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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Siirt Milletvekili Mehmet Abdurre-
zak Ceylan* m vefatına dair Başkanlık tez
keresi okundu ve bir dakikalık saygı du
ruşunda bulunuldu; Hükümet ve siyasî 
parti grupları hissiyatlarını açıklayan ve 
taziyetlerini bildiren birer konuşma yap
tılar. 

Başkanlıkça, sayın üyelerin TBMM 
kampusuna silahlarıyla giremeyeceklerine 
dair içtüzüğün 141 inci maddesine ve 
TBMM Başkanlığının bu husustaki ta

mimlerine uyulmasının gereği ve bunun 
temenni edildiğine ilişkin bir açıklamada 
bulunuldu. 

Müessif olayda hayatını kaybeden Si
irt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey
lan'm cenazesinin nakli ve yapılacak tö
rene bütün grupların katılmaları nedeniy
le bugünkü birleşimde görüşmelerin erte
lenmesine ilişkin Danışma Kurulu Öne
risi kabul edildi. 

Kabul edilen öneri gereğince, 4 Nisan 
1989 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşime saat 15.20'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 
Kâtip Uye 

Samsun 
Mehmet Akarca 

Kâtip Uye 
Kastamonu 

Nurhan Tekinel 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
3 1 . 3 . 1989 Cuma 

Teklif 
1. — Edirne Milletvekili Erdal Kal

kan ve 27 Arkadaşının, 2872 Sayılı Çevre 
Kanununun 20 nci Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/168) 
(Adalet ve içişleri Komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 8.3.1989) 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/422) (Başkanlığa geliş tari
hi: 30.3.1989) 

3 . 4 . 1989 Pazartesi 

Tezkere 
1. — Anayasanın 111 inci maddesine 

göre güven istemine dair Başbakanlık Tez
keresi (3/804) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.4.1989) 

Yazdı Soru Önergesi 
1. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-

kan'ın, Köy-Koop. Merkez Birliği kurul
ması için yapılan girişimlerin engellendi
ği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/593) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.3.1989) 
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4 . 4 . 

Tezkereler 
1. — Hasan Özer Hakkındaki Ölüm 

Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/805) (Adalet Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.1989) 

2. —• Yaşar Telli Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/806) (Adalet Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.1989) 

3. — Ankara Milletvekilleri Arif Sağ, 
Eşref Erdem, Kâmil Ateşoğulları ile Di
yarbakır Milletvekili Salih Sümer ve Er
zincan Milletvekili Mustafa Kul'un Yasa
ma Dokunulmazlıklarının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi' (3/807) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyona) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 3.4.1989) 

4. — Muğla Milletvekili Tufan Do
ğu' nun Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
(3/808) (Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.1989) 

5. — Amasya Milletvekili Tahir Kö
se' nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
(3/809) (Anayasa ve Adalet Komisyonları 

»89 Sah 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 3.4.1989) 

6. — İstanbul Milletvekili Yusuf Ke
nan Sönmez'in Yasama Dokunulmazlığı
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi (3/810) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 
3.4.1989) 

Yazûı Soru Önergeleri 
1. — Sivas Milletvekieli Ekrem Kan

gal'ın, T.D.Ç.I., Divriği Madenleri Mü
essesesine son beş yılda alınan işçilere iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/594) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.3.1989) 

2. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'm, Kütahya İli Alayunt Köyü ile 
Eskişehir İli Sandıközü Köyü arasındaki 
men'i müdahale davasının yıllardır sonuç
landı alamamasının nedenine ilişkin Ada
let Bakanından yazılı soru önergesi (7/595) 
(Başkanlığa geliş tarihi: .3.4.1989) 

3. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'm, Kütahya 100 üncü Yıl Gü
müş Üretim Tesislerinde "yanlış kırıcı" 
kullanıldığı iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından yazılı soru önergesi (7/596) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 3.4.1989) 

• 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Avcı 

K Â T İ P ÜYELER : İsmail Üğdül (Edirne), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekille
rinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle 
belirtmelerini rica ediyorum. 

(Antalya Milletvekili Cengiz Tun-
cer'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Zonguldak Milletvekili Şûıasi AUıner'-
m, Karabük Demir Çelik Fabrikastntn kurulusu 
ve toplu iş sözleşmelerine ilişkin gündem dışı ko
nuşması 

BAŞKAN — Zonguldak Milletveki
li Sayın Şinasi Altıner'in, Karabük'ün ku
ruluş yıldönümü olan 3 Nisan ve toplu iş 
sözleşmeleriyle ilgili gündem dışı söz is
temi vardır. 

Buyurun Sayın Altıner. (DYP sırala
rından alkışlar) 

ŞİNASİ ALTINER (Zonguldak) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 3 Ni
san tarihi, Karabük 'ün kuruluş yıldönü
müdür. Karabük, demir-çelik fabrikaları
nın ülkemizde ilk defa oraya kurulmasıy
la, bir endüstri şehri olarak doğmuştur. 
Bugün, şehir ve demir-çelik fabrikaları, 52 
yaşındadır. 

Karabük'ün doğusuyla birlikte yara
tılan potansiyel, zaman içinde, bütün ül
kedeki endüstriyel sahaya, işgücü, proje, 
teknoloji ve parasal kaynak açısından dal
ga dalga yayılmıştır. Bugün ülkemizde 
hangi sanayi kuruluşuna giderseniz gidi

niz, içinde Karabük'e ait ya insan gücü 
ya proje ya da sermaye bulmamanız müm
kün değildir. 

Karabük, kurulduğu günden beri, 3 
Nisanları hep kutlamıştır. Bu kutlamada, 
Demir-Çelik işçisiyle t üm şehir halkı be
raber olurdu. İlk defa dün, 3 Nisan 1989 
tarihi, Karabük ve İskenderun Demir-
Çelik işçisinin toplu iş sözleşmesinin im-
zalanamaması ve sürüncemede kalması 
nedeniyle, maalesef kutlanamamıştır. 

Toplu iş sözleşmelerinin, yasalarla, 
çalışanların yaşam biçimine girmesinin 
yirmialtı yirmiyedi senelik bir mazisi var
dır. Karabük ve İskenderun Demir-Çelik 
Fabrikalarında çalışan işçilerin toplu iş 
sözleşmeleri, bugüne kadar her defasında, 
3 Nisan tarihlerinden önce bitirilmiş olur
du ve 3 Nisan tarihleri, buralarda, kesin
tisiz, bir mahallî bayram olarak hep kut-
lanagelirdi; ama bu 3 Nisan tarihinde ya
pılması gereken bayram, hüzne dönüş
müştür. 

Değerli milletvekilleri, grev, işçinin 
yasal hakkı olmasına rağmen, hiç kimse 
grev yapılmasını arzu etmez. Ancak, Hü
kümet, demir-çelik işçisinin bu yasal hak-
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kını, siyasî gücünü haksız bir biçimde kul
lanarak, millî güvenlik gerekçesiyle erte-
lemiştir. Esasen, bu fiil, bir erteleme de
ğil, bir hakkın gaspıdır; grevi yasaklamak
tır, iptal etmektir. Eğer bu iptal ile iki ay 
sonra, Yüksek Hakem Kuruluyla, demir-
çelik işçisinin toplu sözleşmesinin ucuz ta
rife olarak bağlanması planlanıyorsa, bu
na hiç kimse razı olmayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, demir-çelik ma
mulü, mal ve hizmet olarak, yıllar önce 
stratejik olmaktan çıkmış, doğrudan tica
rî hüviyetli bir hadisedir, herkes tarafın
dan ithali ve ihracı yapılabilmektedir. Hal 
böyleyken, millî güvenlik gerekçesinin bu 
işe karıştırılmasını anlamakta son derece 
güçlük çekmekteyiz. 

Demir-Çelik İşletmeleri yönetimi, 
topluszöleşme görüşmeleri arifesinde, grev 
söylentilerinin gündemde olduğu bir es
nada, ihracat kaydıyla, bu sahada büyük 
üretim yapan bir iki özel sektör kurulu-' 
şuna 70-75 bin ton kütük demir satış bağ
lantısı yapmıştır. Bu bağlantıdan sonra, fi
yat suplesini kaybeden Türkiye Demir-
Çelik İşletmeleri, kontrolü doğrudan bu 
firmalara kaptırmış, bu firmalar da ken
di üretimlerini iç piyasada istediği gibi 
ayarlamışlardır. Bunun sonucu, ikili fiyat, 
almış başını gitmiştir. 

Bugün, demir-çeliğin tonu, serbest 
piyasada 1 milyon liranın üzerindedir. 
Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri mamul
lerine, mahallî seçimlerden hemen sonra 
yüzde 20 oranında zam yapılmıştır. Zam
dan evvelki demir-çelik fiyatlarıyla, çelik 
işçisinin ortalama aylık ücretleri kıyaslan
dığında, bu aylıklarla 250 kilogram demir-
çelik mamulü satın alınabilirken, zamdan 
sonra ve çelik işçisine işveren tarafından 
teklif edilen net yeni ücretle, satın alına
bilecek olan demir-çelik miktarı sadece 
325 kilogram ile 350 kilogram arasında
dır. Avrupa Topluluğuna üye ülkelerde bu 
miktar 3-3,5 ton civarındadır. 

Sayın milletvekilleri; yakın geçmişte, 
bir Seydişehir grevinin, bir SEKA grevi
nin kimlere neler kazandırdığı ve devlete 
neler kaybettirdiği bu kürsülerden hep 
söylendi. Şimdi bunlara çok daha büyük 
boyutta bir demir-çelik olayı eklenmesine 
kesinlikle gönlümüz razı olmaz, hiç kim
senin de buna razı olacağını sanmıyoruz 
ve iyimserliğimizi koruyoruz. 

Sayın milletvekilleri; serbest piyasa 
ekonomisi ve rekabet şartları gibi ekono
mik kavramları diline pelesenk edenler, 
demir-çelik işçisinin toplu iş sözleşmesine 
ve bu sektörde ikili fiyat yaratılarak, 
demir-çelik satışlarında kimlere öncelik 
verilerek akşamdan sabaha servet yaratan
lara çok ciddî olarak eğilinmesini bekliyo
ruz ve bunun takipçisiyiz. 

Demir-Çelik işçisinin bu 3 Nisana, 
boynu bükük, hüzünlü, mağdur ve buna
lımlı bir biçimde girişinin en kısa süre içe
risinde telafisini bekliyoruz. Demir-Çelik 
işçisinin hakkı olan alın teri karşılığının 
verilerek, sözleşmesinin bitirilmesi dileğiy
le, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Altınel. 

Sayın Hükümet cevap vermek isti
yorlar mı?.. Hayır. 

Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Bakanlar Kumluna yapılan yeni ata
malara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/811) 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulunda 
yapılan değişikliklere dair Cumhurbaş
kanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bil
gilerinize sunacağım. 

Buyurunuz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: Başkanlığın 30 Mart 1989 gün 
ve 08-2-1/1-06090 sayılı yazısı. 
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İ. Devlet Bakanı Prof. Dr. Ali Bozer, 
Başbakan Yardımcısı olarak görevlendiril
miştir. 

2. Kâzım Oksay, Abdullah Tenekeci, 
Yusuf Bozkurt Özal ve Adnan Kahveci'-
nin istifaları ile boşalan Devlet Bakanlık
larına, İstanbul Milletvekili Güneş Taner, 
İzmir Milletvekili Işın Çelebi, Amasya 
Milletvekili İsmet Özarslan ve Konya Mil
letvekili Saffet Sert, 

3. Yeni ihdas edilen Devlet Bakanlık
larına, İstanbul Milletvekili Ercüment Ko-
nukman ve Bursa Milletvekili ilhan Aşkın, 

4. Adelet Bakanı Mehmet Topaç* m 
istifasıyla boşalan Adalet Bakanlığına, Gü
müşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu, 

5. Millî Savunma Bakanı Ercan Vu-
ralhan'ın istifasıyla boşalan Millî Savun
ma Bakanlığına, Bayındırlık ve iskân Ba
kanı Safa Giray, 

6. Safa Giray'dan boşalan Bayındır
lık ve İskân Bakanlığına, Aydın Milletve
kili Cengiz Altınkaya, 

7. İçişleri Bakanı Mustafa Kale mü'-
nin istifası ile boşalan İçişleri Bakanlığı
na, Diyarbakır Milletvekili Abdülkadir 
Aksu, 

8. Maliye ve Gümrük Bakanı A. 
Kurtcebe Alptemoçin'in istifası ile boşa
lan Maliye ve Gümrük Bakanlığına, Ulaş
tırma Bakanı Ekrem Pakdemirli, 

9. Ekrem Pakdemirli'den boşalan 
Ulaştırma Bakanlığına, Antalya Milletve
kili Cengiz Tuncer, 

10. Millî Eğitim Bakanı Hasan Celâl 
Güzel'in istifasıyla boşalan Millî Eğitim 
Bakanlığına, İstanbul Milletvekili Avni 
Akyol, 

11. Sağlık Bakanı Nihat Kitapçı'nın 
istifası ile boşalan Sağlık Bakanlığına, An
kara Milletvekili Halil Şıvgın, 

12. Tarım, Orman ve Köyişleri Baka
nı Hüsnü Doğan'm istifası ile boşalan Ta
rım, Orman ve Köyişleri Bakanlığına, 
Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar, 

13. Açık bulunan Kültür Bakanlığı; 
na, İstanbul Milletvekili Namık Kemal 
Zeybek, 

14. Turizm Bakanı M. Tınaz Titiz'in 
istiası ile boşalan Turizm Bakanlığına, 
Kars Milletvekili İlhan Aküzüm, 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
109 ve 113 üncü maddeleri gereğince atan
mışlardır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Kenan Evren 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, bir şey sormak istiyorum 
efendim. ' 

Efendim, istifa eden sayın bakanla
rın istifa ettikleri, önce Meclisin bilgisine 
sunuldu mu efendim? 

BAŞKAN — Efendim, bu okunur
ken, istifa ettikleri beraber zikredildi. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Olur mu efendim?.. İstifanın, önce Mec
lisin bilgisine sunulması lazım. Bu eksik
liği sormak istedim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
Bilgilerinize sunulmuştur efendim. 

2. — Anayasanın 111 inci maddesine göre 
güven istemine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/804) 

BAŞKAN — Anayasanın 111 inci 
maddesine göre, güven istemine dair Baş
bakanlığın bir tezkeresi vardır, okutuyo
rum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunun 31.3.1989 tarihli 
toplantısında Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 111 inci maddesi uyarınca görev 
sırasında güvenoyuna gidilmesi hususu 
görüşülmüştür. 
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
111 inci maddesine göre güvenoyu istemi
nin öncelikle gündeme alınmasını arz ede
rim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

C) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — Başbakanlığın güven istemim dair tez

keresinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak 
işler" kısmında yer almasına; 

Güven istemi görüşmelerinin 6.4.1989 Per
şembe günü yapılmasına ve görüşmelerin bitimine 
kadar çalışma süresinin uzatılmasına; 

Görüşmelerde, gruplar ve Hükümet-adına ya
pılacak konuşmaların birer saat olmasına; 

Görüşmelere hazırlık imkânı vermek için 
5.4.1989 Çarşamba günü Genel Kurul çalışma
larının yapûmamasına; 

Güven oylamasının, 11.4.1989 Salı günkü 
birleşimde yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu 
önerisi 

BAŞKAN — Güven isteminin görüş
me ve oylama gününe dair, Danışma Ku
rulunun bir önerisi vardır, okutup oyları
nıza sunacağım: 

Danışma Kurulu Önerisi 
Danışma Kurulunun 3.4.1989 Pazar

tesi günü yaptığı toplantıda aşağıdaki öne
rinin Genel Kurulun onayına sunulması 
uygun görülmüştür. 

Abdulhalim Araş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekil 

V. 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 
17arkadaşının, 12Eylül 1980 tarihinden buya
na Başbakanlık bütçesine konulan örtülü ödenekle
rin 1050 saydı Muhasebei Umumiye Kanununa 
uygun olarak sarf edilip edilmediğini tespit etmek 
amacıyla Meclis araştırması açûmasma ilişkin öner
gesi (10/32) 

ANAP Grubu Başkanvekili 
Haydar Özalp 

Niğde 

SHP Grubu Başkanvekili 
Hikmet Çetin 

Diyarbakır 

DYP Grubu Başkanvekili 
Koksal Toptan 

Zonguldak 

Öneri: 

Başbakanlığın güven istemine dair 
tezkeresinin, gündemin "Özel Gündem
de Yer Alacak İşler" kısmında yer alma
sı; güven istemi görüşmelerinin 6.4.1989 
Perşembe günü yapılması ve görüşmele
rin bitimine kadar çalışma süresinin uza
tılması; görüşmelerde gruplar ve hükümet 
adına yapılacak konuşmaların birer saat 
olması; görüşmelere hazırlık imkanı ver
mek için 5.4.1989 Çarşamba günü Genel 
Kurul çalışmalarının yapılmaması; güve-
noylamasımn 11.4.1989 Salı günkü birle
şimde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun 
okunan önerisini oylarınıza .sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Edirne Milletvekili Sa
yın Erdal Kalkan ve 17 arkadaşının, 12 
Eylül 1980 tarihinden bu yana Başbakan
lık bütçesine konulan örtülü ödeneklerin 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nuna uygun olarak sarf edilip edilmedi
ğini tespit etmek amacıyla Anayasanın 93 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 

— GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
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uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesinin öngörüşmelerine 
başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Başbakan Sayın Turgut özal, halkoy
laması ile ilgili 23 Eylül 1988 gecesi saat 
21.00'de TRT'den yapmış olduğu propa
ganda konuşmasında, olimpiyat şampiyo
nu millî haltercimiz Naim Süleymanoğ-
lu'nun Seul Olimpiyatlarına katılmasının 
sağlanabilmesi için, Bulgaristan Halk 
Cumhuriyeti Hükümetine bir milyon do
lar ödediğini açıklamıştır. Konu, daha 
sonra değişik yayın organlarında yorum
lanarak kamuoyuna duyurulmuştur. 

Örtülü ödenek konusu 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununun deği
şik 77 nci maddesinde tarif edilmiştir. Adı 
geçen maddeye göre, -"Başbakanlık büt
çesine konulan örtülü ödenek; 

a) Kapalı istihbarat ve kapalı savun
ma hizmetleri için, 

b) Devletin yüksek güvenliği ve yük
sek menfaatlerinin isterleri için, 

c) Siyasî, sosyal konularla, kültür ve 
devlet itibarı alanlarında ve olağanüstü 
hizmetlerin sağlanmasında hükümet icap
ları sayılan maksat ve gayeler için, sarf 
edilir'' denilmektedir. 

77 nci maddenin üçüncü fıkrası uya
rınca, örtülü ödenek, Başbakanın ve aile
sinin şahsî menfaatlarını ve siyasî partile
rin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçla
rına sarf olunamaz. 

Devletin idamesi için yukarıda yazı
lan şartlarda Başbakanlık bütçesine örtü
lü ödenek konulması ve bu ödeneğin Baş
bakan tarafından harcanması doğaldır. 
Ancak, madde kapsamındaki bazı tanım
lamalar yoruma muhtaç ve kişilerin dün
yaya bakış açıları ile sınırlıdır. Naim Sü-

leymanoğlu'na ödenen ödeneğin kültür ve 
devlet itibarı alanlarında kullanıldığı ka
naatindeyiz. Ancak, 12 Eylül 1980'den bu 
yana oluşan siyasî yapılanma sonucu bu 
tür tasarruf ve harcamaların denetimi yok 
denecek düzeye indirilmiş bulunmaktadır. 

Bu durum, kamuoyunda değişik yo
rumlara neden olmuş, bazı Anayasal ku
rumlar ile birlikte çağdaş demokrasinin 
önemli ilkeleri büyük ölçüde zarar gör
müştür. Sayın Turgut Özal hükümetleri
nin yapmış olduğu tasarruflar ve uygula
dığı yöntemler klasik devlet yapımıza ve 
oturmuş kurum ve değer yargılarımıza 
önemli ölçüde ters düşmektedir. Bu ne
denle, kamuoyunda ve Yüce Mecliste 
önemli ölçüde güven bunalımı yaratmak
tadır. 

Araştırma önergemizin tartışılması 
sırasında daha geniş bir biçimde yapaca
ğımız açıklamalarda da anlaşılacağı üze
re, 12 Eylül 1980'den günümüze kadar ör
tülü ödenek harcamalarının Yüce Meclis
çe araştırılmasında millî yararlar görmek
teyiz. 

Bu nedenle, örtülü ödenek harcama
larının Muhasebei Umumiye Kanununun 
77 nci maddesine uygun olarak yapılıp ya
pılmadığının, yapılan harcamaların millî 
menfaatlere uygun olup olmadığının, ör
tülü ödenekten harcanan paraların Baş
bakan ve ailesinin ve yakınlarının şahsî 
masraflarına veya Anavatan Partisinin 
idare propaganda ve seçim masraflarına 
sarf edilip edilmediğinin, örtülü ödeneğin 
nasıl harcandığının, hesaplarının nasıl tu
tulup, nasıl tasfiye edildiğinin, bu harca
malardan kimlerin sorumlu olduğunun, 
günümüze kadar gerçek ve tüzelkişilere ne 
için ve ne kadar harcama yapıldığının, bu 
harcamaların bazı siyasî partiler, sendika
lar, dernekler ve kişilerin kontrol ve yıp-
ratılması için kullanılıp kullanılmadığının 
tespiti amacıyla Anayasanın 98 inci ve İç-
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tüzüğün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca Meclis araştırması açılmasını saygı ile 
arz ederiz. 

Erdal Kalkan 
Edirne 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — içtüzüğümüze göre, 
Meclis araştırması açılıp açılmaması hu
susunda, sırasıyla, Hükümete, siyasî parti 
gruplarına ve önergedeki ilk imza sahibi
ne veya onun göstereceği diğer bir imza 
sahibine söz vereceğim. Hükümet ve 
gruplar için konuşma süresi 20'şer daki
ka, şahıslar için 10'ar dakikadır. 

Hükümet adına, Devlet Bakanı Sa
yın Mehmet Yazar; buyurun. 

DEVLET BAKANI MEHMET 
YAZAR (Kayseri) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Edirne Milletvekili Sa
yın Erdal Kalkan ve 17 arkadaşı tarafın
dan verilen, örtülü ödenekle ilgili önerge 
hakkında görüşlerimizi arz etmek üzere 
huzurunuzdayım. 

Önergede yer alan isteğin açıklık ka
zanması için, örtülü ödenekle ilgili yasa
nın 77 nci maddesini aynen okumakta fay
da görüyorum: 

"Madde 77. — Başbakanlık bütçe
sine konulan örtülü ödenek; 

a) Kapalı istihbarat ve kapalı savun
ma hizmetleri için, 

b) Devletin yüksek güvenliği ve yük
sek menfaatlarının isterleri için, 

c) Siyasî, sosyal konularla, kültür ve 
devlet itibarı alanlarında ve olağanüstü 
hizmetlerin sağlanmasında hükümet icap
ları sayılan maksat ve gayeler için, 
sarf edilir. 

Örtülü ödenek, Başbakanın ve aile
sinin şahsî masraflarına ve siyasî partile
rin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçla
rına sarf olunamaz. 

Örtülü ödeneğin sarf yerinin ve he
saplarının nasıl tutulup tasfiye edileceği
nin ve hangi vesikaların halef olan zata 
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devrolunacağınm tayin ve takdiri Başba
kana aittir. 

Başbakanlık bütçesindeki örtülü öde
nek ile diğer bakanlık ve dairelerin büt
çelerindeki haber alma ödeneklerinden ya
pılacak harcamalar, Başbakan, Maliye Ba
kanı ve sorumlu bakan tarafından müşte
reken imza edilmiş kararnameye dayanı
larak tahakkuk ettirilir." Madde aynen 
budur ve gayet açıktır. 

