı Atatürk Cumhuriyetinde böylesine 
ırkçı bir anlayışla şehir kurulmasını zararlı 
görmüyor musunuz? 

4. Bu kooperatiflere toplu konut kre
disi verilmiş midir? Bundan sonra ne ka
dar kredi verilecektir? 

5. Ülkücülerin şehir kurma çalışma
larını, M H P eski militanlarından, ülkü 
ocaklarından veya partiniz mensupların
dan destekleyenler var mıdır? 

T.C. 
Devlet Bakanılığı 24.10.1988 
Sayı: 03-7/3-382-002 
Konu: Yazılı Soru Önergesi 

Türkye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: a) T B M M Başkanl ığ ın ın 
2.9.1988 tarih ve 7/266-1297/06451 sayılı 
yazısı. 

b) Başbakanlık K.K.Gn.Md. nün 
6.9.1988 tarih ve 18/106-358/ 04130 sayılı 

c) 17.10.1988 tarih ve 07/106-358/ 
04549 sayılı yazıları 

Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in 
Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ancak, 
kendileri adına tarafımca cevaplandırılma

sı tensip olunan Ankara'nın Sincan İlçesi 
yakınlarında olan "Töre -Ken t " ile ilgili 
yazılı soru önergesi cevabı ilişikte gönde
rilmiştir. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 
Adnan Kahveci 
Devlet Bakanı 

Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in 
Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 'nun 
3 ncü maddesine göre, Kooperatifler ku
ruluş için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'-
ndan izin almaktadırlar. Kanunun bu bö
lümü uygulanmak suretiyle Kooperatifle
rin kuruluş aşamasında denetim altında 
tutulması sağlanmaktadır. Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı'mn anılan uygulaması; 
izin sırasında sadece ilgili belgelerin ve 
anasözleşmenin düzenleme biçimine, im
zalara ve noter onayına ait şekli ve dar bir 
alanı kapsamamakta, aynı zamanda ku
rulacak kooperatifin anasözleşmesi esas 
yönünden değerlendirilerek 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanunu hükümlerine uy
gunluk araştırması yapılmaktadır. 

Soru önergesinde adı geçen "Töre -
Kent ' ' bir yapı kooperatifleri birliği olup, 
birliklerin kuruluş aşamasında da yuka
rıda belirtildiği gibi Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığı'nca 1163 sayılı Kanun hükümleri
ne göre inceleme yapılmaktadır. 

Gerek konut yapı kooperatifleri ge
rekse bunların üst kuruluşları olan koo
peratif birliklerinin kanun ve ana sözleş
mesi hükümleri doğrultusundaki faaliyet
leri kendi organları tarafından yürütül
mektedir. Bu nedenle, ortaklığa kabul iş
lemleri, Kooperatifler Kanununun 8 inci 
maddesi uyarınca, yönetim kurulu kara
rma vabeste bulunmakta, ayrıca faaliyet
lerin kooperatif ve birliklerin diğer organ
larının yanısıra en yetkili organ durumun
daki genel kurul tarafından incelenerek 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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Nitekim S. S. Töre-Kent Yapı Koope
ratifleri Birliği 'nin 1987 yılı faaliyetlerine 
ait olağan genel kurul toplantısının 
11.9.1988 tarihinde yapıldığı ve organlann 
ibra edildiği, anlaşılmaktadır. 

Ayrıca sözkonusu kooperatifin Top
lu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Baş
kanl ığ ına herhangi bir kredi başvurusu 
olmadığı gibi, adı geçen kooperatife kre
di de açılmamıştır. 

Başvurusu olmayan ve kredi açılma
yan kooperatifler hakkında Toplu Konut 
ve Kamu Ortaklığı idaresi Başkanlığı'nda 
herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

10. —İzmir Milletvekili M. Turan Baya-
zü'tn, Bergama lif esi Yukarıbeyli Bucak Merkezi 
ve çevresinde hayvan sağlığı hizmetlerinin daha el
verişli şekilde yerine getirilmesi için ne gibi önlem
ler alınacağına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ınyazılı ce
vabı (7/286) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. Saygıla
rımla. 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

Soru: 
1. Bergama Yukarıbeyli Bucak Mer

kezi ve çevresi hayvan varlığı bakımından 
müstakil bir Veteriner Hekim veya Hay
van Sağlık Memurunun istihdamına elve
rişli midir ve zorunluluk var mıdır? 

2. Hayvan sahiplerinin hastalık ve 
aşı gibi ihtiyaçları için özel veteriner he
kime başvurdukları Bakanlığınızca bilin
mekte midir? 