Örtülü ödeneğin hangi amaçlar için 
harcanabileceği ve hangi amaçlar için har
canamayacağı, hiçbir tereddüte yer verme
yecek biçimde belirtilmiştir. Harcamala
rın bu ilke ve esaslar içinde yapılması ta
biî ve zaruridir; bu zarurete riayet edil
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, devletlerin ha
yatında, gerçekten son derece gizli kalması 
gereken birtakım hizmetler vardır. Bu hiz
metleri, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 
da yapmak zorundadır. Bu itibarla, adı üs
tündedir ve örtülü ödenektir. Bunlarla il
gili örnek vermeye ihtiyaç olmadığını zan
nediyorum. İlgili yasanın genel ifadelerle 
iktifa etmesi de doğaldır. Aksi halde, bu 
amaçlara uygun olduğu halde, yasada sa-
yılmadığı için yerine getirilemeyen hiz
metlerle karşı karşıya kalınması mümkün
dür. Yasa, ayrıca, örtülü ödenek hesapla
rının nasıl tutulup, tasfiye edileceğinin, 
hangi vesikaların daha sonraki Başbaka
na devredileceğinin tayin ve takdirini da
hi, sarfı yapan Başbakana bırakmıştır. 

Eğer, millî menfaatler öyle gerektiri
yorsa, örtülü ödenekten yapılacak sarfiya
tın açıklanması sözkonusu olamaz; meğer 
ki sarfı yapan Başbakan, Naim Süleyman-
oğlu hadisesinde olduğu gibi, açıklamasın
da bir mahzur görmemiş olsun. Bu olaya 
sonra döneceğim. 

Örtülü ödenek hesapları, Hüküme
timiz döneminde, bir devlet bakanı tara
fından tutulmakta, ay sonunda sarf bel
geleri Sayın Başbakana ve Maliye ve 



T.B.M.M. B : 73 4 . 4 . 1989 O : 1 

Gümrük Bakanına arz edilmekte; ibrana
meye imzaları alınmakta, bilahara evrak 
imha edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, araştırma öner
gesinde birtakım mesnetsiz ve gereksiz te
reddütlere yer verilerek, yapılan sarfların 
gizliliğinin kalkması ile sonuçlanacak bir 
işlem yapılması istenmektedir. Hemen ifa
de etmek isterim ki, millî menfaatların za
ruri kıldığı gizlilik bozulmadan sarf ka
lemlerinin incelenmesi mümkün olsaydı, 
bunu derhal yerine getirir, mesnetsiz it
hamların haksızlığını bir kefe daha orta
ya koymayı çok isterdik. Ne yazık ki, öde
neğin tabiatı icabı, hem bu araştırmayı 
yapmak, hem de gizliliği muhafaza etmek 
mümkün değildir. Esasen, devletin açık
ça yapması gereken masraflar bu fasıldan 
yapılamaz. Bu fasıldan yapılan ödemeler 
ise, millî menfaatlarımız açısından mah
zurlu oldukça, açıklanamaz. 

Birçok Batı ülkesinde de bu böyledir. 
İşin özü şudur: Ya örtülü ödenek olacak 
veya olmayacaktır. Eğer örtülü ödenek 
varsa, örtülü kalacaktır. Yukarıda belirt
tiğim üzere, pek çok ülkede olduğu gibi, 
memleketimizde de örtülü ödenek, millî 
menfaatlarımızın gerektirdiği ciddî bir ih
tiyacın karşılığıdır. Eğer, örtülü ödenek 
müessesesine karşı iseniz, yapılacak iş, 
araştırma önergesi vermek değil, ilgili ya
sayı kaldıran bir teklifte bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Naim Süley-
manoğlu ile ilgili harcamalar açıklanmış 
olduğu için, bunu tartışma konusu yap
mak istemenizi yadırgamıyoruz; ama siz 
istediğiniz için arz edeyim ki, Naim Sü-
leymanoğlu için Bulgar Hükümetine ya
pılan ödeme son derece isabetli olmuş ve 
millî menfaatlarımız açısından en güzel 
sonuç alınmıştır. 

Bakınız, BBC Radyosunun olimpiyat 
spikeri bu mutlu hadiseyi naklederken, 
sanki bugünkü görüşmelerimizi çok önce
den ' hissetmiş gibi, şunları söylüyor: 

"Türk Naim için Bulgarlara 1 milyon do
lar ödendiği söyleniyor. Naim'in Türkiye'
ye yirmi yıl sonra getirdiği madalya ve 
sağladığı prestij milyonlarla ölçülemez." 
Bunu spiker söylüyor. 

Beş milyon tirajlı Time Dergisi, Na-
im'i kapak yapıyor. Naim'in şahsında 
Türkiye'yi ve Bulgar zulmünden mağdur 
olmuş Türk soydaşlarımızın ıstıraplarını 
dünya kamuoyuna en etkili bir biçimde ta
nıtıyor. Açıklayabildiğimiz tek örnek, bu 
derece haklı, bu kadar güzel, millî men
faatlarımız için bu kadar faydalıdır. Keş
ke, millî menfaatlarımız elverse de, başka 
örnekleri de açıklayabilseydik. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, başta ya
salarımıza olmak üzere, devlet olmanın 
icaplarına, siyasî basiret ve mantığa aykı
rı bulunan bu önergenin reddedilmesi ge
rektiğine inanıyor, Yüce Meclise en içten 
saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

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

DYP G R U B U A D I N A YAŞAR 
T O P Ç U (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Edirne Milletvekili Sayın Er
dal Kalkan ve arkadaşlarının, örtülü öde
neklerin Meclis araştırması yoluyla denet
lenmesi için önerge vermiş olmalarının tek 
ve baş müsebbibi, Sayın Başbakandır. Ne
den Sayın Başbakandır? Çünkü, her bir 
kuruşu gizli harcanması gereken bir öde
nek, yasanın gizli kalmasını emrettiği bir 
ödenek, yasaya aykırı bir şekilde, siyasî 
propaganda malzemesi olarak kullanılmış
tır. Ödeneğin ve bununla sağlanacak hiz
metin gizliliğini korumakla birinci dere
cede görevli olan kişi, ödeneğin üzerindeki 
örtüyü propaganda amacıyla kaldırırsa, 
ödeneği denetleme arzusu elbette bu 
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Meclise gelecektir. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, örtülü ödene
ğin, 204 sayılı Yasayla değişmeden önce
ki uygulamasında, bu ödeneğin harcan
ması Sayıştay vizesine tabi tutulmuştu; zi
ra, 27 Mayıs İhtilali, bu ödeneği yargı 
önüne getirerek suçlama konusu yapmış
tı. Ancak, bu ödeneğin amacının ve sarf 
yerinin devlet güvenliğiyle ilgili olması, 
ödeneğin mutlak gizliliğinin korunması 
zorunluluğunu getirmektedir. Bu, devle
tin yüksek çıkarları gereğidir. 

Rahmetli Aygün'ün, Emniyet Genel 
Müdürlüğü sırasında sarf ettiği örtülü 
ödeneğin sarf yerlerini hapis yatmayı göze 
alarak -açıkladığı zaman da kahraman ol
maktan vazgeçerek- açıklamaktan kaçın
ması hâlâ hafızalarımızda, belleğimizde 
yerini muhafaza etmektedir. Rahmedi Ay
gün'ün davranışı, sorumlu bir devlet ada
mı davranışıdır. Bugün bunu görmek 
mümkün değil. 

Değerli milletvekilleri, örtülü ödenek 
nedir, nasıl ve nerelere sarf edilir? Demin, 
Hükümet adına konuşan Sayın Bakan bir 
nebze bahsetti; bir defa da biz bu konuya 
girmek, irdelemek istiyoruz. 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nunu olarak bilinen yasanın 74 üncü mad
desi, 1963 yılında 204 sayılı Yasayla dü
zenlenerek Sayıştay vizesinden kurtarıl
dıktan sonra, " 1 - Kapalı istihbarat ve ka
palı savunma hizmetleri için" denilmiş
tir. Demek ki, ilk özelliği kapalı oluşu. 

" 2 . Devletin yüksek güvenliğinin ve 
yüksek menfaatlarının isterleri için" de
nilmiştir. Demek ki kapalılığı sürüyor. 

" 3 . Siyasî ve sosyal konularla kültür 
ve devlet itibarı alanlarında ve olağanüs
tü hizmetlerin sağlanmasında hükümet 
icapları sayılan maksat ve gayeler için har
canmak üzere konulmuş bi r ödenektir" 
denilmiştir. 

Bu ödenek, aşağı yukarı, bütün dev-

letlerdeki hükümetlere tanınmış bir öde
nek olup, ülkemizde de öteden beri mev
cuttur. Sadece 1960-1963 yılları arasında 
Sayıştay vizesine tabi tutulmuştur, ondan 
öte hiçbir murakebeye tabi tutulmamıştır; 
tabi tutulmasını da, 27 Mayıs İhtilali dı
şında kimse istememiştir. Biz, bu ödene
ğin varlığına, bu ödeneğin bulunmasına 
herkesten çok- inanan bir grubuz. 

Adından da anlaşılacağı üzere, sarf 
şekli, yani harcanması, harcandığı yerler 
ve miktarları ve gayesi gizlidir, hiçbir şe
kilde açığa vurulamaz. Yani, demin Hü
kümet adına konuşan Sayın Devlet Baka
nının söylediği gibi, Başbakan, açıklamak
ta bir mahzur görmemiştir diye bu öde
neğin harcanış şeklini açıklamak yetkisi
ne sahip değildir. 

Nereye ve kimler için sarf edildiğini 
ortaya koyacak bütün vesikalar imha edi
lir. Nereye ve ne maksatla ve kimler için 
sarf edildiğini, ancak Başbakan, ilgili ba
kan ve Maliye Bakanı bilir, bunun dışın
da hiç kimse bilmez. 

Bilfarz, bu kişiler ifadeye çağrılsalar 
bir yargı mercii önüne -rahmetli Aygün 
örneğinde olduğu gibi- devlet sırrı sayıl
dığı için, açıklamaktan ve ifade vermek
ten kaçınmaları gerekir. 

Her aybaşında, sayılan hizmetler için 
sarf edilen kısmına total olarak, hiçbir ay
rıntı gösterilmeden, bir tutanak tutulur. 
Bu tutanakta, sarf edilen global rakam 
gösterildikten sonra, Başbakanlıkta bulu
nan ve bu iş için muhafaza edilen kasa
dan mı, yoksa ismini zikretmekten kaçı
nacağım banka hesaplarından mı sarf edil
diği gösterilmek ve mevcuttan düşülmek 
suretiyle, bu sarfiyatı Başbakanın talima
tı üzerine yürütmekle görevli devlet baka
nının elindeki vesikalar imha edilmek, ya
kılmak ve kendisi o tutanakta ibra edil
mek, tutanağa da bu sarfiyatların yasaya 
uygun şekilde yapıldığı sadece dere edil
mek suretiyle, başka bir vesika bırakılamaz. 
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Başka bir vesika bırakılır veya her
hangi bir açıklama yapılırsa, bu takdirde 
bu ödeneği kullanmanın amacı kalmaz, 
devletin yüksek menfaatları zaafa uğrar; 
çünkü, bütün devletler bu tür ödenekler
den, öyle kişilere, öyle yerlere sarfiyat yap
maktadır ki, bunun en küçük şekilde fark 
edilmesi, devlet güvenliğini hem tehlike
ye sokar hem de bundan sonra yürütümü-
nü imkânsız hale getirir ve bir daha o is
tihbarat hizmetleri için hiç kimseye, ne ba
ğışlarsanız bağışlayınız, bir görev yükle
yemezsiniz. 

Sarf şekli bu tutanaklarda nereye ve 
kime yapıldığı belirtilmeden yazıldıktan 
sonra, Maliye Bakanı ve Başbakan tara
fından altı imzalanır. 

Demek ki, böyle bir ödeneğin araştı
rılmasına girilse, elde sadece Başbakan ve 
Maliye Bakanı tarafında'n imzalanmış ve 
nereye sarf edildiği belli olmayan, sadece 
sarfiyatın miktarını ve geri kalan paranın 
miktarını gösteren tutanaklardan başka 
bir şey bulmak mümkün olmayacaktır. 

Yasa koyucu, sarfiyatların yasaya uy
gun yapıldığına, başka bir ifadeyle, yasa
da sayılan yer ve amaçlar için yapıldığı
na, yine yasada yasaklanan iş ve yerler için 
ve de amaçlar için sarf edilmediğine dair, 
Başbakan ve Maliye Bakanının beyanla
rını yeterli görmüştür. 

Yasanın, sarfını yasakladığı yerler ve 
işler nelerdir: 

1. Bu ödenekten Başbakanın ve ai
lesinin şahsî masraflarına sarfiyat yapıla
maz. 

2. Siyasî partilerin idare, propagan
da ve seçim ihtiyaçlarına da herhangi bir 
şekilde sarfiyatta bulunmak mümkün de
ğildir. 

Yasa, bu ödeneklerin sarf yeri için na
sıl kesin emir vermişse, sarf edilemeyece
ği yerler için de kesin emir vermiştir. Bu 
yasa, kanaatimizce üç türlü çiğnenebilir: 

1. Yasanın yasakladığı amaç ve iş
ler için olmamakla beraber, yasanın say

dığı üç tür hizmet alanı dışında bir işe sarf 
edilmek suretiyle çiğnenebilir. 

2. Yasanın yasakladığı amaç ve ki
şiler için sarf edilmek suretiyle çiğne
nebilir. 

3. Yasanın saydığı amaçlar için kul
lanılmış olmakla beraber, bu kullanmanın 
dolaylı olarak ve gizliliği kasten ihlal edi
lerek, yasanın yasakladığı amaçlara hiz
met ettirilmesi suretiyle çiğnenebilir. 

Başı sıkıştıkça ve özellikle Türk vatan
daşının oyuna ihtiyacı olduğu anlarda ya
saları açıkça çiğnemekten çekinmeyen, hu
kuka uygunluk endişesi taşımayan Sayın 
Başbakanın, araştırma önergesinde belir
tildiği gibi, kişisel başarı ve güç kazanmak 
amacıyla bu gizli ödeneğin üzerindeki ör
tüyü kaldırarak, propaganda malzemesi 
yaptığı herkesçe bilinmektedir. Burada Hü
kümet adına konuşan Sayın Bakan, "Na-
im Süleymanoğlu için harcanan bu para
nın çok yerinde ve millî menfaatlara uy
gun olduğunu" söyledi. 446 mevcudu kal
mış bulunan Yüce Meclisimizin hiçbir üye
sinin, aksine bir fikri yoktur. Biz, Naim Sü
leymanoğlu için neden bu para sarf edildi 
veya neden yasaya aykırı olarak sarf edildi 
demiyoruz; gizli kalması gereken bir işi, ya
sanın koyduğu amacın dışında siyasî pro
paganda malzemesi yapmak için açıklan
masını burada kınıyor ve yadırgıyoruz; ya
sanın, bu şekilde çiğnendiğini anlatmaya 
çalışıyoruz. (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Eğer, Naim Süleymanoğ
lu için 2 milyar lira tutarındaki bu feda
kârlık yerine 4 milyar lira gerekiyor idiy
se, bu devlet onu da yapmak kudretine sa
hipti, elbette ki yapacaktı. 

TUFAN D O Ğ U (Muğla) — Naim 
de kurtaramadı onları. 

YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — El
bette. 

İşin bu tarafına itirazı olan yoktur. 
Sarfiyatın gizliliğinden birinci derecede 
sorumlu olan zatın, bu sorumluluğunu, 
umursamaz bir tavırla, kişisel propagan-

— 275 — 



T.B.M.M. B : 73 4 . 4 . 1989 O : 1 

da için kullanmasını, Başbakanın, ayakta 
durabilmek için meşruiyet dışı yollara dahi 
başvurabileceğinin yakışıksız ve tipik bir 
örneği olarak görüyoruz. (DYP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ben, Sayın Bakana ve onun şahsın
da Hükümete ve Sayın Hükümet Başka
nına şunu hatırlatmak istiyorum: Geçmiş
te, bu ödeneklerden Kıbrıs için hayatî sar
fiyatlar yapılmıştır, ama, hiçbir sorumlu 
Başbakan, seçim sırasında çıkıp, Kıbrıs 
davasının bu tür ödeneklerle ayakta tutul
duğunu söylememiştir; bununla, rakiple
rine karşı avantaj sağlamaya çalışmamış, 
bunu ahlakî bir davranış olarak görme
miştir. 

Diğer yandan, bu ödeneğin, Başba
kanın dış gezilerinde beraberinde götür
düğü bazı kişilere yolluk olarak da kulla
nıldığına dair bazı şayialar mevcuttur. Ta
biî ki, bunun amacı da, kanaatimizce, ki
şisel propagandadır. Böylece, yasanın ya
sakladığı amaç, ödenek üzerindeki örtü 
kaldırılarak sağlanmış ve yasa çiğnenerek, 
devletin güvenliği kişisel çıkarların geri
sine itilmiş olmaktadır. 

Ayrıca şunu belirtelim ki, bu ödene
ğin miktarı, bir fon musluğuna bağlana
rak da âdeta sınırsız hale getirilmiştir. Mil
yarlarla ifade edilen fon paraları, kontrol
süz bir harcamaya sokulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye o hale 
getirilmiş ve devlet olanakları öylesine key
fî kullanılmıştır ki, Sayın Başbakan, örtülü 
ödenek harcamaları için dahi güvenilir ol
maktan çıkmıştır. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Türk kamuoyu 
bunu görüyor ve ibretle seyrediyor. 

Hepinize, grubum adına saygılar su
nuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Topçu. 

SHP Grubu adına, Sayın Erdal Kal
kan; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA ERDAL 
KALKAN (Edirne) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 
araştırma önergesi hakkında, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubunun görüşle
rini açıklamak üzere söz almış bulunuyo
rum. Şahsım ve grubum adına, Yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, hepinizin bil
diği gibi, Sayın Özal, halkoylamasıyla il
gili olarak 23 Eylül 1988 gecesi saat 
21.00'de TRT ekranlarından yapmış oldu
ğu propaganda konuşmasında, "Olimpi
yat şampiyonu millî haltercimiz Naim Sü-
leymanoğlu'nun Seul Olimpiyatlarına ka
tılmasının sağlanabilmesi için, Bulgaris
tan Halk Cumhuriyeti Hükümetine 1 mil
yon dolar ödediğini" açıklayarak, bunu 
propaganda malzemesi olarak kullanmış
tır. Bu açıklama, örtülü ödenek konusu
nu kamuoyunun gündemine yeniden ge
tirmiş; olay, yayın organlarında değişik yo
rumlara neden olmuştur. 

Demin, Sayın Bakanın açıklamala
rında belirttiği durumlar, bizler için söz 
konusu değildir. Biz, örtülü ödeneğe kar
şı değiliz. Tabiî ki, devletin yüce menfa-
atları için, belli gizlilikler, belli harcama
lar yapılacaktır. Ayrıca, biz Naim Süley-
manoğlu'nun olimpiyatlara katılmasına 
da karşı değiliz. Sayın Topçu'nun belirt
tiği gibi, bunun bir seçim propagandası 
vasıtası olarak kullanılmasına ve gizlilik 
örtüsünün bizzat Başbakan tarafından 
kaldırılmasına karşıyız. 

Değerli milletvekilleri, örtülü ödenek 
konusu, 1961 yıllarında da kamuoyunu 
meşgul etmiş, uzun süre konuşulmuştur. 
Zamanın Başbakanı, bu konuda, müste
şarıyla birlikte Yüksek Adalet Divanında 
yargılanmış, Millî Emniyet-ABD istihba
rat örgütleri ilişkileri gündeme gelmiş, ör
tülü ödeneğin ne şekilde ve nerelerde kul
lanılacağı uzun süre tartışılmıştır. Daha 
sonra, örtülü ödeneğin düzenlendiği 1050 
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sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
77 nci maddesi, 19.2.1963 tarihindeki de
ğişikliklerle bugünkü şeklini almıştır. 
Mevcut düzenlemeye göre, örtülü ödenek 
Başbakanlık bütçesine konulmaktadır ve 
kapalı istihbarat ve kapalı savunma hiz
metleri için; devletin yüksek güvenliği ve 
yüksek menfaatlanntn isterleri için; siya
sî, sosyal konularla, kültür ve devlet itiban 
alanlarında ve olağanüstü hizmetlerin sağ
lanmasında, hükümet icapları sayılan 
maksat ve gayeler için sarf edileceği hük
me bağlanmıştır. 

Aynı madde, örtülü ödenek harcama
larının kullanılamayacağı yerleri de belirt
miştir. Buna göre, örtülü ödenek, Başba
kanın ve ailesinin şahsî masraflarına ve si
yasî partilerin idare, propaganda ve seçim 
ihtiyaçlarına sarf olunamaz. Aynı yasa 
maddesinin dördüncü fıkrasına göre, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Emniyet Ge
nel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Ko
mutanlığı bütçelerinin haber alma öde
nekleri, hizmetin gerektirdiği ve ilgili ba
kanın takdir edeceği istihbarat işlerine sarf 
edilir. Kanun koyucunun maksadı veya
hut yapılan uygulamalar, örtülü ödenek 
harcamalarının çok önemli bir bölümü
nün kapalı istihbarat hizmetlerine harcan
ması gerektiği yönündedir. Maddî ve ya
sal durumu bu şekilde saptadıktan sonra, 
bugüne kadar ki uygulamayı gözler önü
ne sermekte ulusal yarar görmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, gerek doğada, 
gerek toplumda, gerek fizikte, gerek ya
şamda, mutlak bağımsız hiçbir şey yok
tur, olmamıştır, olamaz. Bu nedenle, ulus
ları mutlak olarak bağımsız saymak bili
me aykırıdır. Her ulus, ister istemez, zo
runlu olarak, öbür uluslara bağımlıdır. Bu 
nedenle, ulusal bağımsızlık, ancak bir gö
recelik içinde olabilir. En büyük sosyalist 
ülkelerden, en güçlü kapitalist ülkelere dek 
bütün ülkeler birbirleriyle bir ölçüde ba
ğımlıdır. Ulusların birbirleriyle olan bu 

zorunlu bağımlılığı da, dünyanın o gün
kü dengesini oluşturmaktadır. Her denge 
gibi, bu denge de, kendi karşıtlarını bir
likte taşımakta olduğundan, zaman za
man bozulup, yeniden kurulmaktadır. Ül
kemiz, bu dengeler içerisinde, patron ve 
jandarmalığını ABD'nin yaptığı kapitalist 
sistem içinde yerini almış olup, bütün ku
rum ve kurallarıyla ve göreceli olarak bu 
sisteme bağımlıdır. Geri kalmışlık zinci
rini kırk yıldan bu yana kıramadığı için
dir ki, bağımlılık giderek artmaktadır. Gü
nümüzde bu bağımlılık o kadar artmıştır 
ki, istihbarat örgütleri bile içice girmiştir; 
giderek de, ABD'nin kontrolü belirleyici 
rol oynamaktadır. Nitekim, zamanın ABD 
Başkanı Johnson 1964 yılında "Şu anda 
49 ülkede, iç savunmanın en gelişmiş tek
niklerini güvenlik kuvvetlerine öğreten 
344 ekibimiz çalışmaktadır" diyebilmiş
tir. O sözlerin o gün neyi anlattığını kav
rayan çok az kimse vardı. Olaylar yaşan
dıkça, dünya pratiğindeki uygulamaları 
görüldükçe, ülkelerin yasal yönetimlerine 
yasal olmayan yöntemlerle el konuldukça 
bu «öz açıklık kazandı, sözlerin taşıdığı 
korkunç tehlike ortaya çıktı. 

Değerli milletvekilleri,» bir ülkenin 
düzenine hâkim olabilmek için, o ülkenin 
dört gücüne hâkim olmak gerekir: Bu güç
ler, politik güçler, idarî bürokrasi, silahlı 
kuvvetler ve polistir. Bugün, CIA, dünya
daki bazı terörist örgütlerle, bazı sağcı ör
güt ve partilerin finansmanını karşılamak
tadır. Artik, bu gerçeği dünya ve ABD ka
muoyu da bilmektedir. ABD, İdarî bürok
rasinin kilit noktalarına, kendi eğitim sü
recinden geçmiş, çeşitli deneylere tabi tu
tulmuş, kendilerine kesinlikle faydalı ola
cağına kanaat getirilmiş kişileri, az geliş
miş ülkelerde yerleştirmek suretiyle o ül
kenin idarî bürokrasisini kontrole çalış
mıştır. Nitekim, Richard Podol Raporun
da bu ilişkiler detaylı olarak anlatılmak
tadır. 



T.B.M.M. B : 73 4 . 4 . 1989 O : 1 

Aynı şekilde CIA, az gelişmiş ülke
lerde ilk önce polisle ilişki kurar; polisi çe
şitli yöntemlerle ele geçirmeye çalışır. Az 
gelişmiş ülkelerdeki ulusal işçi kuruluşla
rını destekleme ve yönlendirme çalışması 
yapar. AID kanalıyla uzmanlarını en 
önemli kilit noktalarına yerleştirir. Ülke 
yönetiminde söz ve karar sahibi olmak için 
her türlü yöntemi dener. Bu konuda ya
şanmış bir olaya değinmeden geçemeye
ceğim. 

Kıbrıs uyuşmazlığının buhranlı gün
lerinde, yüksek dereceli bir memur, Ba
kanlar Kuruluyla ortak yapılan toplantı
da, merhum İsmet inönü'ye daha bağım
sız ve şahsiyetli bir dış politika izlenmesi
ni önerir, İnönü ise aşağıdaki yanıtı verir: 
"Daha bağımsız ve şahsiyetli dış politika 
izlenmesini istiyorsunuz; herkes aynı şey
den bahsediyor. Nasıl yapacağım ben bu
nu?.. Karar vereceğim ve işi teknik adam
larıma havale edeceğim; onlar çalışıp teklif 
hazırlayacaklar. Yapabilirler mi bunu? 
Hepsinin etrafında uzman denilen yaban
cılar dolu; iğfal etmeye çalışıyorlar; başa
ramazlarda işi savsaklıyorlar, o da olmaz
sa, karşı tedbir alıyorlar. Ben görev veri
yorum, neticesi bana gelmeden VVashing-
ton'un haberi oluyor. Sonucunu, memu
rumdan önce, sefirimden öğreniyorum. 
Böyle mi teslim ettik biz bu devleti? Bana 
şimdiye kadar, bunlar tarafından hazırlan
mış, derdimize deva bir rapor gelmedi. 
Hepsi yasak savma kabilinden şeyler. Ne 
yapıyorsak kendi elemanlarımızla yapıyo
ruz. Bu binlerce adam, avara kasnak gibi 
dolaşmıyor; elbette, kendileri için önemli 
marifetleri var. İstiklal Harbinden sonra 
Lozan'da esas mücadele bu uzmanlar ko
nusunda oldu. \bksa, hudutlar meselesi fi
ilî bir durum idi. Tazminat işini, biz, iki 
devlet, aramızda hallederdik. Bütün mü
cadele idaremize tasallut yüzünden çıktı. 
Bir tek uzman vermek için büyük taviz
ler vermeye hazırdılar; dayattık. Biz on

ların neden ısrarlı olduklarını biliyorduk, 
onlar bizim için inatla reddettiğimizi bi
liyorlardı. Böyledir bu işler. Peygamber 
edasıyla size dünyayı vaat ederler. İmzayı. 
attınız mı, ertesi gün gelmişlerdir... Per
soneli gelmiştir, üsleri gelmiştir... Ondan 
sonra sök sökebilirsen; gitmezler. Ancak, 
bu meselenin üzerine vakit geçirmeden 
eğilmek gerek. Yoksa, bağımsız dış politi
ka gü demeyiz, fakat zannetmeyiniz ki-ko
lay iştir. Savuşturulan iki üç müdahale bu
nun yanında çok kolay kalır. Teşebbüs et
tiğiniz zaman başımıza neler geleceğini 
kestiremem." Ve merhum İnönü'nün o ta
rihlerde başına neler geldiğini hep birlik
te yaşadık. 

Bu konudaki ikinci çarpıcı açıklama, 
on yıl sonra, 12 Martın Başbakan Yardım
cısı Sadi Koçaş'tan geldi. Sayın Koçaş, ay
nen şöyle diyor: "Bugünkü kanununda 
MİT'in görevleri belirtilmiş ve görevlerin 
icrası bakımından Başbakana karşı sorum
lu olduğu yazılıdır. Bu ifadeye göre, 'MİT 
Başbakana karşı sorumludur' şeklinde yo
rumlayabiliriz. Kanun Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde görüşülürken bu ifade
yi desteklememizin sebebi, birtakım yet
kisiz makam sahiplerinin, yani Cevdet Su-
nay'ın bu örgüte karışmalarını önlemek 
içindi; ama, pratikte bu ifade bu maksadı 
sağlayamadı. Ne yetkisiz makamlar elle
rini bu örgütten çektiler, ne de bu örgü
tün başı, çıkan gereği, yetkisiz makamlar
la işbirliği yapmak alışkanlığından vazgeç
ti. Ayrıca, kanunen bağlı olduğu Başba
kan adına ve onun haberi olmadan yasa 
dışı eylem ve operasyonlara girişti. Örnek
lersek; 1970 Berlin Oteli operasyonu, 1971 
Meryem Hatun operasyonu, Elrom ope
rasyonu. Bir kez hükümetle böylesine iliş
kilere giren bir müsteşarın yapacağı res
mî ve kişisel yolsuzlukların sınırı yoktur; 
ama teşkilatın başı yasalara değil de, gayri 
resmi himayecilere dayanırsa, hem devle-
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tin, hem de toplumun başına bela olur ve 
bizde MİT, 1971'lere kadar bu durumday
dı." 

Değerli milletvekilleri, bu açıklama
yı yapan,' sıradan birisi değil, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin Başbakan Yar
dımcısı. Bu tür açıklamaları, Çağlayangil 
örneğinde olduğu gibi, çoğaltabiliriz. 

Kısaca, Johnson'm 1964'te ifade et
tiği ekipler, Genelkurmaya bağlı "özel 
harp grubu" adı altında, Ankara'da 
AID'nin bulunduğu binada faaliyet gös
teren örgütü kurdular. Silahlı Kuvvetler 
bünyesinde kurulan bu örgütün amacı, dış 
savunma gereklerini yerine getirmekti. 
Buna karşın, Johnson'm açıkladığı ilkeler 
doğrultusunda yetiştirilmiş kimseler eliy
le yasa dışı eylemlere girişildi. Bütün is
tihbarat örgütleri içinde, hiçbir yasal da
yanağı olmayan özel harp grubuna bağlı, 
iç savaş tekniklerine göre yetiştirilmiş ele
manlar, Türkiye'de kapalı bir rejim oluş
turma eyleminin öncülüğünü sürdürdüler. 

Bu örgütün, kuruluş ve işleyişinin 
hiçbir yasal dayanağı yoktu, yaptığı işler 
kontrgerilla faaliyetleri idi. Nitekim, Bü
lent Ecevit, 1973'teki Giresun konuşma
sında bu duruma değinerek, "12 Mart 
sonrası dönemde, adı sanı ortaya çıkan ve 
tedbirlerin, hatta soruşturmaların huku
kîliğine de insaniliğine de gölge düşüren 
kontrgerilla adlı örgütün, bu resmî görün
tülü; fakat gayri resmî örgütün, niteliği ve 
amacı üzerindeki örtü kaldırılamamıştır. 
Bu örtü kaldırılmadıkça, bundan böyle 
normal rejime tam dönüşü engelleyen kar
gaşalıklar ve bunalımlar çıkarma, ortalı
ğı kışkırtıcı haberler yayma yönünde gö
rülecek her hareket, adı geçen örgüt veya 
resmî görevlilerden kuvvet alan başka bazı 
perde arkası kişi ve örgütlerin, yeni birta
kım karanlık roller oynamakta oldukları 
ihtimalini hatıra getirecektir" demiştir. Bu 
örgütün, kuruluş ve işleyiş bakımından, is
tihbarat örgütleriyle bağlantısı olduğu ka

dar, CIA ile de bağlantısı vardır. Bu yüz
den, MİT'i asıl amacından saptıran, gö
revini yasa dışı gizli unsurlarla, dış istih
barat örgütleriyle paylaşmasına neden 
olan, bu örgüttür. İşte bu işta/iş, ülkemi
ze terör getirmiş, sosyal olayların saptırıl
masını sağlamış ve 12 Eylülü yaratmıştır. 

Değerli milletvekilleri, hepinizin bi
lip yaşadığı bu gerçekleri yinelememin ne
deni, örtülü ödenek ile istihbarat örgütle
ri arasındaki hukukî ve maddî birliktelik
tir; ayrıca, ülkemizin yaşadığı olaylardır. 
Onun içindir ki, örtülü ödeneğe başkaca, 
yani yasa dışı kaynaklardan gelen paralar 
var mıdır; bu paralar nasıl ve nerelere har
canmaktadır? Bunları araştırmak, bu Par
lamentonun en önemli ve acil görevidir. 

Değerli milletvekilleri, Merhum Ad
nan Menderes'in müsteşarı Ahmet Salih 
Korur, altı ay kadar, Millî Emniyet Teş
kilatında müsteşarlık, o zamanın tabiriy
le reislik yapmıştır. Yassıada'da yapılan 
yargılama sırasında, tarihimize örtülü 
ödenek davası olarak geçen, 1960/21 sayı
lı dava dosyasının 247 ve 248 inci sayfala
rında aynen şu ifadeyi vermiştir: "Sayın 
Başkanım, bu para, hükümetten, Başve
kâletten Millî Emniyete verilmiş bir para 
değildir. Millî Emniyetin diğer devletler
le olan münasebeti vardır; başta Ameri
kalılar, sonra ingilizler, sonra Fransızlar 
ve sonra İtalyanlar. Bunlardan, hizmet 
karşılığı bu para alınır. 

Ben işe başladığımda dedikodular 
vardı. Başbakan, bendenize emir verirken 
şöyle dedi: 'Bu işe gir, gör bakalım, ma
hiyetini öğren! Birçok dedikodular vardı. 
Dedikodular şöyle idi: Amerikalılar Millî 
Emniyete hâkimmiş, vermekte oldukları 
paralar nedeniyle Millî Emniyete nüfuz 
etmekte imişler. 'Bütün dosyalarımıza 
ABD Millî Emniyeti hâkim! Bu şayia, ku
laklarımıza gelmekte idi. 

Ben, işe başladıktan sonra, bilhassa 
tetkikatı bu cihete yönelttim. Baktım ki, 
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bilhassa İstanbul'daki İstihbarat Mekte
bi, İstanbul teşkilatı ve Yeşilköy'deki so
ruşturma teşkilatı tamamıyla Amerikalı
ların emrindeydi. İstanbul'daki mektebin 
maaşını, doğrudan doğruya Amerikalılar 
vermekte idi. Ayrıca, İstanbul Millî Em
niyet Teşkilatımıza da para vermekteydi
ler. İstanbul Yeşilköy soruşturma teşkila
tının maaşını, doğrudan doğruya Ameri
kalılar vermekteydiler. Amerikalılar doğ
rudan doğruya para vermekte, sonradan 
durumu merkeze bildirmekte idiler. Ame
rika'nın İstanbul servisinin başkanı, pa
raları doğrudan verip doğrudan hesap is
temekte, almakta, memurlarımızdan doğ
rudan iş istemekte idi. Memurlarımızın 
izzetinefsi rencide olmakta ve hepsi de şi
kâyetçi idi. Para verdikleri için, bizim me
murlarımızı kendi memurlan gibi kullan
makta idiler. 

Dinleme servislerindeki memurları
mız da, bilhassa telefon servisleri, Beyoğ
lu'nda bir nokta Amerikalıların elinde idi. 
Bunların maaşlarını da doğrudan doğru
ya ABD ödemekte idi. Bu vaziyeti tespit 
edince, gelip Başvekile söyledim." 

Daha sonra ifadesine başvurulan 
Emirgân'daki İstihbarat Okulu Müdürü 
Arif Koral da, aynı olayı teyit ederek, 
"Onurlarının rencide olduğunu, ayrıca İs
tihbarat Okulunun, sevk ve idare kabili
yetlerinin kaybolarak, Amerikalıların eli
ne geçtiğini" üzülerek mahkemede açık
lamıştır. 

Ayrıca, Millî Emniyet Reisine de bu 
konuda örtülü ödenek kanalıyla para ve
rildiği, bu paraların hesabının tutulmadı
ğı, ortak operasyonlarda kullanıldığı, 
mahkeme zabıtlarıyla sabittir. Nitekim, 
Lübnan operasyonu için Lübnan Başve
kiline 50 bin dolar, örtülü ödenekten öden
miştir. 1,5 milyon lira Amerikalılarca ör
tülü ödeneğe verilmiş, bu para, yine Ame
rikalıların emriyle, Batum'a ajan şevki için 
kullanılmıştır. O tarihte, ABD, örtülü öde

nek harcamalarına ve Millî Emniyete hâ
kimdir. Bu, olayın istihbarat yönü. 

Eski uygulamayı incelediğimizde bir 
başka dalda daha enteresan ve çarpıcı şey
ler görüyoruz. O dönemde, siyasî iktidar
dan yana gazete ve gazetecilere, mecmua 
ve muhtelif ajans sahiplerine ve ajansla
ra, önemli miktarda, örtülü ödenekten 
yardımlar yapılmıştır. Zamanın iktidar 
partisine 1 262 414 047 lira, iktidar yan
lısı gazetelere ve gazetecilere 722 809 li
ra, Atatürk devrimlerine aykırı yayın ya
pan gazeteci Necip Fazıl Kısakürek'e 147 
bin lira, karısı Neslihan Kısakürek'e 3 bin 
lira; kumar ve sefahat borcunun karşıla
nabilmesi için, Paris Büyükelçisi Numan 
Menemencioğlu'na 105 bin lira örtülü 
ödenekten aktarılmıştır. Kısaca, örtülü 
ödenek amacı dışında kullanılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, hal böyle iken, 
Başbakan Sayın Ozal referandumla ilgili 
propaganda konuşmasında, kalkıyor, san
ki cebinden vermiş gibi, "Bulgarlara 1 
milyon doları ben verdim" diyor. Sayın 
Ozal 1 milyon doları Naim için örtülü 
ödenekten harcayabilir mi? Bu harcama 
devletin güvenliği ve yüksek menfaatları 
için mi yapılmıştır, yoksa ANAP'm pro
pagandası için mi? Ha ANAP'a 1 milyon 
dolarlık propaganda malzemesi almışsın, 
ha Bulgarlara devlet kesesinden ödeme 
yapmışsın; hem de 77 nci madde bunu ke
sinkes yasaklamışken... 

İşin ilginç tarafı, Sayın Ozal'm açık
lamasından bir müddet sonra, Bulgaris
tan Sofya Radyosu (ki, bu radyo Bulga
ristan Halk Cumhuriyetinin Resmî yayın 
organıdır) açıklama yapıyor. Sofya Rad
yosu diyor ki, "Biz Naim için 1 milyon de
ğil, 75 milyon dolar aldık." Yani 150 mil
yar Türk Lirası. Acaba hangisi doğru söy
lüyor; Başbakan mı, yoksa Sofya Radyo
su mu? Araştıralım bakalım devletin mil
yarları nerelere gidiyor. Bu kadar büyük 
meblağın sorumsuzca nasıl ve nerelere 
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harcandığını araştırmak, bu Parlamento
nun görevidir. 

Değerli milletvekilleri, örtülü ödenek 
harcamaları mutlaka bu Yüce Meclis ta
rafından araştırılmalıdır. Bu, hem demok
rasimiz, hem ulusal güvenliğimiz açısın
dan ve hem de Özal ve hanedanı açısın
dan şarttır. 

Güvenlik ve demokrasi konusunda
ki ilişkileri biraz önce anlattım. Şimdi ge
lelim Özal ve akrabaları konusuna: 

Hepinizce bilindiği gibi, Sayın Özal 
ve yakınları ABD'de tahsil görmüş olup, 
ABD'yi çok severler. 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Siz de Rusya'yı mı seviyorsunuz? 

ERDAL KALKAN (Devamla) — 
Gazeteci Sayın Çölaşan'ın anlattığına gö
re, ABD'li bahriye erlerinin Abanoz So
kaktaki çalman cüzdanlarının takibine ka
dar; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı 
iken, yabancı firma lehine, ülke aleyhine, 
Ali Nejat Ölçen' le pazarlık yapabilecek ka
dar çok sever. 

Bir de, Sayın Başbakan oldukça ce
sur ve ataktır; Planda olmadığı halde, 
imam-hatip mezunlarının üniversitelere 
devam etmesini öngören hükmü, planın 
81 inci sayfasına selefon kâğıtla yapıştıra
cak kadar cesur ve ataktır. İşte bu Ameri
kan sevgisi ve ataklığı, bize, örtülü öde
neği inceleme gereğini gündeme getirmiş
tir. 

BAŞKAN — Sayın Kalkan, müdde
tinizin dolmasına 1,5 dakikanız var, lüt
fen toparlayınız. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — 
Tamam efendim. 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — 
Sayın Başkan, başka ne işimiz var?.. Bı
rakın konuşsun. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — 
Demokrasinin, gizli güçler tarafından bir 
daha ipotek altına alınmaması için, aşa
ğıdaki soruların yanıtlanması şarttır. 

Değerli milletvekilleri, CIA gibi ör
gütlerden ayrılan veya emekli olan istih
barat görevlilerinin bir kısmının, ulusla
rarası silah ticaretiyle iştigal ettikleri her
kesçe bilinmektedir. Bunların en çarpıcı 
örneği, Sam Cumminos'tir. Nitekim, dün
yada İrangate dahil, birçok yasa dışı silah 
satışları, bu kişi ve Adnan Kaşıkçı kana
lıyla gerçekleştirilmiştir. 

İrangate diye bilinen olayla ülkemiz
deki bazı bürokratların veya istihbarat ör
gütlerinin ilişkisi var mıdır? 

1981'li yıllarda, sınır ticaretinden ya
rarlanarak (C) karneli TIR'larla Türkiye'
ye petrol sevk edilmektedir. Bu TIR'ların 
bir kısmı, sahibi Ağrılı olan bir şirkete ait
tir. Zamanın Ağrı Valisi Enyer Kozakçı-
oğlu, ihbar üzerine bu boş TIR'ları dur
durmuş mudur, arama yapabilmiş midir, 
yoksa, arama yapacağı sırada, zamanın 
Dışişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Da
ire Başkanı Ercan Vuralhan kanalıyla Va
liye, "TIR'ları serbest bırak" emri veril
miş midir? Vali, Ercan Vuralhan'a, "Bu 
konuya niye siz karışıyorsunuz? Sizi şikâ
yet edeceğim" demiş midir? Bu olay ne
deniyle, Vali, Ercan Vuralhan'ı İçişleri ve 
Dışişleri Bakanlarına şikâyet etmiş midir? 
ve bu olaydan sonra Sayın Vali neden re
sen emekli edilmiştir? TIR'ların içinde ne 
vardır? 

Bu konuda, İran'ın eski Devlet Baş
kanı Beni Sadr, 6.3.1989 tarihli Milliyet 
Gazetesine açıklama yapmıştır. Açıklama 
aynen yayınlandı. Açıklama aynen şöyle
dir: 

"Bir parti silah İran'a Türkiye üze
rinden geçirilerek götürüldü. Bu skanda-
la Türkiye de karışmış oldu. Geçiş izni 
vardı. Aynı tarihte, aynı dönemde, yeral
tından, gizli yollardan da silah geçişi var
dı. Hatta bunlar film konusu bile olmuş
tu. Silah yüklü kamyonlar Türkiye'nin 
Başkentini aşarak İran sınırına kadar hiç 
problemsiz geliyordu. 
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Hükümetin haberi var mıydı? Tabiî, 
bunu onlara sormak gerek. Ancak, silah
lar ülkeden, yani Türkiye'den geçecek, 
hatta bazen bir uçtan bir uca kadar kilo
metrelerce yol kat edecek ve bunu bilme
yeceksin... Böyle nasıl ülke yönetilir. El
bette bilmeleri gerekir. Zaten, böyle bir 
şeyden habersiz olduğunu söylemek, bil
diğini kabul etmekten çok daha kötüdür." 

Bütün bu belgelerden anlaşılacağı 
üzere, irangate olarak tanımlanan skan-
dala, Türkiye'de de bazı güçler bilerek ka
rışmışlardır. 

Ayrıca, 20 kalem ve 40 parçadan iba
ret olan hassas ve gelişmiş ses alma aygıt
ları, Ercan Vuralhan, Dışişleri Bakanlığı 
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı olduğu 
sırada MİT Müsteşarlığına ne amaçla ve 
kimler adına verilmiştir? 

Bu malzemeler MİT Müsteşarlığın
da var mıdır, varsa demirbaş listelerine 
kaydedilmiş midir? Bunların araştırılma
sı gerekir. 

Nitekim, bu iddialar ciddi boyutlara 
eriştiğinde, Cumhurbaşkanlığına bağlı 
Devlet Denetleme Kurulu, bütçe dışı fon
larla ilgili olarak denetleme yapmış bulun
maktadır. 

BAŞKAN — Sayın Kalkan, söz sü
reniz doldu; ama, önerge sahibi olarak 10 
dakika daha konuşma süreniz var. Grup 
adına yapılan son konuşmadan sonra da 
konuşmanızı tamamlayabilirsiniz. Lütfen 
bitiriniz. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — İki 
dakika da tamam efendim. 

BAŞKAN — Bitiriniz lütfen. 
ERDAL KALKAN (Devamla) — 

Yapılan denetleme sonunda, denetmenler, 
amaç dışı harcamalar ve denetim eksiklik
leri bulmuştur. Cumhurbaşkanlığı Halk
la İlişkiler Müşaviri Sayın Baransel, Ta
nıtma Fonunun Devlet Denetleme Kuru
lu tarafından ilk defa deneüendiğini du
yurmuştur. Oysa, sorumlu Bakan Sayın 

Mehmet Yazar, fonun her yıl denetlendi
ğini açıklamıştır. Bilindiği gibi, bu fon ge
lirlerinin yüzde 20'si, Başbakanlık örtülü 
ödenek harcamaları için ayrılmaktadır ve 
bütçe yasasının (R) cetveli olarak adlan
dırılan bölümünde yer almaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bizim burada 
örtülü ödenek konusunda verdiğimiz araş
tırma önergesinin amacı, baştan da söy
lediğim gibi, örtülü ödeneğin kaldırılma
sı veyahut da açıklık kazanması anlamın
da değil, bunun, bazı güçler tarafından 
amaç dışı, siyasî propaganda aracı olarak 
veyahut da ülkenin bağımsızlığı ve ulusal 
güvenliği açısından zarar verecek bir bi
çimde kullanılmasını engellemektir. Ama
cımız budur. 

Dinlediğiniz için, hepinize saygılar 
sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kalkan. 

Anavatan Grubu adına, Sayın Kâzım 
Oksay; buyurun efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA KÂZIM 
OKSAY (Bolu) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; şahsım ve grubum adına 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Malumlarınız olduğu üzere, 
14.6.1927 tarihli 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanununun 77 nci maddesi, 
örtülü ödenek konusunu düzenlemiştir. 
Madde, ödeneğin nerelere harcanıp nere
lere harcanamayacağı hususunda kesin sı
nırlar çizmemiş, Başbakana geniş bir tak
dir yetkisi vermiştir. Daha sonra, aynı 
madde 18.9.1944 tarihli 4669 sayılı Kanun
la tadil edilmişse de, genel yapıda bir de
ğişiklik olmamıştır. Bugün uygulanan me
tin 19.2.1963 tarihli 204 sayılı Kanunla 
doğmuş ve ödeneğin sarf yerleri ve esas
ları açıkça belirtilmiştir. 