3. Köylünün masraf ve fazla zahmete 
mecbur bırakılmaması için hizmetin da
ha elverişli şekilde yerine getirilebilmesi 
bakımından ne gibi önlemler düşünül
mektedir? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 24.10.1988 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: Ö K M : 2-551 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: Kan. ve Kar. Md . nün 4 Ekim 
1988 tarih ve 7/286-1377/07130 sayılı ya
zısı 

İzmir Milletvekili Sayın M. Turan 
Bayazıt'm yazılı soru önergesi incelenmiş
tir. 

Hayvan hastalıkları ile mücadele hiz
metleri Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığı İl ve İlçe Müdürlüklerince yürütül
mektedir. Bergama İlçe Müdürlüğümüz
de 2 Veteriner Hekim bulunmaktadır. 
Şimdiye kadar hayvan hastalıkları ile mü
cadele hizmetlerinde bir aksama olmamış
tır. 

İl ve İlçe Müdürlüklerimizde çalışan 
Veteriner Hekimler 3286 Sayılı Hayvan 
Sağlığı ve Zabıtası Kanunu 'na dahil sal
gın ve bulaşıcı hastalıklar ile mücadelede 
görevli ve sorumludurlar. Bunun dışındaki 
hastalıklar ve aşılamalar hayvan sahipleri 
başvurdukları takdirde özel Veteriner He
kimlerce takip edilebilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

11. —izmir Milletvekili M. Turan Baya
zıt'm, Bergama ilçesi Yukanbey Sağlık Ocağına 
ne zaman doktor atanacağına ilişkin sorusu ve Sağ
lık ve Sosyal Yardan Bakanı Nihat Kitapçı'ntnya
zdı cevabı (7/287) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla. 

M. Turan Beyazıt 
İzmir 
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Soru: 
1. Bergama Yukanbey Sağlık Ocağı 

hangi tarihten beri doktorsuzdur? 
2. Bucak Merkezi oluşu ve bağlı köy

lerin fazlalığı gozönüne alınarak hangi ta
rihte doktor ataması yapılacaktır? 

T.C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Personel Genel Müdürlüğü 
Ankara 14.10.1988 

Sayı: A.132 
Konu: Tabib İhtiyacı Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

(Genel Sekreterliği) 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

25 . 10 . 1988 O : 1 

İlgi: 4.10.1988 tarih ve 7/287/1378/ 
07131 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ile İzmir Milletvekili Sa--
ym M. Turan Bayazıt tarafından İzmir 
Bergama Yukanbey (Kozaklı) ve Bucak 
Merkez Sağlık Ocaklarının tabib ihtiyacı 
belirtilerek tabib atamasının ne zaman ya
pılacağı sorulmakta olup, Yukanbey Sağ
lık Ocağına 22.8.1988 tarihinde Dr. M. 
Emin Limoncu ve Bucak Merkez Sağlık 
Ocağına 20.9.1988 tarihinde Dr. Metin Si
yasal atanmıştır. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

Nihat Kitapçı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

—. 416 — 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

16 NCI BİRLEŞİM 

25 . 10 . 1988 Sah 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

2. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/20) 

3. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda 
emisyon hacminde genişlemeye yol açan 
ve enflasyonu hızlandıran nedenleri ve 
bunlar içinde DÇM ve garantisiz ticarî 
borçların rolünü tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 

103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/21) 

4. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 42 arkadaşının, talih oyun
ları işletmelerinin neden olduğu olumsuz
lukları ve Türk toplumunu kumar alış
kanlığından uzaklaştırmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

5. — Hatay Milletyekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 40 arkadaşının, 
DAVOS toplantısından sonra gelişen 
Türk - Yunan münasebetlerinin açıklığa 
kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

6. — İçel Milletvekili M. Isltemihan 
Talay ve 22 arkadaşının, üniversite so
runlarının ve gençlik hareketlerinin ne
denlerini ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

7. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
3'6 arkadaşının, ilaç fiyatlarına sık sık ya
pılan zamların nedenini tespit etmek ve 
konuya çözüm getirmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
ma'd'deieri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

8. — İstanbul Milletvekili Yusuf Ke
nan Sönmez ve 18 arkadaşının, İstanbul 



Hafif Raylı Sistem Projesinin yasalara 
ve kamu yararına aykırı olarak ihale 
edildiği iddialarını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/26) 

9. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türk-
çakal ve 31 arkadaşının, demiryollarımı-
zı ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmesinde etkin bir hale getirmek, tüm 
ulaştırma sistemimizi birbiriyle uyumlu 
ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

10. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryollarmca Güney 
Afrika'nın Isoor Limited Firmasından sa
tın alınan rayların, kusurlu olmasına 
rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu ola
yın sorumlularım tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

11. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayalî ihracat iddialarının boyutlarını, so
nuçlarım ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
samn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