İlgili maddeye göre, örtülü ödenek; 
kapalı istihbarat ve kapalı savunma hiz
metleri için, devletin yüksek güvenliği ve 
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yüksek menfaatlerinin isterleri için, siya
sî, sosyal konularla, kültür ve devlet itibarı 
alanlarında ve olağanüstü hizmetlerin sağ
lanmasında hükümet icapları sayılan mak
sat ve gayeler için sarf edilen ve sarf yet
kisi tamamen Başbakana bırakılmış olan 
bir ödenektir. Görüldüğü gibi, madde, sarf 
yerleri ve sarf maksatları hususunda açık 
ve net bir çerçeve çizmiştir. 

Keza, maddenin ikinci fıkrası, yapı
lacak harcamaların usulünün nasıl olaca
ğını, hesaplann nasıl tutulup tasfiye edi
leceğini ve halef olan zata ne gibi vesika
ların devredileceği hususunu Başbakanın 
takdirine bırakmıştır. 

Ayrıca, üçüncü fıkrasında da, "Ör
tülü ödenek, Başbakanın ve ailesinin şah
sî masraflarına ve siyasî partilerin idare, 
propaganda ve seçim ihtiyaçlarına sarf 
olunamaz" denilmek suretiyle, kesin sınır
lar çizilmiştir. 

Açıkça görüleceği gibi, kanun, örtü
lü ödeneğin sarfını keyfiyete bırakmamış, 
harcama sınırlarını tespit etmiştir. Bu sı
nır içerisinde de Başbakana geniş yetkiler 
verilmiştir. 

Örtülü ödeneğin konuş maksadı ve 
felsefesi bunu gerektirmektedir. Gerek 
yurt içinde, gerekse yurt dışında devletin 
güvenliği, siyasî, kültürel ve ekonomik 
platformlarda bu müessese kanalıyla pek 
çok menfaatler sağlanmıştır. Ödenekten 
yapılan bütün harcamalar da mezkûr 
maksatlar için yapılmaktadır. 

Şu noktayı da ayrıca vurgulamak is
tiyorum: Örtülü ödenekten yapılacak har
camalar, kanun gereği, Başbakan ve Ma
liye Bakanının imzalayacağı bir kararna
me ile tahakkuk ettirilir ve merkez say-

- maniiğmca da ödeme yapılır. Geçtiğimiz 
beşbuçuk yılda, örtülü ödenek hesaplan 
tarafımdan tutulmuş ve her ayın harcama
ları Sayın Başbakan ve Maliye ve Güm
rük Bakanının imzaları ile ibra edilmiş
tir. Bunu müteakip harcamalann dayana

ğı, tıpkı biraz evvel Sayın Topçu'nun ifa
de ettiği gibi gerçekleştirilmiştir. Nerele
re ne verildiği konusunda aklımda kalan 
hususların benimle birlikte ahirete intikal 
edeceği de gayet tabiîdir. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Allah geçinden versin Sayın Bakan. 

KÂZIM OKSAY (Devamla) — Ge
çen hafta sonu ise, 1983 yılından bu tara
fa tarafımdan devralınan örtülü ödenek 
kasası, usulüne uygun bir şekilde, Başba
kanlık Müsteşarına devredilmiştir. 

Bütün bu düzenlemelerden açıkça 
görüleceği üzere, örtülü ödenek işlemle
ri, devlet disiplini içerisinde yürütülmek
tedir. Devletin ve milletin yüksek menfa
atleri dışında harcama yapmak ve bu dü
zenlemelere muhalefet, olduğu gibi kanu
nilik prensibine ve Anavatan İktidarının 
hizmet anlayışına da zıttır. Kanunun açık
lığı, netliği, bu hususta hiçbir şaibeye mey
dan vermeyecek şekilde tertip edilmiştir. 
1963 yılında örtülü ödenekle ilgili bu dü
zenlemeden sonra herhangi bir rahatsız
lığın ve şikâyetin olmaması, bu müesse
senin düzenli işlediğinin bir delilidir. Mev
cut durum, önerge sahiplerinin iddiaları
nın, daha başından, hiçbir haklı ve huku
kî gerekçeye dayanmadığını göstermekte
dir. 

Değerli milletvekilleri, hepinizin yük
sek malumları olduğu üzere Naim Süley-
manoğlu'nun olimpiyatlara katılımını sağ
layabilmek için belli bir miktarda para 
ödenmiştir; bu doğrudur. Bu hususta mil
letimizin, devletimizin yüksek menfaatle
rinin varlığında kimsenin şüphesi yoktur. 
Önerge sahipleri de hakkı teslim etmiş gibi 
görünmektedirler. Ancak, böyle şerefli ve 
gurur verici bir hadisenin polemik konu
su edilerek önerge için çıkış ve hareket 
noktası yapılması, cidden çok acı bir du
rumdur. Bu, hadisenin yeterince kavrana-
madığını, takdir ve hazmedilemediğini 
göstermektedir. Topyekûn millete mal ol-
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muş bir kişi ve olayın böyle bir araştırma
ya sebep gösterilmesini de anlamak müm
kün değildir. 

Yirmi sene aradan sonra, Naim, 
Türkün ve Türklüğün adını dünya kamu
oyunda bir kere daha bütün haşmetiyle 
konuşturmuştur. Şerefli ay yıldızlı al bay
rağımızı olimpiyat gönderinde dalgalan
dırmış, Millî Marşımızı tarihî bir zaferin 
tekran hüviyetinde Kore semalannda çın-
latmıştır. "Türk gibi kuvvetli" sözünün 
doğruluğunu ve ebediyen devam edeceğini 
bir kez daha dünyaya ilan etmiştir. Nite
kim, meselenin kıymetini çok iyi idrak 
eden BBC Televizyonu spikerinin, şampi
yonumuzun bu muhteşem rekorunu hal
kına ve dünyaya duyururken neler söyle
diğini biraz evvel Sayın Yazar ifade etti
ler, ben tekrar etmiyorum. Bütün insaf ve 
vicdan ehli bunu böyle bilmektedir. 

Naim'in ülkemize kazandırdığı pres
tij hiçbir maddî kıymetle ölçülemez. Yal
nız prestij meselesi midir? Hayır. En 
önemli nokta, Bulgaristan'daki soydaşla
rımıza uygulanan baskı ve mezalimin 
uluslararası kamuoyuna duyurulmasına 
kuvvetli bir vesile olmuştur. Evet, Naim 
Süleymanoğlu'nun bu muhteşem rekorla
rını haber veren bütün ajanslar ve yayın 
kuruluşları, onun Bulgaristan'daki baskı 
ve zulümden kaçarak Türkiye'ye sığındı
ğını da ifade etmeden geçmemişlerdir. 
Böylelikle, devletimizin, Bulgaristan'daki 
soydaşlarımız konusundaki iddiaları ve bu 
iddiaların haklılığı uluslararası platform
larda bir kez daha ispatlanmıştır. Hatta, 
bütün yayın kuruluşlarımızın bahsettiği 
basın toplantısı hadisesi vardır; Şampiyon
luk sonrası Naim'in düzenlediği basın top
lantısında, Koreli bir gazetecinin, "Bul
garistan'da 2 milyon Türkün zorla adının 
değiştirildiği söyleniyor, bu doğru mu?" 
şeklindeki bir sorusu üzerine, bir Bulgar 
gazetecinin, Naim'den önce davranarak, 
"Hayır 1 milyon" demesi bütün basın 

mensuplarını kahkahaya boğmakla bera
ber, acı bir gerçeğin de itirafı olmuştur. 
Naim, bu vesileyle, dünya kamuoyuna, 
Bulgaristan'daki soydaşlarımızın durumu
nu, ana ve babasına kavuşmak talebiyle 
beraber, bütün vehametiyle anlatma fır
satını bulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, kıymeti güneş 
gibi aşikâr bir hadise ve neticenin bu ka
dar istismarı gereksizdir. Ancak, milletin 
istikbaline yön verme iddiasında olan bir 
grubun, şu veya bu sebeple de olsa, bu ko
nuyu gündeme getirmesini büyük bir ta
lihsizlik addediyoruz. Malumunuz oldu
ğu üzere, milletlerarası soğuk savaşların 
yüzlerce çeşidini gördüğümüz günümüz
de, şu veya bu şekilde, basın ve yayın or
ganlarınca millî bir meselenin işlenmesi, 
duyurulması, milyonlarca dolar harcansa 
bile başarılamayacak bir olaydır. Daha 
dün, haklı bir davamızda yalnızca küçük 
bir gazetede, tezimizi, davamızı kamuoyu
na duyurabilmek için ne fedakârlıklar 
yapmaya hazırdık. Oysa, dünyanın en po
püler ve 5 milyonluk tirajı ile en büyük 
dergisi olan Time, bir Türkü, mahiyet ve 
keyfîyetiyle beraber kapak konusu yapıyor, 
takdirini dile getiriyor ve bu bizde Meclis 
araştırmasına konu oluyor!. İnanılacak gi
bi değil. Sadece bu mu? Yine aynı değere 
sahip Newsweek Dergisi, Amerikan, Fran
sız, İsveç televizyon kuruluşları, İngilte
re, Almanya, Belçika, Fransa ve Hollan
da gibi ülkelerin basın organları, dolaylı 
olarak, bizim davamızı dünyaya ilan edi
yorlar, biz işe bu meseleyle alakalı olarak 
öküzün altında buzağı arıyoruz... Doğru
su, bu durumu anlamakta güçlük çekti
ğimizi ifade etmek isterim. 

21 ve 22 Eylül tarihli gazeteleri ha
tırlayacaksınız: Destanlaşan hadiseler nak
lediliyor; liderlerin birbirinden güzel 
memnuniyet ifadeleri... Elbette böyle ola
cak. Zira, bu millî bir zaferdir. Önerge sa
hibi, milletvekillerinin lideri Sayın İnönü 
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Antalya dolayında yurt gezisindedir. 55 
milyonun ekran başına koştuğu o anda, o 
da milletin bir ferdi gibi, gezisine ara ve
rerek ekran başına geçiyor ve dünyayı aya
ğa kaldıran inanılmaz zaferi, Sayın İnö
nü, ' 'Naim'in bu başarısı milletin başarı
sıdır. Bravo Naim, göğsümüzü kabarttın. 
Yıllardır böyle bir basan görmemiştik. Bu 
basan tarihe geçecek bir basandır" demek 
suretiyle (21 Eylül tarihli Hürriyet, Cum
huriyet ve Sabah gazetelerinde bunu gö
rebilirsiniz) sevincini dile getiriyor. Öner
geyle arasındaki münasebeti ben burada 
yüksek takdirlerinize arz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir konuyu 
daha arz etmek istiyorum. Önergede, Öde
neğin partinin.çıkarları doğrultusunda 
kullanıldığı şeklindeki iddialarla, yapılan 
harcamaların nerelere yapıldığının tespi
ti gibi gayrî mantıki bir talep de var. 

Birinci olarak, Anavatan Partisinin 
öz kaynakları've bütçesi 10 milyar Türk* 
lirasının üzerindedir, kendi kaynaklanyla 
kendisine yetecek kapasitededir.-

ikincisi, 55 milyon Türk vatandaşı
nın hakkının ne demek olduğunu elbette 
idrak ediyoruz. Anavatan Partisi, Anaya
samızın öngördüğü hukuk devleti prensi
bine gönülden inanmış, kanuniliği ilke 
edinmiş, hizmeti, haklı ve meşru yollar
dan yapma gayretinde olan bir partidir. 
Başta da ifade ettiğimiz gibi, kanununda 
nerelere nasıl harcanacağı, hangi maksatla 
harcanacağı açık ve net olarak gösterilmiş 
bir tahsisatın gayrî kanunî kullanılması 
hiçbir mantık terazisiyle tanılamayacağı 
gibi, bu konuda fazla söz söylemek de 
abesle iştigaldir. Örtülü ödeneğin harca
ma kalemlerinin, yer ve miktarının göste
rilmesini istemek de, memleketin, devle
tin yüksek menfaatlarını hiçe saymak de
mektir. Zira, örtülü ödeneğin felsefesi, bu 
çerçeve içerisinde örtülü olmayı gerekti
rir, yoksa hiçbir kıymeti olmazdı. 

Söz konusu talepler kanunun man

tığına zıttır. Buna ilaveten, ibranameden 
başka bir dayanağının bulunmaması da 
esasen böyle bir incelemeye imkân verme
mektedir. Örtülü ödeneğin kanunî prose
düre uygun olarak harcanmadığını iddia 
eden olursa, gayet tabiî, iddiasını ispatla 
mükelleftir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
yasanın çiğnenmesi söz konusu olmamış
tır. Böyle bir iddia, konuşanın hüsnüku-
runtusudur. Sayın Başbakanın bu yoldan 
başarı ve güç sağlamaya da ihtiyacı bulun
mamaktadır; gücünü ve kuvvetini millet
ten ve bu Yüce Meclisten alır ve bu güç 
her şeyin üzerindedir. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Her şeyin üzerinde olan, Başbakanın gü
cü mü?.. Anlayamadık Sayın Oksay. 

KÂZIM OKSAY (Devamla) — Meş
ruiyet dışı yollara başvurmak söz konusu 
olmamış, kontrolsüz bir harcama yapılma
mıştır. Ayağa dokunan her taş, başa ge
len her iş için Sayın Başbakanı sorumlu 
görmek de haksızlıktır. 

"Başbakan mı doğru söylüyor, Sof
ya Radyosu mu?" Bunu burada, bu kür
süde dile getirmek, gerçekten bir talihsiz
liktir. Teessüflerimi arz ediyorum. 

Aslında, bu meseleyi bu kadar uzat
maya ihtiyaç yoktu; lâkin, bu duyarsızlık 
halidir ki, bizi konuşturdu. Kanaatimiz 
odur ki, önerge mantıksızdır, gereksizdir 
ve neticesizdir. Esasen, Sayın Kalkan ko
nuşmasının son kısmında, örtülü ödenekle 
Millî istihbarat hizmetlerini, sanıyorum 
ki, birbirinin içerisine de adamakıllı sok
muştur. 

Bu tespitle, Anavatan Partisi Grubu 
adına, önergenin reddi istikâmetinde oy 
kullanacağımızı ifade ediyorve kararı yük
sek takdirlerinize arz ediyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Oksay. 
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Önerge sahibi Sayın Kalkan; buyu
run efendim. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyele
ri; konuşmamda ısrarla belirttiğim halde, 
sanıyorum, Sayın ANAP Sözcüsü konu
yu anlayamadılar. Biz önergemizde, Na
im olayına karşı olduğumuzu veya Naim 
için para ödenmesine karşı olduğumuzu 
belirtmedik. Burada belirttiğimiz, araştır
mak istediğimiz Naim olayının siyasi is
tismar konusu yapılması ve Sayın Başba
kanın bunu bizzat propaganda konuşma
sında kullanarak, örtülü ödeneğin üzerm-
deki örtünün kaldırılmasıdır. Sayın Baş
bakan açıkça 1050 sayılı Kanunun 77 nci 
maddesini çiğnemiştir. ' ' Bulgarlara 1 mil
yon doları ben ödedim" diyerek, örtülü 
ödenekten, belirli bir paranın bu iş için 
ödendiğini açıklamıştır; tüm dünya kamu
oyuna açıklamıştır. Yoksa, Naim hepimi
zin gururudur. Türk Milletini büyük öl
çüde dünya kamuoyuna tanıtmış ve ora
daki davranışlarıyla hepimizin göğsünü 
kabartmıştır; olay bu değildir. Olay, örtülü 
ödeneğin siyasal amaçlarla ve propagan
da amacıyla kullanılıp kullanılmadığı ola
yıdır. Çünkü, Sayın Başbakan, bugüne ka
dar yapmış olduğu konuşmalarıyla, dav
ranışlarıyla bizim güvenimizi ve Türk 
Halkının güvenini kaybetmiştir. Sayın 
Başbakan bu güveni tekrar sağlamak için, 
Naim olayını kullanmıştır; yetmemiştir, 
Galatasaray-Monaco maçını kullanmıştır. 
Sayın sözcü burada dedi ki, "Sayın Baş
bakanın buna ihtiyacı yok." Sayın Başba
kanın buna çok ihtiyacı var; bundan son
ra çok çok daha fazla ihtiyacı var; çünkü, 
26 Mart günü, halkımız, bugüne kadar 
sergilediği bu tavır ve davranışlara güven
sizliğini, yüzde 79 oyunu geri çekerek, 
yüzde 79 oyunu muhalefete vererek belirt
miştir. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) - 4 ay 
önce verilen önergenin bu konuyla ne ala

kası var kardeşim? 26 Martın önergeyle ne 
alakası var?.. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — 
ikincisi, Sayın ANAP Sözcüsünce "Ola
yın, siyasal boyutu ötesinde, gizli istihba
rat örgütleriyle ilişkisi karıştırılmıştır'' de
nildi. Biliyorsunuz, Tanıtma Fonunun 
yüzde 20'si örtülü ödenek için ayrılmak
ta ve bu örtülü ödenekten harcanan pa
raların büyük bir kesimi de kapalı istih
barat örgütlerine ayrılmaktadır. Ben ko
nuşmamda, bu ilişkileri, tarihi geçmişin
den bahsederek Sayın Meclise iletmek is
tedim ve bu konuda da bir mahkeme ka
rarından bölümler okudum; eski Başba
kanımız, Reisicumhurumuz İsmet İnö
nü'nün bu konudaki beyanlarından ör
nekler verdim. 

Onun için, tekrar ediyoruz: SHP 
grubu olarak, Naim için ödenen paraya ve 
Naim'in başarısına karşı değiliz, bunu gu
rurla karşılıyoruz. Ancak, olay bu değil
dir. Olay, Naim olayının siyasî istismar ko
nusu yapılması ve propaganda malzeme
si olarak kullanılmasıdır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kalkan. 

Meclis araştırması önergesi üzerinde
ki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, önergeyi oylarınıza sunaca
ğım: Meclis araştırması açılmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin ikinci 
sırasındaki 10/33 ve üçüncü sırasındaki 
10/34 esas numaralı Meclis araştırması 
önergelerinin konuları aynıdır. Genel Ku
rul uygun gördüğü takdirde, her iki öner
genin görüşmesini birlikte yapacağız. 

Bu iki önergenin birleştirilerek görü
şülmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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2. — İzmir Milletvekili Vdi Aksoy ve 40 
arkadaştntn, tütün tekelinin kaldtrûmastndan son
ra tütün üretim ve tüketimindeki gelişmelerin ülke
mizde ekonomik, tarımsal ve sosyal zararlara ne
den olacağı iddiasmı tespit etmek amacıyla Medis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

3. — Samsun Milletvekili Ali Eser ve 42 
arkadaştntn, yabancı sigara ithalinin Türk tütün
cülüğünü ve sigara sanayiini çıkmaza soktuğu id
dialarım tespit etmek amacıyla Medis araştvması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Veli 
Aksoy ve 40 arkadaşının, tütün tekelinin 
kaldırılmasından sonra tütün üretim ve 
tüketimindeki gelişmelerin ülkemizde eko
nomik, tarımsal ve sosyal zararlara neden 
olacağı iddiasını; Samsun Milletvekili Ali 
Eser ve 42 arkadaşının, yabancı sigara it
halinin Türk tütüncülüğü ve sigara sana
yiini çıkmaza soktuğu iddialarını tespit et
mek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca birer Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergelerinin birlikte yapılacak Öngö
rü şmeler ine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Önergeleri tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Tütün Tekeli Yasası ANAP İktidarı 
tarafından bir gecede kaldırılmıştı. Türk 
tütününün sözde daha olumlu koşullara 
kavuşturulması için bu yasal düzenleme
nin yapıldığı gerekçe olarak açıklanıyor
du. 

Türkiye'deki tütün tüketimi her yıl 
düzenli olarak yüzde 6 civarında artmak
tadır. Oysa, son yıllarda başta ABD olmak 
üzere tüm batı dünyasında tütün tüketi
mi düşmektedir. ABD'de sigaraya karşı 
kurulan derneklerin başlattıkları kampan
ya, artan vergiler, dış rekabet sigara tüke
timini azaltmıştır. Ayrıca, çok uluslu siga
ra tekellerinin daha ucuz Brezilya tütünü

ne yönelmeleri, ABD'de tütün stoklarını 
artırmış ve tütün üreticileriyle şirketleri
ni zor durumda bırakmıştır. 

Türkiye'de 1965'lerden sonra yaban
cı ve yerli özel sermaye tütün alanına gir
meyi istemiş ve bu konuda uzun yıllar ka
muoyu oluşturmaya çalışmıştır. Tekelde
ki sigara üretiminin zaman zaman düşme
si ve uzun sigara kuyruklarının oluşması
nın nedeni budur. -Tüm bunlara karşın uy
gun ortam ..yaratılamamıştır. Özel ve ya
bancı sermayenin bu alana girmesi, 12 Ey
lül'ün yapılması ve ANAP'm iktidara gel
mesiyle gerçekleşmiştir. Böylece ülkemiz 
ABD tütünü için yeni bir tüketim alanı 
olabilecek duruma getirilmiştir. İthal yo
luyla getirilen yabancı marka sigaralara 
alıştırılan halkımız, giderek çok büyük 
oranda yabancı tütün tüketir hale gelmiş
tir. Örneğin, 12 Eylül öncesi hiç sigara rek
lamı yapılmazken bugün TRT dışında her 
yerde yoğun bir sigara reklam kampanyası 
sürdürülmektedir. 

1896 yılında ilk kez puronun dış sar
gıları için ABD'den tütün ithal ettik. Ara
dan 92 yıl geçti. Günümüzde tekrar 
ABD'den 1 550 ton tütün ithal ediyoruz. 
Gazeteler, tekelin ithal ettiği tütünle To
kat Sigara Fabrikasında Amerikan tipi si
gara üreteceğini yazmaktadırlar. 

Şu anda, ülkemiz çokuluslu tütün şir
ketlerinin taarruzu altındadır. RJ . Rey-
nold Sigara Kumpanyası, Tekel ve ülke
mizdeki bir. holdingle birlikte, Samsun'
da, VVinston, Salem, Camel sigaralarını 
üretmek istemektedir. ABD Tütüncüler 
Birliği ise, tütünlerin Amerika'dan getiril
mesi koşulunu öne sürmektedir. 

Çokuluslu şirketler, ellerinde bulu
nan eskimiş makineleri, Türkiye'ye ücret
siz veya çok ucuz fiyatla satmak istemek
tedirler. Böylece ABD'deki tütün stokları 
eriyecek, ucuz emek cenneti Türkiye'de 
kârlarına kâr eklenecektir. 
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Ülkemizde yetiştirilen tütün, küçük 
yapraklı şark tipi tütündür. Zayıf ve kıraç 
topraklarda yetişmektedir. Türkiye'de, 3 
milyon civarında aile, geçimini şark tipi 
tütün yetiştirerek kazanmaktadır. 

Yabancı tütün ülkemize girince her
kes bu tütüne alışacaktır. O zaman, İtal
ya örneğinde olduğu gibi, ülkemizde üre
tilen tütün yabancı tütüne katkı malzemesi 
olmaktan başka bir işe yaramayacaktır. 
Böylece üreticimizin ürettiği tütün elinden 
yok pahasına çıkacak ve tütün dikemez ha
le gelecektir. 

Yukarıdan beri sıraladığımız neden
lerle; ülkemizin ekonomik, tarımsal ve sos
yal yönden çok büyük zararlara uğrama
sı tehlikesiyle karşı karşıyayız. 

Bu nedenlerle, Anayasanın 98 inci ve 
TBMM İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyannea Meclis araştırması 
açılmasını saygı ile arz ederiz. 

Veli Aksoy 
İzmir 

ve arkadaşları 

BAŞKAN —• Diğer önergeyi okutu
yorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Tütün, dünya ticaretinde önemli bir 
sanayi ürünüdür. 

Ülkemiz tütün üretimi bakımından 
elverişli ekolojik şartlara ve potansiyele sa
hiptir. 

Dünyanın en kaliteli şark tütünleri
ni yetiştiriyoruz. Bitlis ve Şemdinli tütün
leri yabancı sigara imalinde çok müsait 
bulunmaktadır. 

Diğer menşeli tütünlerimiz Ameri
kan Virjinia tipine en yakın ve kaliteli tü^ 
tünlerdir. 

Bir çok ülke kendi tütünlerinin kali
tesini yükseltmek için bizim tütünlerimi
zi arar hale gelmiştir. 
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Yurdumuzda 400 000 aile tütünle 
uğraşır, 200 000 dönüm tütün ekilir. 

Tütün ekicisi, fidelemekten denk 
yapmaya kadar, her safhada 14 ay durup 
dinlenmeden, bıkıp usanmadan, gecesini 
gündüzüne katarak çalışır. Fidelerin yetiş
tirilmesinde, sökülüp tarlaya dikilmesin
de, çapalanmasında, kırılıp dizilmesinde, 
kurutulup muhafaza edilmesinde ve denk-
lenmesinde aile fertleri ile büyük bir uğ
raş verilir. 

Tütün bir aile ziraatıdır. 
Son yıllarda Türk tütüncülüğü ve si

gara sanayii büyük bir çıkmaza sokulmuş
tur. 

1980 - 228 000 Ton 
1981 - 168 000 Ton 
1985 - 177 000 Ton 
1987 - 170 000 Ton 

Tütün üretimi 1980'den itibaren he
men hemen devamlı surette azalmıştır. 

1987 yılı üretimi 1980 yılma göre yüz
de 23 daha düşüktür. 

Bu nedenle, ülke genelinde tütün ta
rımı ile meşgul olan aile sayısında yüzde 
28, tütün tarımı yapılan alanda yüzde 34 
ve üretimde yüzde 23 nispetinde bir azal
ma olmuştur. 

Yabancı sigara ithali bunun sebebi
dir. 1984'te toplam filtreli sigara tüketimi 
içinde payı yüzde 2,9 olan ithal sigara tü
ketimi 1985'te yüzde 6,9; 1986'da yüzde 
11,2; 1987'de de yüzde 12,7 oranında ar
tarak yaklaşık 8 000 ton düzeyine çıkmış
tır. 

Değişik yollarla getirilip tüketilen si
garalar bu miktarların dışındadır. 

Tütün ihracatı da gittikçe sıfıra yak
laşmaktadır. 

92 yıl sonra Amerika'dan 1 550 ton 
tütün ithali, yeni yanlış bir adım olmuş
tur. 

Sosyal boyutlu olan Türk tütüncülü
ğünü Amerika'ya ve onun Türkiye uzan
tılı çıkarcı üç beş kişiye kurban etmemek 
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için, zor dönülecek bir noktaya gelmeden, 
Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 nci 
maddeleri uyannca Meclis araştırması 
açılmasını arz ederiz. 

Ali Eser 
Samsun -

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Hükümet adına, Mali

ye ve Gümrük Bakanı Sayın Pakdemirli; 
buyurun- efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İz
mir Milletvekili Sayın Veli Aksoy ve 40 ar
kadaşının, tütün tekelinin kaldırılmasın
dan sonra tütün üretim ve tüketimindeki 
gelişmelerin ülkemizde ekonomik, tarım
sal ve sosyal zararlara sebep olacağı iddi
asını tespit etmek amacıyla verdikleri 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
ge ve Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser 
ve 42 arkadaşının, yabancı sigara ithali
nin Türk tütüncülüğünü ve sigara sana
yiini çıkmaza soktuğu iddiasıyla Meclis 
araştırması istemi dolayısıyla söz almış bu
lunuyorum. Bu vesileyle, arkadaşlarıma 
saygılar sunuyorum. 

Sayın Milletvekilleri, tütün tekelinin 
kaldırılması şeklindeki bir beyan, özünde 
doğru değildir. Devletin tütünle, tütün
cüyle ilgisi 3291 sayılı Kanundan evvel ne 
idiyse şimdi de odur. Ancak, 3291 sayılı 
Kanunla, 1177 sayılı Tütün ve Tütün Te
keli Kanunu tadil edilmiş ve tütünle ilgili 
sanayide özel sektöre de yatırım yapma 
imkânı getirilmiştir. Tabiatıyla, yurt için
de tütün sanayiinin geliştirilmesi ve fab
rika sayısının artırılması, köylümüzün tü
tününün daha iyi değerlendirilmesine ve 
tütün pazarına yeni alıcıların girmesine; 
bir başka deyimle, alıcıların çoğalmasına 
ve satıcı pazarının doğmasına vesile ola
caktır. 

Sayın milletvekilleri, tütün üretimi, 
alımı ve satımıyla ilgili olarak Hüküme

timiz döneminde alınan tedbirler ve so
nuçlarıyla ilgili olarak biraz sonra verece
ğim bilgilerden de anlaşılacağı üzere, son 
yıllarda, Türk tütüncülüğü büyük bir çık
maza sokulmamış, bilakis tütünümüzü es
ki şöhretine kavuşturabilmek için önemli 
bir çaba sarf edilmiş, sonuçları da alınma
ya başlanmıştır. 

Emek yoğun bir teknolojiye sahip bu
lunan ve üreticimizin üçyüz yılı aşkın bilgi 
ve tecrübesi ile erişilmez bir şöhrete ulaş
mış bulunan Türk tütünü, aile ziraatı şart
larına en uygun bir tarımsal üretim dalı 
olduğu gibi, tütün ekicileri de iç ve dış pi
yasa şartlarını titizlikle takip eden, tütün
cülükle ilgili ticarî bilgi ve haberleri günü 
gününe izleyen, son derece duyarlı bir ya
pıya sahiptir. 

Tütün üretimi, alımı ve satımında 
1981 yılma kadar uygulanan fiyat vesair 
politikalardan ötürü, üretim, kıraç arazi; 
den taban araziye kaydırılmış, kalitenin 
yanında arz ve talep dengesi bozulmuş, 
aşırı ve kalitesiz tütün stoklarının biriki
mine sebebiyet verilmiştir. 

İşte, kendimizi böyle bir tütün poli
tikası içerisinde bulunca, çok ciddî tedbir
lerin alınması zorunda kalınmış ve sıra
sıyla açıklayacağım bir dizi tedbirlerin 
alınması cihetine gidilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, alman tedbir
leri kısaca özetliyorum: 

Birinci tedbirimiz, iyi tütüne iyi pa
ra politikası idi. Bu fiyatlandırmadan ötü
rü, tütün üretimi, taban araziden kıraç 
arazilere kaydırılarak, tütünde kalite yük
seltilmiştir. Bir başka deyimle, tütün eki
mi "ova''dan "yaka"ya doğru yönelmiş
tir. Bu durumu sayılarla şöyle açıklayabi
lirim: 

1983 ürün yılında kır arazi yüzde 47, 
kır taban arazi yüzde 37 ve taban arazi 
yüzde 16 iken, 1984'te kır arazi yüzde 
48'e, kır taban arazi yüzde 38'e yükselmiş 
ve taban arazi yüzde 14'e düşmüştür. 
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1985'te kır arazi yüzde 49, kır taban yüz
de 38 olmuş ve taban arazi yüzde 13'e düş
müştür. 1986'da kır arazi yüzde 50, kır ta
ban arazi yüzde 42 olmuş ve taban arazi 
yüzde 8'e gerilemiştir. 1987'de kır arazi 
yüzde 53, kır taban arazi yüzde 39 ve ta
ban arazi yüzde 8'dir. Yine 1988'de kır 
arazi yüzde 54, kır taban arazi yüzde 38 
ve taban arazi yüzde 8'dir. 

Böylelikle, yani tütün kalitesinin ar
tırılması dolayısıyla, hakiki tütün üretici
sinin eline daha çok para geçmiş ve üreti
cinin yüzü güldürülmüştür; tütün üreti
minde testiyi kıranla kırmayan bir tutul
mamıştır. 

Kalitedeki iyileşmeden dolayı, orta
lama fiyatlar şu şekilde artış göstermiştir: 

1983 ürün yılında ortalama kilogram 
fiyatı Türk Lirası olarak 377,95 iken, 
1984'te bu rakam 535,47 liraya ulaşmış ve 
genelde, ortalama yüzde 42 fiyat artışı 
doğmuştur. 1985 yılında ortalama tütün 
fiyatı 772,9 lira olmuş, yine bir evvelki yıla 
göre yüzde 44 artmıştır. 1986 yılında or
talama tütün fiyatı 1 443,48 lira olmuş ve 
bir evvelki yıla göre artış miktarı yüzde 87 
olmuştur. 1987 yılında ortalama fiyat 
2 904,52 lira olmuş ve bir evvelki yıla gö
re yüzde 101 artmıştır. 1988 yılı tahmini
miz ise, ortalama fiyatın 5 177 lira olaca
ğı ve bir evvelki yıla göre yüzde 78'lik bir 
artış doğuracağıdır. 

Sayın milletvekilleri, ikinci tedbirimiz 
de, grad esasına göre fiyat verme olmuş
tur. Tekelin ayrı bir fiyat politikası, tüc
carın ayrı bir fiyat politikası uygulaması
na son verilmiş, bu konudaki münakaşa
lar önlenmiştir ve fiyat bazında bir birlik 
teessüs ettirilmiştir. 

Bu uygulama sonucu, AG (A Grad) 
nevi tütünlerin oranında her yıl bir evvelki 
yıla nazaran artış olmuştur. Böylelikle, tü
tünümüzün kalitesinin iyileştiği ve tütün 
zürraşının eline daha iyi bir para geçtiği
ni söylemek mümkün olmaktadır. 

(A) grad tütünde 1984 yılında yüzde 
20; 1985 yılında yüzde 33; 1986 yılında 
yüzde 37; 1987 yılında yüzde 41 ve 1988 
yılında da yüzde 43 artış olmuştur. Demek 
ki, (A) grad muhtevasında, bu politika ne
ticesinde bir misli bir artış meydana gel
miştir. 

(B) grad tütünde ise bu oran, 1984'te 
yüzde 49 iken,- 1985'te yüzde 45'e, 1986'da 
yüzde 37'ye, 1987'de yüzde 40'a ve 
1988'de yüzde 37'ye gerilemiştir. 

Kapa tütünde de bu oran, 1984 yı
lında yüzde 31 iken, 1985 yılında yüzde 
22; 1986'da yüzde 26; 1987'de yüzde 19 
ve 1988'de yüzde 20 olmuştur. 

Ayrıca, piyasa açılışlarına yenilik ge
tirilmiştir. Eskiden, tütün artışı için, tü
tününü denkleyip satışa hazır hale getiren 
üretici, aylarca bekleyip, depolama külfe
ti ve parasını geç almanın sıkıntısı yanın
da; resmen sattığı takdirde kanun karşı
sında suçlu, gayri resmî sattığı takdirde, 
bu defa koçan atma gibi yollarla menfaa
ti haleldar olurken, 1177 sayılı Kanunda 
değişiklik yapan, 28.5.1986 tarih, 3291 sa
yılı Kanunla ve bu Kanuna dayalı olarak 
çıkarılan "Yaprak Tütün ve Tütün Ma
mullerinin Üretimi, Satışı ve İthalatı, Fon 
Alınması ve Bu Fonun Kullanılmasına 
Dair Usul ve Esaslar" ile tütününü denk
leyip, satışa hazır hale getiren üreticiye, 
yazılı sözleşme yapmak suretiyle, tütünü
nü istediği zaman satabilme imkânı sağ
lanmış, dolayısıyla, üretici lüzumsuz bir 
bekleyişten ve gayri kanunî yollara başvur
ma riskinden kurtarılmıştır... 

EROL GÜNGÖR (İzmir) — 5 ay ol
du Sayın Bakan... 

BAŞKAN — Lütfen, sayın hatibin 
sözünü kesmeyelim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, önergeyi dikkatle 
okuyan arkadaşlarım göreceklerdir ki, 
"Türkiye'de tütün tüketimi yıllık yüzde 
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6 artış göstermiştir'' ifadesi tamamen yan
lıştır. Bilakis, sigara tüketimi azalma eği
limi göstermiştir. 

"Türkiye'de 1965'lerden sonra ya
bancı ve yerli özel sermaye tütün alımına 
girmek istemiş'' ifadesi tamamen yanlış
tır. Türkiye'de yıllardan beri özel sektör 
tütün almıştır, almaktadır ve 3291 sayılı 
Kanunla bu konuda bir değişiklik getiril
memiştir. 

"İthal yoluyla getirilen yabancı mar
ka sigaralara alıştırılan halkımız, giderek 
çok büyük oranda yabancı tütün -herhalde 
"sigara" denmek isteniyor- tüketir hale 
gelmiştir", ifadesi de yanlıştır. Türkiye, 
yabancı sigarayı çok eskiden beri bilmek
te ve kaçak.olarak yurda giren sigara, fa
hiş kârlarla piyasaya sürülmekte idi. Bu 
bir gerçek. 1984 yılının ikinci yarısında, 
ilk defa 2 331 ton ithalat yapılmış ve o kı
sa dönemde, 1 557 tonu satılmıştır. 
1984'te yerli sigara artışı 61 400 tona ulaş
mıştır. 1985 yılında 4 172 ton ithal edilmiş 
ve 3 879 ton satılmıştır. Yerli sigara satışı 
59 400 ton olmuştur. 1986'da 7 367 ton it
hal edilmiş, 7 119 ton satılmıştır. Yerli si
gara satışı 58 100 tona ulaşmıştır. 1987 yı
lında 10 792 ton ithalata karşı, 10 799 ton 
satılmış, yerli sigara satışları da 61 100 to
nu bulmuştur. 1988 yılında ise 10 003 ton 
ithalat, 9 825 ton satış yapılmıştır, yerli si
gara satışı da 59 500 tona ulaşmıştır. 

Görülüyor ki, yabancı sigara tüketi
mi, son beş yılda, genel tüketimin yüzde 
10 seviyelerinde seyretmektedir ve 1988 yı
lında, tüketim düşme eğilimine girmiştir. 

Sizlere, yıllar itibariyle sigara ithalatı 
ve satışıyla, devlet net gelirlerini ifade et
mek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, yıllar itibariyle 
sigara ithalatı ve satışı şöyle gelişmiştir: 
1984 yılında 2 331 ton ithalat yapılmış, 
28,1 milyon dolar ödenmiş ve içeride 1 557 
tonu satılmıştır. Yurt içi toplam sigara sa
tışı ise 62,9 ton oltnuş ve o yılda, kısa bir 

ithalat döneminde ithal sigara satışının 
toplam sigara satışına oranı yüzde 2,5 ol
muştur. 

Bugüne kadar yapılan ithalat ödeme
lerini şöyle özetlersem: Toplamda bugü
ne kadar 34 665 ton ithalat yapmışız, 557 
milyon dolar vermişiz ve iç satışımız 33,1 
bin ton olmuştur. Yurt içi toplam sigara 
satışı ise 332,6 bin ton olmuş ve toplam
da yüzde 9,9 bir pay sahibi olmuştur it
hal sigaralar. 

Değerli milletvekilleri, devlet net ge
lirleri ve fonlara yatırılan paralar da şöy
le gelişmiştir: Mesela, 1985 yılında 65,9 
milyar lira net gelir elde edilmiş, bunun 
32,9 milyarı Konut Fonuna gitmiştir. 1988 
yılında 782,9 milyar lira net gelir elde edil
miş; Konut Fonuna 169,6 milyar, Savun
ma Sanayii Destekleme Fonuna da 29,5 
milyar lira gitmiştir. Bugüne kadar resmen 
ithal edilen sigaralardan dolayı net geliri
miz 1 trilyon 301 milyar 600 milyon lira 
olmuştur. Bunun 386 milyar 300 milyo
nu Konut Fonuna, 54 milyarı da Savun
ma Sanayii Destekleme Fonuna gitmiştir. 

Sayın milletvekilleri, dün kaçak yol
lardan giren, bugün ise resmen ithal etti
ğimiz 10 bin ton sigarayı Türkiye'de üre
tip pazarladığımızda hem Türk köylüsü ve 
hem de ekonomimiz kazançlı çıkacaktır. 
İthal ettiğimiz tütünle yerli tütünün har
manından üretilen Tekel 2000 sigarası bü
yük beğeni kazanmış ve bu sigara yaban
cı sigarayı ikame etmeye başlamıştır. İt
hal tütünün kilogramı 5 dolar iken, ma
mul sigara ortalama fiyatı 20 dolardır. De
mek oluyor ki, her kilogram sigarada, as
garî 16 dolarlık bir döviz tasarrufu sağlan
maktadır. Bolu, Düzce, Manyas, Çilimli, 
Gönen ve Bucak'ta deneme üretimleri ya
pılmaktadır. (ki, Bucak'ta 1938'den beri 
üretim yapılmaktadır) Yapılan üretimler
den Burley tipinin yetiştirilebileceği anla
şılmış, Virginia tipinin biraz daha denen
mesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Köyümüz-
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de yabancı tütünü de yetiştirebilmemiz 
halinde, yabancı tütün ithalatı da kendi
liğinden ortadan kalkacak veya asgarî dü
zeye inecektir. 

Tekel Genel Müdürlüğü Tekel 2000 
Sigarasını üretirken,.hiçbir çokuluslu şir
kete herhangi bir nam ve ad altında öde
me yapmamış veya taahhüt altına girme
miştir. 

Tütün üretimimizin yarısından faz
lası ihracata yöneliktir. Kaliteli tütünün 
dışarıda pazar bulması çok kolay olmak
tadır. Yaptığımız tütün ithalatı, toplam tü
tün üretimimizin yüzde Tinden az olup, 
böyle bir miktar, üretimimize bir tehlike 
oluşturmamaktadır. Kaliteli tütünümüz 
(A) grad 5 dolar/kilogram seviyesinde 
olup, yabancı sigara üreticileri, harman
lamada yüzde 20'ye kadar kullanmakta
dırlar. Yıllar itibariyle değişik gradlarda 
tütün üretilmiş ve 70 ilâ 104 bin ton/yıl 
miktarında ihracat yapılmıştır, ihracat ra
kamları şöyle özetlenebilir: 

1983 yılında Tekel 15 500 ton, tüccar 
54 000 ton ihracat yapmış ve toplam ola
rak 236 milyon dolarlık bir döviz girdisi 
olmuştur. 1986'da Tekel 11,4 bin ton, tüc
car 70 500 ton ihracat yapmış; toplam 277 
milyon 500 bin dolar döviz girdisi olmuş
tur. 1987 yılı sonuna kadar yapılan ihra
catı ise şöyle özetlemek mümkündür: 1983 
ile 1987 yılları arasında Tekel 123 200 ton 
ihracat yapmış, 326 milyon 100 bin dolar 
döviz girdisi sağlamış; tüccar 310 400 ton 
ihracat yapmış, 1 milyar 52 milyon 800 
bin dolarlık döviz girdisi sağlamıştır. Top
lamda, Türk köylüsünün yetiştirdiği 
433 600 ton tütün ihraç edilmiş ve karşı
lığında 1 milyar 378 milyon 900 bin do
lar girdi sağlanmıştır. 

Bu rakamlardan da anlaşılacağı üze
re, tütün ihracatımız bilhassa son dört yıl
dan beri asgarî 80 bin ton, azamî 104-105 
bin ton arasında seyretmiştir. Bunun da
ha ileriye götürülmesi arzu edilmekle be

raber, gerçekleştirilen bu rakamlar da tü
tüncülük ve ihracat politikamıza uygun ra
kamlardır. İthal sigara için dört yılda öde
nen 557 milyon dolar dikkate alındığın
da, bu sektörümüzün net döviz getiren bir 
sektör olduğu apaçıktır, ortadadır. 

Değerli milletvekilleri, şimdiye kadar 
yaptığım açıklamalar çerçevesinde, bu iki 
önergenin de Yüce Kurulunuzca reddedi
leceğini ümit ediyor ve hepinize saygılar 
sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

SHP Grubu adına, Sayın Veli Aksoy; 
buyurun. 

SHP GRUBU ADINA VELİ AK
SOY (İzmir) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; ben ve arkadaşlarımın tütün 
ithaline ilişkin vermiş olduğumuz Meclis 
araştırması önergesi ile ilgili olarak SHP 
Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce, ko
nuşan Sayın Bakanımızı dinledik. Konuş
mamın içeriğinde ve devamında Sayın Ba
kanın konuşmalarına cevap vereceğim; 
ama konuşmama geçmeden önce bir hu
susu sizlere arz etmek istiyorum: Ben İz
mir'in Kınık köylerinde, ağlayan tütün 
üreticisi arkadaşlarla karşılaştım; kontra
tını yapmış, ama koçanını elinden kaçır
mış ve daha hâlâ parasını alamamış köy
lülerimizle karşılaştım. 

Ben burada, Tekel Genel Müdürlü
ğünün indeksleri ve Devlet Planlama Teş
kilatının verdiği raporlar doğrultusunda 
konuşmaya çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin 
gündeminde, yeni olmayan, ancak Özal 
İktidarının ilk günlerinden itibaren ger
çek boyutlarını kazandığı belirginlikle 
güncelleşen bir konu yer almaya başlamış
tır. Bu, genel hatlarıyla, Türkiye'de ya
bancı sigara dışalımıyla başlayıp, deva-
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mmda ülkede iç pazara yönelik yabancı 
tütün içerikli sigara üretiminin dış kay
naklara açılmasıyla, Türkiye'nin bugün
kü bedellendirme üe yaklaşık 3,5 trilyon
luk tüketim pazarının çokuluslu dev siga
ra tröstlerinin sömürüsüne verilmesi ola
yıdır. 

Bir keyif aracı olarak sosyal ve eko
nomik her türlü faktörün dışında, zaman 
ve ortam tanımadan vazgeçilmez alışkan
lığa konu tütün tüketimi, bu özelliğiyle 
çok geniş alan ve kitlelere yayıldığı gibi, 
maliyetten bağımsız fiyat uygulamasıyla 
çok yüksek kâr marjlarına da olanak ve
rir. Hemen örneklemek gerekirse, bugün 
Türkiye'de tüketimi en yaygın filtreli kısa 
sigaraların (Maltepe ve Samsun gibi) 1 ki
logramı 6 300 Türk Lirası dolayına mal 
olurken, tüketiciye 30 bin Türk Lirasına 
satıldığını belirtmek yeterli olacaktır. 

Tanmın yapıldığı değişik ülkelerin 
birbirinden farklı ekolojik koşulları, doğal 
olarak tütünlerde değişik kimyasal ve bi
yolojik yapılanmaya neden olmuştur. 

Tütün ve tütünden oluşan sigarayı, 
içim zevkine göre dört ana grupta topla
yabiliriz: Amerikan-Blend içim zevki, 
İngiliz-Virginia Blend içim zevki, Fransız-
siyah tütün içim zevki ve Türk-Şark oryan
tal içim zevki. Türk-Şark oryantal içim 
zevkini yansıtan sigaralar ise, tümüyle 
Türkiye ve bir bölümü de Balkan ülkele
rinde üretilebilen tütünlerden, sossuz ve 
salçasız olarak yapılır; dünyanın, natürel 
tütün kokusunu en iyi yansıtan özellikle
ri yanında, sağlık açısından Öteki tütün
lere göre en ideal biyolojik ve kimyasal ya
pıya sahip harmanlarını içerir. İçim nefa
seti sıralamasında dünyadaki ilk sırayı tar
tışmasız sahiptir. Aslında, dünya içim 
zevkleri ve bunlara materyal tütünlerara-
sı rekabet ve savaşım, tümüyle Türk içim 
zevki ve tütünleriyle, Amerikan-İngiliz 
içim zevki Virginia-Burley tütünleri ara
sında olagelmiştir. Çünkü, Türk tütünle

ri olağanüstü doğal nefaset üstünlüğüne 
sahiptir. 6,5 milyon tonluk dünya tütün 
üretiminin 6 milyon tonunu oluşturan 
Virginia ve Burley tütünleriyle, diğer ya
bancı sert içim karakterli tütünler, birbi
rine benzer çevresel koşullarda eşdeğer 
özellik ve nitelikte yetiştirilirken, salt 0,5 
milyon tonluk Türk-Şark oryantal tütün
ler dünyada yalnız Türkiye ve bir bölüm 
Balkan ülkelerinde yetiştirilebilmekte; bu 
coğrafî bölge dışındaki üretimden, tüm ça
balara karşın, tütünlerimizin içerdiği üs
tün içim nefasetini sağlamak mümkün 
olamamaktadır. 