12. — Ankara Milletvekili Yaşar Yıl
maz ve 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal 
edilen hormonlu et, hayvan ve ilaçların 
insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu 
konuda bugüne kadar alınan önlemleri 
tespit elimek amacıyla Anayasamn 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 

uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

13. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
20 arkadaşının, ÎSDBMÎR Müessesesi ile 
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarım tespit etmek ve bu konuya 
kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

14. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta
rihinden bu yana Başbakanlık bütçesine 
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununa uygun 
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32) 

15. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy 
«ve 40 arkadaşının, (tütün tekelinin ikaıl-
dırılmasındaın sonra tütün üretim ve tü-
ıketimindekıi gelliışmeleriını ülkemizde eko
nomik, taırımsall ve sosyal zararlara ne
den olacağı iddiasını ıtesplilt etmek ama
cıyla Anayasanın 98 ikici, İçtüzüğün 102 
ve 1013 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişiklin 
önergesi (10/33) 

16. — Samsun Milletvekili Ali Eser 
ve 42 arkadaşının, yabancı sigara ithali
nin Türk tütüncülüğünü ve sigara sa-
nayjiini çıkmaza soktuğu iddialaonı tes
pit etmek amacıyla Anayasainıın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişiklim önergesi (10/34) 

17. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe ata
nacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki 
başarı oranının düşük olmasının neden-



leri ile sûruna kalıcı ve adil bir çözüm 
getirilmesi konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/6) 

18. — Muğla Milletvekili Musa Gök-
bel ve 45 arkadaşının, emniyet kuvvetle
rince 8.10.1988 tarihinde E - 5 Karayolu
nun Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyunda olu
şan kuşkuları açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/35) 

19. — tzmair Milletvekili Birgen Ke
leş ve 42 arkadaşının, pamuk üreticileri
nin sorunları, Avrupa Topluluğuna yapı
lan tekstil ihracatının kısıtlanması ve do
kuma sektöründeki yatırımlar ile izlenen 
politikalar konusunda Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/36) 

20. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmaları
nın imar Kanununa aykırı olduğu iddia
sını ve vatandaşların bu uygulamalardan 
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/37) 

21. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim ve 10 arkadaşının, Para ve Kre
di Kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 ün
cü sırasındaki mamuller için yapılacak 
ödemelerin yüksek tutulmasının nedenle
rini ve söz konusu tebliğden kimlerin ya
rarlandığını tespit etmek amacıyla Ana

yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

32. — Sakarya Milletvekili Metanet 
Gölhan.ve 24 arkadaşının, üretime dönük 
yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarını geliştirmek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 1013 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/39) 

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

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

25. — Niğde Milletvekili Mahmut 
Öztürk ve 18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya-
ırınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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



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

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan hir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili I. Önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerim'izin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

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

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

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

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

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz-

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

me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

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

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 saydı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/22) 

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

13. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakam 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu 
edüen olaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alman şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru 
önergesi (6/27) 

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



16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseıler'in, Kanunî Sultan Süleyman 
Sergisi'nin Londra'daki açılışının Başba
kanı temsilen eşi Semra özal tarafından 
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/29) 

17. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30) 

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

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

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

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

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos

yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

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

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

26. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

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

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

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

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hiın'iın Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilal nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

31. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğuliarı'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlenine son verilip de bi-



lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

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

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli Mine bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

34. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıfctırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

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

36. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, ABD dle yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

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

38. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önefgesi 
0/51) 

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

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/88) (1) 

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

42. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

435 — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kulan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/58) 

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

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



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

47. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

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

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

50a — Afyon Mıilletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

51'. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin İl merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile gavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanliklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

52. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/66) 

53. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

54. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin

de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

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

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste 'verilmediği iddiasına ilişkin Ta
nım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru Önergesi (6/70) 

57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğUu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Onman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Topitan'm, Zonguldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

59. — Hatay Milletvekili Öner Miski' 
inin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belıddiyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

60.— Sakarya Milletvekili Ahmet Ne
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

61. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına İlişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/74) 



62.; — Kocaeli Milletvekili Alaettim 
Kurit'ım, Gebze ilçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
lkanından sözlü soru önergesi (6/75) 

63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze « Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/76) 

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

65. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, çarşı ve mahalle bekçilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1) 

66. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilik taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

67. — Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri 
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

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

69. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'm, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta

mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

71. — izmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
içişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

72. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

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

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

75. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına İlişkin Mıiillî Eğitim Gençlik ve 
Spor Baklanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

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

77. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 



kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

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

79. — Ankara Milletvekili Rıza Yi» 
maz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski 
üyelerinden biri lehine Ankara 3 üncü 
İdare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) (1) 

80. — Ankara Milletvekilli Ömer Çift-
çi'nin, Türk - tş Yapı Kooperatifince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

81. — Diyarbakır Millet vekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mar! 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

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

83. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyıişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

84. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in Türk Kadınını Tanıtma ve 

Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) 

85. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadorun, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Orfcaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

86. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Giyim Sanayi A.Ş. ile ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

87. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Sümerbank' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

88. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Türk Kadınım Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/136) (1) 

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

90. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatif adına ' inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 



— 1 

91. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, gençlik sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/132) (1) 

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

93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
A İt iner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100) 

94. — Artvin Milletvekili Hasan Ekin-
oi'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 

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

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

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

93. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu

nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/112) 

99. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki San
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy
lerin su alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/114) 

100. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

101. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatını Ku
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 

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

103. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum İli Şenkaya İlçesine bağ
lı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasın
daki mera davası ile ilgili mahkeme kara
rının infazı sırasında meydana gelen ola
yın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/118) 

104. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 
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105. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda T.B.M-M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123) 

106. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Gölbaşı îlçesi eski Be
lediye Başkanı ile İmar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözllü soru önergesi (6/125) 

107. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola
rak T.K.1. Orta Anadolu Linyit Işlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve (Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/U26) 

108. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nlin, Sümerbankta «Turgut Özab mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

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

110. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
{6/129) 

111. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) 

112. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal'ın, Seka izmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru Önergesi {6/131) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

ÎŞLER 

X 1. — 1050 Sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununun 22, 24, 28, 29, 31, 37, 
56, 59, 62, 64, 83, 84, 86 ve 92 nci Mad
delerinin Değiştirilmesine ve 32 nci Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına İliş
kin Kanun Hükmünde Kararname ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/38) 
(S. Sayısı: 101) (Dağıtma tarihi : 
19.10.1988) 

X 2. — 1050, 2490, 3904, 4353, 5433, 
5539, 6200, 6686 ve 6760 Sayılı Kanun
larda Yer Alan Parasal Sınırların Sap
tanmasına İlişkin Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/39) (S. Sayısı : 102) (Dağıt
ma tarihi : 19.10.1988) 

3. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Rapo
ru (1/452) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma ta
rihi : 20.10.1988) 

4. — 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
'Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sos
yal tşler Komisyonu Raporu (1/465) 
(S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
20.10.1988) 

X 5. — 3100 Sayılı Katma Değer 
Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici 
Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hak
kında Kanunun ve 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinin 
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Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/449) (S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 
7.8.1988) 

X 6. — Milletlerarası Para Fonu 
ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ban
kasına Katılmak İçin Hükümete Yetki 
Verilmesine Dair Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /472) 
(S. Sayısı : 86) (Dağıtma tarihi : 
6.10.1988) 

7. — Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey'in, 12.3.1982 Tarih ve 3634 Sayılı 
Turizmi Teşvik Kanununa Bir Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonu Raporu (2/67) (S. Sa
yısı : 88) (Dağıtma tarihi: 10.10.1988) 

8. — Uygulama İmkânı Kalmamış 
Olan Kanunların Yürürlükten Kaldırıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/398) (S. Sayısı : 
81) (Dağıtma tarihi : 11.10.1988) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır 
Arap Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
(Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/420) 
(S. Sayısı : 92) (Dağıtma tarihi : 
14.10.1988) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Hu
kukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz, Suçlu
ların Geri Verilmesi ve Hükümlülerin 
Nakli Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 93) 
(Dağıtma tarihi : 14.10.1988) 

11. — Niğde Milletvekili Haydar Oz-
alpfaı; 2534 Sayılı Turizmi Teşvik Ka
nununun 30 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkımda Kanun Teklifi ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonu Raporu (2/90) (S. Sayısı : 97) 
(Dağılma tarihi : 14.10.1988) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ve 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Arasımda Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu Cl/462) (S. Sayısı : 95) 
(Dağıtma tarihi : 18.10.1988) 

13. — İçel Milletvekili M. Istemihan 
Talay ve 42 arkadaşının; 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 35 inci Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (2/55) (S. 
Sayısı: 98) (Dağıtma tarihi: 19.10.1988) 

14. — İzmir Milletvekili Neccar 
Türkcan ve 63 arkadaşının; 1111 Sayılı 
Askerlik Kanununun 5 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/46) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 
19.10.1988) 

15. — Konya Milletvekili Haydar 
Koyuncu'nun; 20.6.1987 Tarih ve 3399 
Sayılı, Konya İli Merkezinde Karatay, 
Selçuklu ve Meram Adıyla Üç İlçe Ku
rulması Hakkındaki Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayı
sı : 100) (Dağıtma tarihi : 19.10.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi içleri gös
terir. 

(16 ncı Birleşim) 