İkinci Dünya Savaşma değin, Avru
pa'da tüketilen sigaralarda, Türk tütün
leri yüzde 90 gibi yüksek bir paya sahip
ken, bu oran bugün çok düşük seviyeler
dedir. Bunun nedeni, çoğu ABD kökenli 
olan, çokuluslu sigara tekellerinin Avru
pa pazarlarına hâkim olmasıdır. İkinci 
Dünya Savaşı yıllarında, Avrupa pazarla
rını elde etmek için, Avrupa'ya, Burley ve 
Virginia tütünleri ya da bunlardan yapıl
mış sigara sürüldü. Örneğin, iki yıl bo
yunca, Almanya'ya Marlboro bedava ve
rildi. Bu politikaların sonucunda, geri dö-
nülemeyen tüketici alışkanlıkları yaratıl
dı. 1948-1953 yıllarını kapsayan beş yıllık 
yardım programı çerçevesinde -özellikle 
Avrupa ülkelerine verilen yardımlar 
arasında- belli miktarlar tütün ve sigara
ya ayrılarak, o ülkeler, bu tütün ve siga
raları tüketmeye zorlanmışlardır. Bu zor
lama, hızlı adaptasyon oluşturarak, tüm 
Avrupa'da içim zevkinin Amerikan-
Blende dönüşüp, tüketimin yaygınlıkla bü
yümesini sağlamıştır. Bu hızlı büyümenin 
sonucu bellidir. Avrupa sigara endüstrisi, 
kısa zamanda ABD ve ABD-İngiliz köken
li ortak yapımcıların eline geçmiştir. 
1960'h yıllardan itibaren, bu ele geçirme 
girişimlerine, ülkemizin de hedef olduğu
nu görüyoruz. 
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Bilindiği üzere, son değişikliğe kadar 
yurdumuzda tütünün, tarım, ticaret ve 
endüstrisini düzenleyen 1177 sayılı Tütün 
ve Tütün lekeli Yasasının 38 inci madde
si, iç tüketim için sigara üretimini devlet 
tekelinde tutmuş, buna karşılık dışsatımı 
amaçlayan endüstriye de serbestlik tanı
mıştı. Bu yasal yapı, o yıllardan itibaren 
(1960'h yıllardan itibaren) eleştiri konu
su edilmeye başlanarak, önceleri masum 
görünümlü olan özel girişime de olanak 
tanınması istekleri, daha sonra yabancı 
sermayenin de katılımı şekline vardırıla
rak, değişik zaman ve fırsatlarla, sosyal, 
ekonomik ve hukukî sorun nitelemesiyle 
kamuoyuna sunulur olmuştur. Oysa, ih
raç kaydıyla üretim serbesttir; ancak, is
tenen, iç piyasaya sızmaktır. Bu nedenle, 
ara ara yinelenen bu çıkışlarda bir ortak 
yan gözlenmiştir. Konuyu basın ve buna 
benzer yollarla gündeme getirip, "kalite 
yetersizliği, sigara ağızlığı" gibi basit ge
rekçelerle, kamuoyu oluşturma çabaları 
gözlemlenmiştir. 

1970'li yılların sonlarına kadar bu 
çizgide süren çabaların, daha sonra iki 
önemli etkenle yeni boyutlar kazandığı 
gözlemlenmektedir. Bunlann ilki, 1964 yı
lında ABD'de yayınlanan "Terry 
Raporu" ile ortaya atılan sigara-kanser 
ilişkileridir. Dumandaki katran ve zifir 
maddelerinin kanserojenliği savı, bütün 
karşı eylem ve çabalara rağmen, yıllar bo
yu kamuoyunda gelişen olumsuz etkile
meyle, sigara tüketimindeki düzenli artı
şı yavaşlatmıştır. Bu olguyla sürüm azal
ması, imalatçıları, sigara teknolojisini ge
liştirerek ucuz maliyet araştırmalarına yö
neltmiş; çeşitli faktörlerden sağlanan ba
şarı yanında, sigarada tütün gramajının 
düşürülmesi kâr marjı için önemli bir et
ken olarak uygulamaya alınmıştır. Zira, 
sağlanan bu tasarrufla, ABD kökenli ve 
ortak yapımla girilmiş ülkelerin tüm üre
timlerinde, bir yıl için 140-150 milyon ki

logram tütün sürüm dışı kalıp, stoklarda 
birikmiştir. 

Sigara endüstrisinin önlem uygula
maları bununla kalmamış, harmanlara ka
tılan ABD üretimli Virginia ve Burleyin 
yerine de, ucuz, ithal malı, yabancı men-
şelerin ikamesine gidilmiştir. Bu uygula
maların, tüketim olanağı bulunamayan 
stoklar yaratması karşısında, bu ülkede tü
tün üretiminin azaltılması gündeme gel
miştir. ABD'de tütün üreticileri, (Tütün 
Tarım ve Satış Kooperatifleri) örgütlen
miştir. Tarım bakanlığının gözetimindeki 
kooperatifler, tütünün üretiminden pazar-
lanmaya kadar olan tüm süreçteki işlem
lerini organize eder, izler ve denetler. Ya
pılanmalar güçlü, desteklenmeye elveriş
lidir. Üretim ayarlaması, doğal olarak üre
ticilerin ekonomilerinde sarsılmaya neden 
olmuştur. Tepkilere yol açan olgu, koope
ratiflerin etkili desteklemeleriyle fiyatların 
yükselmesi sonucunu getirmiştir. Bu bir 
kısır döngü oluşturmuş ve ABD'li sigara 
yapımcıları için çıkış yolu, her türlü zor
lamayla yeni pazarlar bulma olarak belir
miştir. 

1980'li yılların başlangıcından itiba
ren, oldukça başarılı sonuçlara ulaştığı 
gözlenen arayışların, Türkiye üzerinde yo
ğunlaşıp, giderek odaklaşmasında ikinci 
önemli etken, ülkemizin sigara tüketimin
deki özel durumudur. Türkiye, genel ya
pısıyla, sigara tüketimi bakımından değer
li bir pazardır. O günler için 50 milyona 
varan Türkiye'de, bu nüfusun sigara tü
keten kesimi çoğunluktadır. 1983-1984 yıl
larına kadar, dünyanın yabancı menşeli 
tütünle sigara yapım, satım ve kullanımı
nın serbest olmadığı tek ülke konumun
daki yurdumuz, ayrıca dünyanın sigara 
tüketim artış hızı en yüksek olması özelli
ğine de sahiptir. 

1968-1973 döneminde, ülkemizde tü
tün mamulleri yıllık tüketim artış hızı yüz
de 5,6 oranında gerçekleşmiştir. Bu hız, 
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1973-1982 dönemi için yüzde 5,7'dir. Bi
raz önce Sayın Bakan bu rakamların çok 
gerilediğini söylemiştir. Bu rakamlar, 
DPT'den alman rakamlardır. Üretim ve 
talep tahminlerine esas alman rakamlar
la da doğrulanan bu artış hızı, 1960-1970 
döneminde, dünyanın gelişmekte olan di
ğer ülkelerinde yüzde 3,4 ve gelişmiş ül
kelerinde ise yüzde 1,6 dolayındadır. Bu 
nedenlerle, o zamana kadar ülkemizde 
vur-kaç yöntemiyle sürdürülen ve kamu
oyu oluşturmayı amaçlayan değişik çıkış
lar, 1979 sonlarında, artık, bu güçlü tröst
lerin çıkarlarını kurumsallaştırma eylem
lerine dönüştürülmüştür. 

İşte bu sırada, konunun, ani bir sıç
ramayla 12 Eylül 1980 öncesi son iktidar 
programında yer alarak, güncelleştiği gö
rülmektedir. Dönemin Başbakanlık ve 
DPT Müsteşarı ve 24 Ocak Kararlarının 
mimarı ve kendi ifadesiyle o dönemde ta
kındığı tavırla, ekonominin bağımsız yet
kili ve sorumlusu Sayın Özal'dır. Bu ilk 
çıkış başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Konu
nun, Türkiye genelinde taşıdığı sosyal ve 
ekonomik sakıncaların önemi, ısrar ve di
rençle gün yüzüne itilince, hazırlanan ve 
iç tüketimi yabancı tütünlere açacak yasa 
tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisin
de askıya alınıp, o günlerde beklemeye 
terk edilmiştir. Bu, sağduyunun galip gel
mesidir. 

12 Eylül dönemi ilk Hükümetinde, 
özal, bu kez Başbakan Yardımcısıdır ve 
daha da yetkilidir. Yabancı tütün ve siga
ra konusu yine iktidarın programındadır. 
Olay, yetkili ve ilgililere yine gerçek yüzü 
ve tüm boyutlarıyla anlatılmış, yine sağ
duyu hareketlenerek, bu konuda düzen
lenen değişiklik tasarısı Meclisten çekilip, 
yerine, iç tüketim harmanlarının, ancak 
Türk tütünlerinden oluşturulabileceği 
hükmünü getiren tasarı yasalaştırılarak, 
Türkiye'nin bu konuda sömürülmesi en-
gellenebilmiştir. 

Burada, altı çizilerek dikkatlere su
nulması gerekli bir görünüm vardır. Sa
yın Özal, iç tüketim pazarının dev tröst
lere açılmasında, ilk ve devamlı girişim
lerin organizatörü durumundadır. Devlet 
katında yetki kullanabilir. Her fırsatta bu 
olayın tescili ve dev tröstlerin çıkarlarına 
kurumsallık kazandırma eylemlerini ısrar 
ve azimle sürdürmüştür. 

Bu yasa değişikliğini izleyen dönem
de Sayın Özal görevden ayrılmış ve ülke, 
bu konuda ilginç gelişmelere sahne olmuş
tur. İç pazarın yabancı tütüne açılmasına 
ilişkin tasarıların, iktidar programlarında 
yer verilen ilkeler uyumunda hazırlanıp 
Meclislere sevkedildikleri sırada, fabrika
lar oluşturmayı öngören projeler de ardı 
ardına o günün Gümrük ve Tekel Bakan
lığına sunulmuştur. Ne var ki, daha son
ra iç pazarın yabancı tütünlere kapalı tu
tulması karşısında, bu projelerin ilgüile-
rince uygulamadan vazgeçildiği görülür. 
Bunun nedeni bellidir. Bu konuda yatırı
mın amacı, Türkiye'de sigara üretip eko
nomiye katkı değil, ülkenin güçlü ve ge
lişmeye elverişli tüketim potansiyelini ele 
geçirerek Virginia ve Buıiey tütünlerine 
pazar yaratmaktır. 

Planın ilk aşaması, tüketimde yaban
cı içim zevkine kitlesel dönüşümün sağ
lanmasıdır. Kaçak yollardan sigara sok
mak, dışalımın başlatılmasına gerekçe ya
ratmayı amaçlar. Nitekim, Sayın Özal da 
bu gerekçeye sığınıp, ilk kapıyı aralamış
tır. Ülkede içim zevkinin yayılması, talep 
büyümesi ile sonuçlanır. Gerek dışalıma 
ödenen dövizin önlenmesi ve gerekse bü
yüyen talebi karşılama gerekçesi, ortak ya
pımı rahatça gündeme getirecek evreler
dir. Bu tröstlerin, dünyanın tüm ülkelerin
de izledikleri strateji, devamlı bu olmuş
tur, böyle olmuştur. Yerli işbirlikçi ve güçlü 
bürokrat, oyunun, kurtaran tamamlayıcısı 
görünümündedirler. 
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En sonunda, 1983 yılında ANAP İk
tidar ve Sayın Özal da Başbakan olmuş
tur. Yabancı tütün ve sigaranın, önce 1984 
Ağustosunda dışalımının, daha sonra 1986 
Mayısında gerçekleştirilen yasa değişikli
ği ile serbestçe Türkiye'ye girişinin sağlan
dığına tanık oluyoruz. Sayın Özal amaca 
giden yoldaki tüm engelleri kaldırmayı ba
şarmıştır. Oysa, kaçak girişi önleme adı
na dışalımı başlatmak da, kaçak girişi ko
laylaştırıp yaygınlaştırmanın ta kendisidir. 
Zira, dışalım öncesi, ülkenin her yerinde 
denetlenebilen yabancı sigara tüketimi, dı
şalımdan sonra ancak gümrük girişinde 
gözaltı edilip, daha sonra vitrinlerin do
kunulmaz malları arasında yoğunlaşmak
tadır. 

Ülkemizin tütün ve mamulleri üre
tim ve tüketim politikasını, genel ekono
mi ve bununla bağıntılı sosyal gerçekler 
ve bu sorunlardan soyutlayarak değerlen
dirip belirlemek hatalı bir yaklaşımdır. Zi
ra, Türkiye'de üretim-pazarlama sürecin
de 600 bin aile ya da 3,5 milyon insan ge
çimini tütünden sağlar. Buna maniplas-
yon, bakım, fabrika ve tüketime sunulma
da çalışanlar dahildir. 

Türkiye'de tütün endüstrisi, gerçek
te, trilyonlarla ölçülü bir kapasiteye sahip
tir. Yıllık iç tüketimi gerçekçi bir yaklaşım
la ele aldığımızda, reel rakamın, net siga
ra olarak 90 ila 100 milyon kilogram, brüt 
tütün miktarının, yaklaşık olarak 115 ila 
120 milyon kilogram olduğunu görürüz. 
Tekel Genel Müdürlüğü resmî kayıtları
na göre bu idarenin 1979 yılı tütün ma
mulleri satışı 65,9 milyon kilogram olarak 
gerçekleşip, bilançoya bu değerle geçmiş
tir. O dönemin Devlet Planlama Teşkila
tınca hazırlanan kalkınma planında, talep 
76.1 milyon kilogram olarak öngörülmüş
tür; ama, Sayın Bakan, biraz önceki açık
lamasında, bu rakamların 1987 için 58 bin 
tonlara, 1988 yılı için de, 59 500 ton civa
rına düştüğünü söylemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, elimizde, Dev
let Planlama Teşkilatının belgeleri var. 
1979 yılındaki Devlet Planlama Teşkilatı 
ve o dönemin idaresinin vermiş olduğu ra
kamları kıyasladığımızda şunu görüyoruz: 
1979 yılında 65,9 milyon kilogram olan -
resmî kayıtlara yansıyan- iç tüketimin, 
aradan geçen yıllarda gerilemesinin ne öl
çüde doğru olduğu tartışılmalıdır, tartış
mak zorundayız. Bu beyanda bulunan yet
kililerin devlet ciddîyeti anlayışları nasıl 
nitelenebilir? 1979 kesin gerçekleşme mik
tarı baz alınır ve bu rakam, Tekel Genel 
Müdürlüğünce yayımlanan Türkiye'de 
Tütüncülük Kitabının 84 ve 85 inci say
falarında yer alan, 1985-1989 dönemi için 
Devlet Planlama Teşkilatınca öngörülmüş 
yüzde 5,1'lik yıllık tütün tüketim artış hı
zı ile işlem yapılırsa, 1986, 1987 ve 1988 
yıllarında iç pazarda tüketilen sigara ve tü
tün miktarının, resmî beyanların çok üs
tünde belireceği görülür. Artışların o öl
çülere sürmesi kesindir. Zira, tütün tüke
timinde de temel ihtiyaç maddeleri gibi ta
lep esnekliği düşüktür. 

Son zamlarla, kilogram fiyatı 30 bin 
lirayı bulan filtreli kısa sigaraların tüke
timdeki payı yaklaşık yüzde 90 oranında
dır. Tüketim değer hesabına bu cins esas 
alınırsa, 90 ilâ 100 milyon kilogramlık pi
yasanın parasal ifadesi, hiçbir kuşku ve iti
raza yer kalmayacak şekilde 3-3,5 trilyon 
lira arasında belirir. Bu pazara dışalım yo
luyla yabancı sigara sokmanın.kaçakçılı
ğı önleme gerekçesi, gerçekle ilgisi olma
yan bir izahtır. Zira, ülkede kaçakla ka
panan sigara açığının, resmî beyanın çok 
üstünde olduğu ortadadır. Bu koşutta ka
çakçının cebine giderken, Konut Fonuna 
kazandırıldığı söylenen para miktarı, 1987 
rakamlarına göre 220 milyar, Savunma 
Fonunda da 54 milyar. Gerçek kaybın çok 
altında kaldığını görmekteyiz. Zira, halen 
ülke tüketimi 100 milyon kilogramdır. Bu
nun 70 milyon kilogram dolayındaki bölü-
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mü Tekel mamulü ve dışalımla karşılana
bilmekte, geriye kalan yaklaşık 30 milyon 
kilogramı da kaçak yoldan ülkeye sokulan 
yabancı sigaralarla karşılanmaktadır. Bu
nun parasal ifadesi, yaklaşık 900 milyar 
Türk Lirası dolayındadır; ama, 1987 ra
kamlarına göre Toplu Konut Fonunda 220 
milyar lira, Savunma Fonunda da 54 mil
yar lira civarında para birikmiştir. 

Ülkede yabancı içim zevkinin yaygın
laşması, Türk tütüncülüğü ve genel eko
nomiye neye mal olacaktır? Konuyu irde
lemeden önce, bu gidişle ülke pazarların
da yer alacak çokuluslu yapımcıların, dün
yanın başka ülkelerindeki eylemlerini, 
Türkiye'nin geleceği bakımından gözden 
geçirmek yararlı olacaktır. 

Tütün tipleri ve içim zevkleri arası 
savaşıma, İtalya'daki gelişmeler somut ör
nektir. Bir AET üyesi olan İtalya, "Yarı-
şark tipi" denilen tütünlerin üreticisi ve 
ihracatçısıdır. İtalyan monopolü dünyanın 
en eski ve bu ülkede en büyük beş sanayi 
kuruluşlarından biri olmakla ünlüdür. 
İkinci Dünya Savaşı sırası ve sonrasında 
bu ülkeye sokulan Amerikan Blend siga
ralarının oluşturduğu içim eğilimi, za
manla kaçak ve daha sonra da dışalımdan 
girenlerle gelişmiştir. Büyüyüp yaygınla
şan yabancı sigara alışkanlığı, 1964-1965 
yıllarında, bu ülkede dışalımın artırılma
sından ayrı lisans altında yapımın da baş
latılmasına yol açmıştır. Bu olgular, son
raki yıllarda, monopolün pazar payını de
vamlı küçültmüş, alınan karşı önlemler, 
kontrolden çıkan pazarları disiplinle dü
zeltmeye yetmemiştir. İtalya'da dışalım 
öncesi monopolün pazar payı, kaçak giriş 
dolayısıyla yaklaşık yüzde 88 dolayında 
iken, bu oran kısa zamanda yüzde 50'lere 
gerilemiş ve bu gerileme sonraki yıllarda 
devam ederek, monopolü yüzde 10'lar do
layına getirmeye kadar sürmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'yi de 
bu geleceğin beklediğini düşünüp söyle

mek kehanet olmayacaktır. O zaman ne 
olur? Türkiye'de tütün tarımı tümüyle du
rur. Çünkü, iç pazar kullanımı net 100 
milyon kilogram sigara materyali 120-130 
milyon kilogramlık miktar devreden çıkar. 
Bu eksilme, dışsatıma verilen 70-80 mil
yon kilogramın da üretimini yok eder. Zi
ra, bugün ülkemizde tütün tarımı, üreti
me açık alanların yüzde 13-14'ünde sür
dürülmektedir. Bu alanlar, büyük çoğun
luğuyla, salt tütün tarımıyla değerlendi
rilebilen topraklardır. Tütünden başka ta
rım türüne yaramayacakları için, bir bö
lümünde rantabilitenin düşmesi, sonraki 
kısmında da üretim dışı kalmasına yol aça
caktır. Bu oluşumda, hiçbir destek, üreti
mi ayakta tutamaz. Tarımın durması söz 
konusu olacaktır. 

Köyden kente kitlesel akımı hızlandı
racak bu olay, aile parçalanmalarına, iş
sizliğin büyük Ölçüde artmasına, aslında 
ucuz olan emeğin daha da ucuzlamasına; 
böylece gelir dağılımındaki eşitsizliğin bü
yümesi ve gelirin düşmesi, yeni sosyal 
olaylara, bunalımlara ve patlamalara yol 
açacaktır. 

Tütün işleme, bakım ve fabrikasyo
nu ile pazarlamasında çalışanlar, ekono
milerinde bu etkileşimin ağır baskısını du
yacaklardır. 

Bu yoldan, genel ekonomiye katkılı 
200-250 bin hektar arazinin yaklaşık 
150-200 bin hektarlık bölümü üretimden 
dışlanacak ve hiçbir tarım türüyle değer-
lendirilemeyeceği için, genel ekonomi, 
üreteceği hâsıladan yoksun kalacaktır; yu
karıda belirttiğimiz trilyonluk pazarın asıl 
sahibi iken, onu başkalarına verip, küçük 
bir imtiyaz bedeli ya da küçük bir band
rol ücretiyle yetinmek zorunda olacaktır. 
Böylece, devlet bütçesinin gelir bölümü
nün oluşmasında, bu kapsamlı pazarın 
katkısı gözden çıkarılmış olmaktadır. Bu
nun, kapitalüsyon örneği Reji Şirketi re
jiminden farkı yoktur. Osmanlı İmpara-

— 297 — 



T.B.M.M. B : 73 4 . 4 . t989 O : 1 

torluğunun bölünmesinde, yok olmasında 
en büyük faktörlerden bir tanesi de, bu 
Reji Şirketi ye Reji olayıdır. 

Sigara yapımında kullanılacak Virgi-
nia ve Burley tütünleri için dışarıya döviz 
ödenecektir. Bu tütünlerin Türkiye'de üre
tilme görüşü tümüyle yanılgıdır; zira, sert 
karakterli ve yabancı içim zevkine hitap 
edecek sigaralar, yüzde 90 oranında ya
bancı tütünlerin katılımıyla yapılır. Tür
kiye'de bu konuda uzun yıllar, kapsamlı 
ve bilimsel düzeyde çalışmalar sürdürül
müş ve sonuçta, ülkemiz topraklarında 
toplam, ancak 10-12 milyon/kg dolayında 
Virginia ve Burley tütünü üretilebileceği 
tespit edilmiştir. Oysa, iç piyasayı tümüyle 
doyurabilecek bu tütünlerin, en azından 
100-120 milyon/kg dolayındaki miktarına 
ihtiyaç vardır. Buna, göstermelik gerekçe 
olarak kullanılan dışsatımın gerektirece
ği miktar da eklenirse, ülkemizdeki üreti
min yetersizliği karşısında, dış ülkelere bu 
tütünler için yılda 500 milyon dolar öden
mesi kaçınılmaz bir gerçek olarak görül
mektedir. BAŞKAN — Sayın Aksoy, 
süreniz doldu; önerge sahibi olarak, da
ha sonra 10 dakika daha şahsınız adına ko
nuşma imkânınız vardır. Eğer konuşaca
ğınız husus uzun ise, önerge sahibi olarak 
lütfen daha sonra konuşursunuz. 

VELİ AKSOY (Devamla) — Sayın 
Başkanım, sonraki konuşmamda tamam
lamak üzere sözlerimi bitiriyorum ve hu
zurunuzdan ayrılıyorum. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Aksoy. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Ali Eser; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA ALİ ESER 
(Samsun) — Sayın Başkan, çok değerli ar
kadaşlarım; tütün mevzuunda ve Türki
ye'deki tütüncülüğün ithalattan etkilen
mesi konusunda verilen ve birleştirilen iki 

Meclis araştırması önergesini incelemek 
ve Doğru Yol Partisi Grubunun bu konu
daki görüşlerini arz etmek için huzuru
nuzdayım. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Benden evvel konuşan, gerek Sayın 
Bakan ve gerekse SHP Grubu Sözcüsü, 
ülkemizdeki tütün mevzuunun, üretim so
runlarının ve ülke ekolojisinin bir nebze 
incelemesini yaptılar ve gerek ithalat, ge
rek ihracat, gerek Tekel ve tüccar alımları 
hakkında da muhtelif rakamlar verdiler. 

Ben, konuya, öncelikle ülkemizin tü
tün üretimi ve konumu açısından kısaca 
gireceğim. Bilahara, rakamları biraz kar
maşık gördüğüm için -daha doğrusu Hü
kümetçe alınan bazlan, yıllar itibariyle na
lıncı keseri misali daima rakamları kendi 
tarafına yontmasından dolayı- daha ger
çekçi, daha sıhhatli kaynaklardan alınmış 
bazı rakamlarla da konuya açıklık getir
mek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, 
ülkemiz, tütün üretimi bakımından elve
rişli ekolojik şartlara sahiptir. Ülkemizdeki 
tütün tarımı, ağırlıklı olarak Ege, Marma
ra, Karadeniz'de ve biraz da Doğu Ana
dolu Bölgemizde yapılmaktadır. Tütün zi
raatı tümüyle bir aile işletmesidir. Aşağı 
yukarı, üretim süreci, tohumundan, fide
sinden, dikimine, kırımına, çapalanması-
na, dizimine, denk yapılmasına kadar 
-vesaire- 15-16 ayı bulan bir tarım faali
yetidir. Konu bu yönüyle ve de istihdam 
düşüncesiyle çok önemlidir. Bize göre, 
haksız olan bir Meclis çoğunluğunun re--
yiyle, "araştırmaya gerek yok" denilerek, 
oylanmasına şahsen vicdanım razı olmu
yor. 400 bini aşkın aile, 3,5 milyona ya
kın işçi veyahut aile ferdi, yüzbinlerce fab
rika işçisi ve endirekt faaliyet gösteren di
ğer sektörleri düşünürsek, her zaman ol
duğu gibi, bu konuyu, muhalefetten gel
di diye, böyle alelusul, "araştırmaya ge
rek yoktur'' şeklinde oylamamanızı, söz
lerimin başında rica ediyorum. 
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Konumuz, tütün ithalatının, daha 
doğrusu sigara ithalatının Türk tütüncü
lüğüne olan menfî etkilerini incelemektir. 
3 Haziran 1986 tarihinde çıkarılan ve Sa
yın Bakanın -yanılmıyorsam- 3291 sayılı 
Kanunu, sadece bazı yorumlarıyla değiş
tiren 1177 sayılı Kanunla fark yoktur de
mesine rağmen, bu kanun, başlıbaşına tü
tündeki tekeli kaldırmıştır; yani, bizim an
layışımıza göre, bugün dış firmalar dahi, 
Türkiye pazannda rahatlıkla her türlü iş
lemi yapma serbestliğine kavuşmuştur. 

Tütün, Türkiye'de 400 binin üzerin
de aileyi meşgul ettiğine göre, bize göre, 
bu tarımın, bu üretim dalının demin de 
bahsettiğim gibi- toplumun gerek istih
dam sorunu, gerek geçim derdi ve gerek
se ülke kaynaklarından alınacak refah payı 
üzerinde, etkisi çok yüksektir. 

Sayın Bakanın ifadelerini, benden ev
velki arkadaşım bir nebze düzeltmeye ça
lıştı. Bize göre, sigara tüketimi yıldan yı
la bakınız nasıl artmakta ve bu piyasa, 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, 
maalesef her yıl biraz daha genişlemekte
dir. Gerçekten, Amerika Birleşik Devlet
lerinde ve Avrupa'da yıllar itibariyle, es
kiden "Sigara İçilmez" denen yerler ay
rılırken, şimdi sigara içilebilir yerler -kı
yıda köşede, lokantalarda, böyle çok ba
sit yerlerde- gösterilmek suretiyle, caydır
ma hareketi, caydırma faaliyeti çok yük
sek bir düzeye çıkmıştır. Ancak, dediğim 
gibi, Türkiye gibi ülkelerde bu kısıtlama 
veyahut bu tandans, maalesef henüz azal
maya değil, artışa doğru gitmektedir. Ba
kınız, 1980'de sigara tüketimi 27 milyon 
kilogram (27 bin ton) iken, 1985'te 55 bin 
ton (55 milyon kilogram) olmuş, 1988'de 
ise 65 milyon kilograma (65 bin tona) çık
mış. 1980'den 1985'e tam iki misli, 
1985'ten 1988'e de neredeyse yüzde 20'ye 
yakın -yüzde 16-17 civarında- bir artış gös
termiş. Bu rakamlar, Tekel Genel Müdür
lüğü, Millî Prodüktivite Merkezi, Devlet 
İstatistik Enstitüsü ve Devlet Planlama 

Teşkilatı yayınlarından aldığımız rakam
lardır. 

Sayın milletvekilleri, Türk tütünü, 
bizatihi kendi bünyesi içinde, dünya ihra
catında yüzde 15-20 pay almaktadır. An
cak, özellikle tütün tekelini kaldıran ka
nundan sonra takip edilen politikalar do
layısıyla, değil ihracat yapmak, neredey
se tütün ihracatından aldığınız döviz, tü
tün ve sigara ithalatına ödediğimiz dövizi 
karşılar duruma gelmiştir. Bize göre, ra
kamlar şu şekildedir: 1984 senesinde 2 232 
ton sigara ithaline 28 milyon dolar, 1985'te 
4 173 ton sigara ithaline 59 milyon 300 bin 
dolar, 1986'da 7 367 ton sigara ithaline 118 
milyon 200 bin dolar ödenmiştir. Burada 
rakamlarla bir mukayese yaptığınızda, fi
yat değişimi de çok çarpıcı görünmekte; 
1984'te alman sigaranın tonu 12,5 dolar
ken, 1986'da bu rakam, aşağı yukarı yüz
de 30'luk bir fiyat artışıyla 16,04 dolar ol
muş. 

1987 ve 1988 rakamlarını verdiğim
de, bu artışın nasıl anormal olduğunu yi
ne hep beraber göreceğiz. Bunlar altı ay
lık karşılaştırmalar, 1987 yılının ilk altı 
ayında 7 451 ton sigara ithal etmişiz ve bu
nun karşılığında 84 milyon dolar ödemi
şiz. 1988 yılının ilk altı ayında da aşağı yu
karı aynı miktarlarda; 83 milyon 800 bin 
dolar karşılığında 7 417 ton sigara almı
şız. Buradaki ortalama rakamlarımız 
11,26-11,30 gibi görünüyor. 

Burada da bir hususu, bu kadar çar
pıcı bir fiyat farkının nereden kaynaklan
dığını sormadan geçemeyeceğiz. 

Konumuz, birim fiyattan ziyade, bu 
politikanın yanlışlığı ve "Her şeye rağmen 
ülkenin döviz sıkıntısı yok" denmesine 
rağmen, hâlâ pek çok yatırımını konsor
siyumlarla, dış kredilerle ve diğer fınans 
kaynaklarından alman yüksek faizli, ağır 
şartlı dış paralarla yürütme mecburiyeti
ni düşünürsek, herhalde, kendi imkânla
rımızla üretebileceğimiz ürünleri ithal ye
rine, bunun için harcanacak dövizin çok 
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az miktarlanyla fabrikalanmızı modernize 
ederek ülke içinde üretebiliriz. Ülke için
de rahatlıkla üretebileceğimiz bazı ürün
leri -örneğin sigara gibi- dövizle almak po
litikasına karşıyız. 

Sayın Özal her konuşmasının başın
da Türkiye'de üç konuyu dile getiriyor: Bi
rincisi, "Sigara kaçakçılannın suyunu kes
tik." 

Sayın milletvekilleri, ben bu konuda 
tamamen bir aldatmacanın içinde olundu
ğu kanaatindeyim ve bunu açıklıkla iddia 
ediyorum. Çünkü, "kesildi" denen kaçak 
sigara bol miktarda piyasada mevcut, hem 
de bu kanun çıktığından beri mevcut. 

ikinci bir olguyu da hep beraber ya
şıyoruz. Sigara içen arkadaşlarım bunu 
gayet açıklıkla tespit etmişlerdir. Bir evvel
ki Sayın Maliye Bakanımızdan geçen ay 
aldığımız bir açıklamaya göre, yabancı filt
reli sigaranın -örneğin Marlboro- maliyeti 
747 lira imiş; ama bu rakamın üzerine ko
nan muhtelif fonlar vesaire ile bu sigara, 
Türk vatandaşına 2 200 liraya satılıyor. 
Tekel bu fiyatı lanse ettikten sonra, gayet 
tabiî, kaçakçı getirdiği sigarasını, rahatlık
la 200-300 lira aşağıya verebiliyor ve bu 
suretle, belki de çok düşük fiyatla içilebi-
lecek, çok cüzi dövizle almabilinecek siga
ra meselesinde, kaçakçıya, açıktan, ektra, 
devlet eliyle kaynak aktarılmış olunuyor. 
Yani, konu Sayın Özal'in iddia ettiği gi
bi, kaçakçının suyunu kesmiş değil, bila
kis ona biraz daha yağlı pay ayırmış du
rumdadır. 

Bakınız, bu konuda bazı rakamlar 
vermek istiyorum: 

ithalat payları: Yani, yabancı sigara
ların Türkiye'deki tüketimdeki payları -
yine aynı kaynaklarda- şu şekilde görülü
yor: 1985 yılında yüzde 7; 1986'da yüzde 
12; 1987'de yüzde 16,2. Yani, nerede ise 
iki yılda yüzde 100'ün üzerinde bir artış. 
Bu da gösteriyor ki, Sayın Bakanın iddia 

ettiği şekilde, ithal sigaranın tüketimindeki 
payı azalmıyor, aksine, 2,5 yılda yüzde 
100'e yaran bir piyasa payı artışına da şa
hit oluyoruz. 

Bugün Türkiye'de yabancıların göz 
diktiği sigara pazarı 75 ilâ 85 milyon ki
logramlık bir pazardır. Yani, 75 ilâ 85 bin 
ton sigara pazarı mevcuttur. İşte bunun 
için, dış sigara üreticileri, ileri ülkelerde
ki sigara tüketim azalışından da istifadeyle 
ve oralardaki yatırımlannı biraz daha ran-
tabl çalıştırmak için Türkiye'ye sigara ih
racını veya Türkiye'de kurulacak fabrika
larda kullanılmak üzere kendi ülkelerin
den tütün ihracını önermektedirler. He
pinizin şahit olduğu gibi, kamuoyunda 
bunlar tartışılmıştır; ancak, bazı hassas 
merkezlerin çalışmaları neticesi ve Türk 
kamuoyunun bu hususta yüzbinlerce ai
leyi korumak isteyen tutumu karşısında, 
mesele biraz küllenmiş gibi durmaktadır. 

Geçen üç dört aylık zaman içinde, bu 
mevzuda geçmiş konuları şöyle bir sıra
larsak, firmalar itibariyle, çoğunluğu 
Amerika Birleşik Devletleri orijinli firma
lar itibariyle, Türkiye'deki fabrikalar pay
laşılmak istenmiş idi. Bildiğiniz gibi, 
Marlboro ve Parliament sigaraları Philip 
Morris Firması kanalıyla üretiliyor ve bu 
firma Maltepe Sigara Fabrikasını gözüne 
kestirmişti. Kent, Pall Mâli, Barclyas gi
bi sigaraların üreticisi Ingiliz-Amerikan 
Şirketi, British American Tobacco (yani 
BAT) dediğimiz şirket Adana Fabrikasını; 
Camel, YVinston, Salem gibi, daha ziya
de naneli sigaralar üreten Reynolds da, bi
zim Samsun Fabrikasını kendi gözüne kes
tirmiş idi. Bu konudaki müzakereler -
dediğim gibi- kamuoyunun yüksek tepki
si karşısında, şu anda bir soğuma veyahut 
buzdolabına konma konumunda zannedi
yoruz. 

Yabancı sigaranın, insan sağlığı ba
kımından, daha doğrusu sigaranın tümü
nün insan sağlığı bakımından zararları 
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tartışılmaz; ancak, özellikle Marlboro, 
Parliament gibi Amerikan tipi sigaralar, 
soslu sigara tabiriyle piyasada anılmakta
dır. Benden evvel konuşan arkadaşım da 
bu konuda biraz malumat verdi. Soslu si
gara, içine suni kokular konularak yapı
ları sigara demektir. Türk tütününün üs
tünlüğü, muhakkak ki tartışılmaz; kendi 
özel kokusuyla kullanılabilme ve harman 
yapılabilme özelliklerinden kaynaklanan 
çok güzel bir özelliği var. Şimdi siz, böyle 
üstün tütünlerinizi bırakıyorsunuz, soslu 
sigara yapmaya kalkıyorsunuz. 

Bu, evvela Türk tütününün üstünlü
ğünü ve bu konudaki iddialarımızı, dün
ya piyasasındaki iddialarımızı, kendr ken
dimize çürütmek gibi bir tenakuzu göste
riyor. Ayrıca, Amerikan sigaralarının yur
da bu şekilde, çok sorumsuzca ve sınırsızca 
sokulmasıyla sigara alışkanlığının meyda
na gelmesi, sigara alışkanlığının yerleşmesi 
gibi bir derde de milletimizi sokmuş olu
yoruz. İçen arkadaşlarım bilirler, bilhas
sa Marlboro, Parliament sigaralarını içen 
arkadaşlar, birkaç ay sonra katiyyen baş
ka sigara içemez duruma geliyorlar. Yani, 
kimyevî bazı maddeler, -halk dilinde kul
lanılan bazı tabirleri burada söylemek 
istemiyorum- bu sigarayı, tiryakilerce ar
tık bırakılamaz duruma sokuyor. O ba
kımdan da, sigara ithalinin ve yabancı kö
kenli bu sigaralarda kullanılan Virginia ti
pi tütün ithalinin kısıtlanması ve yasaklan
ması -bize göre- gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri; ülkemizin dış 
borç ödemelerinde çok büyük sıkıntılarla 
karşılaşacağını, önümüzdeki günler gös
termektedir. Tablo hoş değildir. 1984 yı
lından 1988 yılına kadar dış borçlarımı
zın gayri safî millî hasıladaki payları yüz
de 5,6'dan yüzde 10,1'e çıkmıştır. Başka 
bir deyimle, dış borç ödemeleri tutan 
1984'le 2 milyar 834 milyon dolardan, 
1988 yılında 7 milyar 265 milyon dolara 
çıkmıştır. Bu borçlar, özkaynaklarımız ka

nalıyla karşılanabilecek borçlar değildir. 
Türkiye bu borçlarını ve faizlerini ödeye
bilmek için, maalesef, her yıl asgari 4 mil
yar doların üzerinde dış borç enjeksiyonu
na ihtiyaç göstermektedir. 

Konunun bu safhasında, daha önce 
de söylediğim gibi, velevki sigara ithalini 
makul gösterebilecek veyahut bunu bizi 
tatmin edecek şekilde müdafaa edebilecek 
kaynaklar dahi olsa, en azından ülke eko
nomisinde ve döviz tablosunda yapacağı 
tahribatı düşünerek, konunun çok acele 
bir şekilde gözden geçirilip, yöntem tespi
tinin gerekli olduğuna inanıyoruz. Sözle
rimin başında söylediğim gibi, tütün ta
rımının milyonlarca insanımıza getirece
ği iş sahasını da dikkate alırsak, herhalde 
yabancı sigarayı ithal suretiyle değil; o si
garaları ve içinde katkı yapacak olan Ame
rikan tipi tütünleri ülkemizde üretmek ve 
ülkemiz şartlarıyla kullanmak suretiyle ve 
hatta ihracat planlarını da geliştirip, dö
viz kaybı değil, döviz gelirine vesile ola
cak politikaları gütmemiz gerekmektedir. 

Benden evvel konuşan arkadaşımın 
da bahsettiği gibi, ülkemizde bu tütünler 
(Virginia tipi tütün dediğimiz bu tütün
ler) özellikle Burdur İli Bucak İlçesinde, 
Gönen'de, Bafra'da, Adapazarı yörelerin
de rahatlıkla üretilebilecek tütünlerdir; an
cak, tütün üretiminde üreticinin ihtiyacı 
olan bazı önlemleri ve yol göstermeleri 
kendilerine temin etmemiz gerekiyor, çün
kü, Virginia tütün üretimi aşağı yukarı 
40-45 yıldır ülkemizde denenmektedir; fa
kat, bu süre içinde üretilen tütünler, kim
yasal ve fiziksel özellikleri bakımından 
Virginia tipi tütünlerin orijinalinden ol
dukça uzaklaşmış ve tohumu dejenere ol
muş olan bir tütün tipi haline gelmiştir. 
Bu bakımdan, orijinal ve çlit tohumlardan 
elde edilecek fidelerle üretim yapılarak, çe
şit dejenerasyonu önlenmelidir. Bu konu
da önerebileceğimiz ve Sayın Bakanlığın, 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
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koordinasyonuyla yapabileceği bâzı öne
rileri burada kısaca sıralamak istiyorum: 

Virginia tipi tütün üretilecek sahalar, 
araştırma ve denemelere dayalı olarak tes
pit edilmeli ve üretim sahaları, dünyanın 
en iyi, kaliteli şark tipi tütünlerinin yetiş
tirildiği bölgelere intikal ettirilmemelidir. 
Bugünkü konumda, maalesef bu husus 
kontrol dışı kalmış ve Virginia tipi tütün 
yetiştirilmemesi gereken arazi parçaları
mız bu üretime ayrılmıştır. 

Dış piyasalarda, şark tipi tütünleri
mizi olumsuz yönde etkileme ihtimali ola
cağı her zaman göz önünde bulundurul
malıdır. 

Virginia tipi tütünlerin kurutulması, 
özel bir itina gösterilmesini gerektirmek
tedir. Güneşte kurutulması, kalitenin bo
zulmasına neden olmakta, bu nedenle 
-mesela Bucak İlçesi merkezinde ve 
köylerinde- Virginia tipi tütünlerin tekni
ğine uygun olarak kurutulması için kurut
ma tesisleri kurulmalıdır. Bu konuda üre
ticilerle destek olunması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Eser, söz süreniz 
doldu. 

Önerge sahibi olarak, son konuşma
cıdan sonra tekrar konuşma hakkınız var. 

ALİ ESER (Devamla) — Sayın Baş
kanım, az kaldı, lütfederseniz bitirmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
ALİ ESER (Devamla) — Virginia ti

pi tütünde iyi bir ürün almak için, hasta
lıklara mani olmak bakımından, ekimi ya
pılacak yerlerde mutlaka münavebe temin 
edilmelidir. Virginia tipi tütün tarımına 
ait hizmetlerin tekniğine uygım ve en iyi 
bir şekilde yapılabilmesi için, hizmetlerin 
ihtiyaç gösterdiği masrafların karşılığı 
avanslar, üreticilere yeterince ve zamanın
da verilmelidir. Özel yetiştirme ve kurut
ma tekniğine ihtiyaç gösteren Virginia ti
pi tütün için, teknik elemanların yeni bil
gilerle teçhiz edilmelerini sağlamak üze

re, ülke içerisinde ve dış ülkelerde eğitim 
programları uygulanmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, konunun hem 
üretici, hem millî ekonomimiz ve hem de 
sağlığa zararlı bazı etkileri olması bakı
mından, ithalatı terk edip, ikame tütün ye
tiştirebileceğimiz de gayet açık olduğuna 
göre, bu yönde alınacak tedbirleri gözden 
geçirmek üzere, verdiğimiz Meclis araş
tırması önergesinin olumlu karşılanması
nı arz ediyor, ülke üretimine gerçekten bü
yük zahmetlerle katkıda bulunan tütün 
ekicilerinin hallerinin bizler tarafından 
tekrar gözden geçirilmesine olanak tanı
manızı rica ediyorum. 

Hepinizi saygılarımla ^selamlarım. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Eser. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Fuat Yazıcı; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA MÜNİR F. 
YAZICI (Manisa) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

ANAP Grubu adına, iki Meclis araş
tırması önergesinin müşterek konusu olan 
tütün konusu, yabancı sigara ithali ve 
Türk tütüncülüğünün sorunları hakkında
ki görüşlerimizi belirterek, araştırma öner
gelerinin muhtevası çerçevesinde değerlen
dirmesini yapacağım. 

Sayın arkadaşlarıma ait her iki öner
gede konu edilen sorular şu oluyor: "Te
kerdeki sigara üretiminin zaman zaman 
düşmesi nedeniyle, yabancı tütün ülkemi
ze girmiştir" diyorlar ve "Bunun netice
si, artık Türk tütünü dikilemez hale 
gelecektir" deniyor. 

Sayın Ali Eser Beyefendinin önerge
sinde de, "ANAP Hükümeti zamanında 
tütün üretimi azalmıştır; siz yabancı siga
ra ithal ettiniz ve Türk tütününün itiba
rını yitirdiniz" deniliyor. 
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Değerlendirmeleri yaparken, mevcut 
devlet istatistiklerini açıklayarak rakamları 
sizlere arz etmekte fayda umuyorum: Ta
biî, yanlış ile doğruyu, ancak mukayese 
yapmakla bulabiliriz. Ancak, mukayeseyi 
yaparken ve önergeleri cevaplarken de, 
Anavatan Hükümetleri ile, geçmiş dönem 
hükümetlerinin tütün politikalarını, yani 
bu politikaların sergilenmesini sağlamak 
şarttır. 

Vaktiyle, emperyalist devletler, Os
manlı Devletinin borçlarının ödenmesini 
bahane ederek, "Tütün idaresi" denilen 
Reji'yi kurmuşlardı ve bize de bunu kur
durdular. Cumhuriyet döneminde, tütün 
işlerini yönlendiren Reji idaresi kalktı, 
onun yerine inhisarlar, yani Tekel İdaresi 
kaim pldu. Fakat, bu Tekel idaresinin, ya
ni İnhisarlar İdaresinin kuruluşundan bu 
yana (yarım asırdan beri) bu konuda, bil
hassa tütün alım satımında, 1984 yılına 
kadar, hiçbir hükümet, reform ve yenilik 
yapmaya girişemedi, daha doğrusu yapa
madı. Geçmişteki politik baskılar netice
si, hükümetler, tütün politikasında yönlen- • 
dirilmiş ve Türk tütünü günden güne iti
barını ve kalitesini kaybetmiştir. Geçmiş 
hükümetlerce ne olmuştur? Tütünde ka
liteye değil, kantiteye (miktara) bilhassa 
önem verilmiştir. Yani, testiyi kıranla dol
duran üretici bir tutulmuştur. Tütüncü
nün deyimiyle, "Ek tabana, sat Tekel 
babana" politikası güdülerek, gerçek ka
litede tütün yetiştiren üretici korkutulmuş 
ve yok olmaya terk edilmiştir. 

Taban arazide sulama ve gübreleme 
sonucu, lahana yaprağı gibi üretilen kali
tesiz tütün itibar görmüştür. Altın sarısı, 
küçük yapraklı kehribar gibi tütünler ise 
maalesef dışlanmış ve diğerlerinin naza
rında itibarını yitirmiştir. Tekel'in para
sı, yani devletin parası, politik baskılarla, 

kaliteli mal üretene değil, kalitesiz fazla 
mal üretene peşkeş çekilmiştir. 

Sonuçta ne oldu? Türkiye'de üretilen 
tütünün kalitesi düşmeye ye sigara paket
lerinin içerisinden -hepimizin bildiği gibi-
odun parçaları çıkmaya başladı; tabiî ola
rak, yabancı sigaraya bir nevi prim veril
miş ve teşvik edilmiş oldu. Tütün üretici
si olan komşularımızdan Yugoslavya, Bul
garistan, Yunanistan tütünleri, bu yanlış 
politikalar neticesinde Avrupa'da ve Ame
rika'da itibar kazanmaya başladı. Sonuç
ta, Türk sigarası değerini yitirince, yaban
cı kaçak sigara yurdun dört tarafından 
Türkiye'ye yağmur gibi yağmaya başladı. 

Araştırma önergesinde, "1980 yılın
dan sonra tütün üretimi azaldı" deniyor. 
Bu, gerçektir ve doğrudur. Tabiî, o politi
kayla yok da olabilirdi. 1982 yılında İz
mir'de devrin en büyük yangını oldu, gök
leri alevler sarıyordu. Bu alevler, 29 mil
yon kilo işe yaramaz tütünün atılıp yakıl
ması sonucu yükseliyordu. Tabiî, aslında 
yanan, işe yaramaz tütünler değil, yanan, 
Türk tütüncüsünün 14 aylık alın teri ve 
Türkün dövizi idi. Bugün dahi, halen 1976 
yılından beri, Manisa'nın Akhisar İlçesi 
depolarında işe yaramaz tütünler depo 
edilmiş vaziyette durmaktadır. Araştırma 
önergesini veren değerli arkadaşım, "Üre
tim, 1980 yılında 228 bin tondu, sonra bu 
azaldı" diyor. Bu, doğru olabilir; 1981 yı
lına kadar "Ek tabana, sat Tekel babana" 
politikası sürdürüldüğü için, hakikaten ton 
olarak tütün fazlalaşmıştır. Taban arazi
den yetişen kalitesiz tütün de alındığı için, 
herkes kaliteye değil, miktara yönelmiştir 
ve taban arazide değersiz tütün yetiştirme
ye kendisini zorlamış ve yetiştirmiştir. 

Şimdi, sayın arkadaşımın "1980 yı
lında 228 bin ton üretim yapılmıştı" söz
lerinden hareket ederek, diğer yıllara bir 
bakalım: 1981 yılında üretim 168 bin to-
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na düştü, 1984 yılında yıllık üretim tek
rar 178 bin tona yükselmeye başladı. 1987 
yılında ise üretim, 185 bin tona ulaştı. 
1988 yılının üretimi de 212 bin tona gel
di. Bu ne demektir? Bu rakamların bir ara 
düşmesi ve tekrar yükselmesi gösteriyor ki, 
1981 yılından sonra üreticiye yapılan tel
kinler sonucu, artık, çiftçi kalitesiz tütün 
ekmemeye başladı ve bu telkin kendisin
de yavaş yavaş bir etki yapmaya başladı 
demektir. Tabiî, kötüden iyiye dönmek ko
lay olmadığı için, böyle bir intikal döne
minde bu rakam, 228 bin tondan, 168 bin 
tona düştü; fakat bu rakam yavaş yavaş 
yükseldi ve bu sene 212 bin tona gelmiş 
bulunuyor. 

Bütün Türkiye'deki tütün ekimine 
bir bakalım. Sayın arkadaşlarım " O da 
azaldı" diyorlar. 1983 yılı ile 1988 yılı, ya
ni 6 yıllık süre de tütün ekiminde, taban 
arazide 1983 yılında yüzde 16 oranında tü
tün ekiliyorken -ki, kötü tütün 
yetiştiriliyor- 1988 yılında bu rakam yüz
de 8 oldu. Yani, bu ne demektir? Çiftçi, 
kötü tütün ekmekten vazgeçti ve tersine, 
yüzde 100 iyi ekime doğru bir yönelme ol
du. Hatta "Kır arazi" dediğimiz, en gü
zel tütünü yetiştiren arazi miktarı 1983 yı
lında yüzde 47 iken, bu oran 1988'de yüz
de 54'e yükseldi; böylece, iyi arazide tü
tün yetiştirme oranı da yükseldi. Demek 
ki, kaliteye, iyiye doğru gidiş, yüzde 100 
gibi bir rakamla ifade ediliyor. Bu, Ege 
Bölgesinde de böyle olmuştur. 1984 yılın
da ' '(A) grad'' dediğimiz en kaliteli tütün 
yüzde 20 iken, -çünkü, kötü tütün o ka
dar fazla idi ki, bulamıyordunuz- 1988 yı
lında (A) grad tütün, yani kaliteli tütün 
yüzde 100 artmış, yüzde 43'e yükselmiş
tir. Yine Türkiye'de ekim alanında da aynı 
yükselme vardır. 1980 yılı ile 1988 yılı ara
sında tütün ekimi alanında yüzde 7'lik bir 
artış vardır. Öyleyse, tütün politikası, 
ANAP Hükümeti tarafından kötüye gö-
türülmemektedir; bu rakamlar onu göste

riyor. 
Üretici, kendi kendini zorlayarak ka

liteli tütün ekimine geçmiştir. Tabiî, bu 
hususta Anavatan Hükümetinin parolası 
şu oldu: "İyi tütüne iyi para vereceğiz". 
Bu politika da tutmuştur. Zaten, fazla 
miktarda kalitesiz tütün üretmeye de hiç 
gerek yok. Türkiye'nin yıllık tütün tüke
timi; 80 bin tonu yerli sigara için, 120 bin 
tonu da ihracat için olmak üzere toplam 
200 bin ton civarındadır. Çok miktarda 
kalitesiz tütün üretimi yerine, daha az, fa
kat kaliteli tütün üretimi prensibi, kuralı 
uygulanmaya başlanmıştır. 

Kaliteli tütün üretimine dönme yü
zünden ne oldu?.. Tabiî, stoktaki tütün 
miktarları da azalmaya başladı. 1976 yı
lından beri ambarlarda çürüyen, satılama
mış tütünlerin miktarı sene sene azalma
ya başladı. 1980 yılında stok miktarı 241 
bin ton idi, 1987 yılında ise, sekiz yıl son
ra, bu stok miktarı 241 bin tondan 132 543 
tona indi. Bu da gösteriyor ki, artık, Te
kel, aldığı tütünü stok etmiyor, ambara at
mıyor, ambarda çürümeye terk etmiyor ve 
satıyor. Tabiî, stok etmenin de diğer mah
zurları var; stok masrafları, bakım mas
rafları, ambar masrafları yapıyorsunuz; 
bütün bunlar da tütün maliyetine eklen
mektedir. 

Sayın Veli Aksoy ve arkadaşlarının 
araştırma önergesinin birinci sayfasının 
birinci satırında aynen şu ibare var: "Tü
tün Tekeli Yasası, ANAP İktidarı tarafın
dan bir gecede kaldırıldı." Kaldırıldığı 
söylenen bu yasa, 1177 sayılı Yasadır, düs
turda, yürürlükteki kanunlar arasında ay
nen duruyor ve halen geçerlidir. 1177 sa
yılı Yasada, 28 Mayıs 1986 tarihinde bir 
değişiklik yapıldı. Değişiklik yapılmakla ne 
oldu?.. Değişikliğin satırbaşları şunlardan 
ibaret: 

Üretici, mahsulünü eskiden ekim ayı
nın 15'inde denkleyip, satışa hazır hale ge
tiriyordu. Bu yasa değişikliğinden evvel ne 
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oluyordu?.. Mahsulünü ekim ayının 
15'inde hazır eden çiftçi, üretici, mart ve 
nisan aylanna kadar bu hazırlanmış tü
tünü bekletiyordu. Neden bekletiyordu?.. 
Çünkü, eskiden Tekelce tütün piyasası an
cak nisan aylarında açılıyordu. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Aralıkta bile açıldığı oldu sayın arkada
şım. 

ALİ ESER (Samsun) — Ocakta, şu
batta, aralıkta çok açıldı ve paraları da ni
sanda ödendiği de çok oldu. 

MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — O 
pek istisnadır, geneli söylüyorum, istatis
tikleri söylüyorum. 

Tabiî, piyasa açılmadan mahsul sat
mak yasaktı, çünkü cezaî müeyyide var
dı. Biz, yasada değişiklik yaptık, dedik ki, 
"Üretici, mahsulünü toplayıp, denk hali
ne getirdiği an, ister Tekel'e, ister tüccara 
satabilir. Denk hale getirme şartı ne za
man olursa olsun, piyasayı, yani mart ayı
nı, nisan ayını beklemeden tütününü sa
tabilirsin." Yani,, bu şekilde bir kolaylık ge
tirdik. Bu ne kazandırdı?.. Üreticiyi, ekim 
ayından nisan ayına kadar bekleme zorun
luluğundan kurtardı ve dolayısıyla, üre
ticinin, denkleme yaptıktan sonra ürünü
nü satıp, bir an önce cebine para girmesi
ne sebep oldu. Eskiden, tütünün fiyatı ni
san ayında belirleniyordu; çünkü, Güm
rük ve Tekel Bakanı nisan ayında gelip pi
yasayı açıyordu. Şimdi ise, tütün denk ha
line geldiğinde, yani ekim ayında tütünün 
fiyatı belli olmaktadır, artık ürününü tüc
cara satabilir. 

Yasada yapılan değişiklikle getirilen 
ikinci özellik; Türkiye'de eskiden sigara 
fabrikası kurma hakkı yalnız Tekel'e ait
ti, şimdi ise, özel sektör ve yabancı serma
yeye de Türkiye'de yabancı sigara üretme 
imkânı sağladık. Yani, birincisi, Türkiye'
de sigara fabrikasını Tekel kurabilir; ikin
cisi Türkiye'de özel sektör sigara fabrika
sı kurabilir; ancak Tekel'in ortaklığı ile ve 

üçüncüsü Türkiye'de yabancı sermaye ya
bancı sigara fabrikası kurabilir, o da an
cak Tekel'in ortaklığıyla. Bu özellikleri ge
tirdik ve ' 'Türkiye hudutları içinde yerli 
ve yabancı sigarayı satma hakkı, yalnız Te
kel'e aittir" dedik. 

Sayın Ali Eser ve arkadaşlarının 
önergesinde, "Yabancı sigara ithali Türk 
tütüncülüğünü ve sigara sanayiini çıkma
za sokmuştur" deniyor. Şunu bilmekte ya
rar var: Türkiye'de yılda tüketilen yabancı 
sigara miktarı kilogram olarak 1988 yılın
da 9 milyon 825 bindir. Bunun parasal tu
tarı 180 milyon dolar. (Türkparası ile 360 
milyar Türk Lirası) eder. Yabancı sigara
dan devletin kasasına giren para 4,5 yıl
da (1984 yılında ithal müsaadesi verdiği
mizden bu yana) 1,3 trilyon liradır. 

ALİ ESER (Samsun) — 1988'de ne 
kadar girmiş sayın sözcü? 

MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — 
Onu da söylerim, ama burada yok. 

VEFA TANIR (Konya) — Mesele 
paraysa, esrar da satalım!.. 

MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — 
Evet, şimdi, daha evvel bu para nereye gi
riyordu; onu söyleyelim. 

VEFA TANIR (Konya) — Vatanda
şı soyduktan sonra, esrar da satalım!.. 

MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — 
Hükümetimiz 1984 yılında yabancı siga
ra ithalini serbest bırakmasaydı, sigara ka
çakçılığı devam edecek ve devletin kasa
sına giren trilyonlar, sigara kaçakçılarının 
cebine girecekti. 

VEFA TANIR (Konya) — Şimdi 
kalktı mı? 

MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — 
Yabancı sigaradan elde edilen ve devlet ka
sasına giren paradan toplu konutlar yapıl
dı ve vatandaşımız ev sahibi oldu. Kötü 
mü oldu?.. 

Ayrıca, Hükümet olarak bir de şunu 
yapıyoruz: Tokat'ta bir sigara fabrikamız 
vardır, bu sigara fabrikasına yeni ve mo-
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dem bir ilave tesis yaparak, yılda 3 bin 
ton, yabancı tür evsafını taşıyan tipte si
gara üretimine geçmek üzere teşebbüse 
geçilmiştir. Yani, Tokat'taki tesislerimiz
de yabancı sigara üretimi başlamış olacak
tır. Bu fabrika faaliyete geçtiği takdirde, 
Türkiye'de yılda tüketilen 10 bin ton ya
bancı sigaranın üçte birini Tokat'ta üret
miş olacağız. Bundan kârımız ne olacak?.. 
Yılda 120 milyar Türk Lirası, yani devle
timiz, 60 milyon dolar, yabancı devletle
re döviz ödememiş olacak. Ayrıca, fabri
ka, Türk fabrikası olacak, içindeki çalışan 
da Türk işçisi olacak, nakliyecisi de Türk 
kamyoncusu olacak. 

Hemen aklıma şu geliyor: Yabancı si
garalarda kullanılan ithal tütünü olan 
-demin arkadaşlarım bahsettiler- Virginia 
ve Burley tipi tütün Türkiye'de yetiştiri
lir mi ve üretilirse diğer Türk tütününe ve 
üreticisine acaba zararı ne olur? Bugün, 
Türk tütününün çoğu dış pazarlarda sa
tılmaktadır, Türkiye'de üretilen Türk tü
tününün çoğunu dış pazarlara satmakta
yız. Bugün, Türk tütününde kalite birkaç 
yıl içerisinde çok yükselmiştir. Dediğimiz 
gibi, 1984 yılında üretilen tütün miktarı 
içerisinde (A) grad tütün yüzde 20 iken* 
(yani, kaliteli tütün miktarı yüzde 20 iken) 
bu, yüzde 100 artmış, bugün yüzde 43'e 
yükselmiştir. Bu durumda, Türkiye'de ya
kılacak, yani işe yaramaz tütün kalmamış, 
iyi tütüne iyi para politikası tutmaya baş
lamıştır ve zaten artık üretici de, kötü tü
tün, tabanda tütün ekmemektedir. 
1980'lerde 241 bin tonlarda olan stokla
rın bugün 132 bin tonlar civarına inmesi 
bunun bir delilidir. 

Avrupa piyasası, sigara paketlerinin 
üstüne, artık, reklam olsun diye "Bu pa
ketin içinde ki tütünde karışım olarak 
Türk tütünü vardır" yazmaktadır. Ayrı
ca, ithal edilen bu Virginia ve Burley tipi 
tütünleri de Türkiye'de çeşit olarak üret
mek için, Düzce, Ç ilimli, Manyas, Gönen 

ve Bafra gibi yerlerde deneme ekimleri ya
pılmaktadır. Ancak, "Bu yabancı menşe
li tütünler, acaba mevcut Türk tütünümü
ze bir zarar getirir mi?" meselesi ortaya 
çıkıyor. Tekel Genel Müdürlüğü uzman
larınca yapılan araştırmalar ve ziraat fa
kültelerinin iştirakiyle yapılan sempoz
yumlarda, Türkiye'de yabancı menşeli tü
tünlerin üretilmesinin, hiçbir zaman için, 
mevcut Türk tütününe bir zararı olmaya
cağı da ilmen saptanmıştır. 

Bugün, Türkiye'de tütün politikası
nın hedefi nedir, ne olmuştur?.. Türkiye'
nin yıllarca, ham tütün, yani işlenmemiş 
tütün ihraç etmesi, hakikaten utanç veri
ci olmuştur. Türk tekstili ile, imalatı ile, 
nasıl, Amerika kapılarını, Avrupa kapıla
rını zorlamış ve bu kapıları kırmış, içeri
ye girmiş isek, Türk tütününde de böyle 
günler yakındır. Bir gün gelecek, Türk si
gara paketleri Amerika ve Avrupa pazar
larında istenir olacaktır; zaten şimdi de is
tenmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Yazıcı, süreniz 
doldu, lütfen toparlayınız.. 

MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — 
Kaç dakikam var Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Bitti Sayın Yazıcı. 
MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — 

Efendim, sözüm uzun; ama şimdi netice 
olarak şunu söylemek isterim: Hüküme
timizin tütün politikası, Türk üreticisi le
hinedir ve tütünde de Anavatan Hüküme
ti reform yapmıştır. Türk üreticisi, fiyat
lardan da memnundur. 

Şimdi, şöyle bir rakam vereyim size. 
1980 senesinde tütünün ortalama fiyatı 161 
lira idi. 1988 senesinde ortalama fiyat -ra
kamları devlet istatistiklerinden aldım-
5 177 liradır, yani... 

VELİ AKSOY (İzmir) - Başfiyat-
tır o. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Köylüden al, biraz da köylüden. 

— 306 — 



T.B.M.M. B : 73 4 , 4 . 1989 O : 1 

MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — 
"Vani, ortalama fiyat, 8 yılda 32 kat artmış
tır. Hangi üründe acaba 8 yılda 32 kat art
ma vardır? 1980 yılında, Fiat 480 traktör 
1 milyon 50 bin lira idi, bugün 1988 yı
lında aynı traktör 20 milyon lira. Yani, 
traktörün fiyatı 20 kat arttığı halde, tütü
nün fiyatı 32 kat artıyor. 1980 yılında, 
renkli televizyon 110 bin lira idi, bugün 1 
milyon 110 bin lira; yani televizyonun fi
yatı 10 kat artmıştır; ama tütünde artış 32 
kattır. 1980 yılında peynir 240 lira idi, bu
gün 3500 liradır; 13,6 kat artmıştır; ama, 
tütün 32 kat artmıştır. Murat-131 marka 
otomobilin fiyatı 1980 senesinde 626 bin 
lira iken, bulgun 12 milyon 900 bin lira
dır; yani 20,6'lık bir artış vardır; ama tü
tünde ise artış 32 kattır. 

Tekel'in ne ödediğine bakacak olur
sak; 1983 yılında Tekel 96,5 milyar Türk 
lirası ödemişken, bu yıl Tekel'in ödediği 
para 1 trilyon 200 milyar Türk lirası; ya
ni, ödeme 6 yılda 12 misli artıyor. 6 yılda 
12 misli artış hiçbir mahsulde görülmemiş
tir ve Tekel, mart ayı içerisinde tüm müs
tahsilin parasını ödemiş, hiç kimseye tek 
kuruş borcu da kalmamıştır. Tekelin bu 
ödemesi, eskiden ta haziran ayma sarkı
yordu. 

Elimde Devlet İstatistik Enstitüsü
nün bir indeksi var: "1983'le 1988 arasın
daki 6 yılda, toptan eşya fiyatlarındaki ar
tış 9 kat" deniliyor. Toptan eşya fiyatları 
6 yılda 9 kat artıyor, 6 yılda tütündeki ar
tış 32 kat... 

ALİ ESER (Samsun) — Sayenizde, 
sayenizde... 

MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — 
Sayemizde tabiî. 

BAŞKAN — Sayın Yazıcı, lütfen bi
tiriniz. 

MÜNİR F. YAZICI (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkan; son sözümü 
söylüyorum efendim. 

Araştırma önergelerini veren arka

daşlarıma teşekkür ediyorum; tütün konu
sunun irdelenmesine vesile oldular, ger
çeklerin, rakamların ortaya dökülmesine 
sebep oldular. 

Oltada yanlış bir durum yoktur; 
Meclis araştırmasına gerek olmadığı ka-
nısıyla, Anavatan Grubu adına, tüm de
ğerli milletvekili arkadaşlarımı saygıyla se
lamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Yazıcı. 

Gruplar adına yapılan konuşmalar 
sona ermiştir. 

Sayın Aksoy, önerge sahibi olarak ko
nuşacak mısınız efendim? 

VELİ AKSOY (İzmir) — Konuşaca
ğım Sayın Başkan. 

ALİ ESER (Samsun) — Sayın Baş
kan, ben de konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aksoy. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Aksoy, süreniz 10 dakikadır, za
manımız da azalmıştır; lütfen, süreye ri
ayet edelim. 

VELİ AKSOY (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; biraz önce gru
bum adına yapmış olduğum konuşmanın 
son kısmında, sigara yapımında kullanı
lacak Virginia ve Burley tütünleri için dı
şarıya, yılda 500 milyon dolar döviz öden
mesinin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu 
belirtmiştim. Buna karşılık, kendi nefis tü
tünlerimizin ihracından yılda sağlanan 
200-250 milyon dolarlık döviz girdisinden 
de yoksun kalınacağını belirtmek isterim. 
Bu arada, sigara üretim ve tüketimimiz 
tümüyle dışa bağımlı hale gelecek, sonuç
ta, petrol benzeri, tüketim zorlamasına ko
nu sigara alışkanlığı, Türkiye'yi yabancı 
çıkarların arenası yaparak, ulusal bağım
sızlığımız tartışılır hale gelecektir. 

Görüldüğü üzere, ülkede bütün bu 
olumsuzluklara çağrı çıkarmanın vebali 
birtakım spesifik gerekçelerle göze alınıp, 
ana amaç gizlenmeye çalışılmaktadır. Ör-
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neğin, Hükümetin beş yıllık alım dönem
lerinde tütün ekici piyasalarına yaklaşımı, 
izlediği politika ve uygulanan fiyatlar, ül
kede tütün üretimini caydırmanın somut 
izlerini sergilemektedir. Biraz önce gru
bum adına yapmış olduğum konuşmanın 
ilk bölümünde bahsetmiştim; izmir'in Kı
nık İlçesinde ve köylerinde, aynı şekilde 
Torbalı'nın birçok köyünde, insanların, 
koçanını verdiği tüccarın arkasında koş
tuğunu ve aradan beş aylık bir zaman geç
miş olmasına rağmen, daha hâlâ ürettiği 
tütünün ve yaptığı kontratın karşılığını 
alamaz durumda olduğunu, tekrar altını 
çizerek belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tüm... 
GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — 

Kontratın tarihi nedir? 
VELİ AKSOY (Devamla) — Buna 

cevap vermek mümkün tabiî. Yani, "Do
ların değeri nedir?" dersek, o daha doğ
ru olur. Bu aradaki farkın kimin cebine 
gideceğini de burada açıkça söylemek zo
runda kalırız. Tüccarın cebine gidiyor ara
daki fark; onu da söylemek zorunda kalı
rım. 

GÜRBÜZ ŞAKRANU (Manisa) — 
Hayır efendim, şunu söylemek istiyorum; 
kontratın tarihi... 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesme
yelim efendim. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Onlar tütüncü değil, bilmezler. 

VELİ AKSOY (Devamla) — Tüm 
bölgelerde verilen fiyatlar, daima, maliyet 
+ enflasyon ist aşınmanın altında ortala
malar oluşturmuş ve göstermelik tavan fi
yatları, üretici kesimin beklentilerini kar
şılayamadığı için, tütün üretimimizde, ilk 
günden itibaren düzenli azalmalar süre
gelmiştir. Sayın ANAP sözcüsü arkadaşım 
da, tütün dikiminin azalmasını, kötü tü
tün dikiminden iyi tütün dikimine geçme 
olarak değerlendirdi; biz ise bunun direkt 

olarak taban fiyatla bağlantılı olduğunu 
belirtmek zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım, sayın milletve
killeri; planlı bir uygulamayla, tütüncülü
ğün dereceli bir tempoyla yavaş yavaş cay
dırılması, ülkeye yabancı tütün girişine bi
linçle direnecek kitlesel gücün kendiliğin
den eritilmesi ve bu önemli oy potansiye
linin birden yitirilmemesi amacı güdül-
müştür. Ne var ki, bu kitle, tüm eksilme
lere karşın, gerek 1986 ara seçimlerinde, 
gerekse 1989 yerel seçimlerinde, bilincini 
kanıtlayan davranış göstermiş ve o nedenle 
de, ülke tütüncülüğünün yabancı sömü
rüye devrinde, Sayın Özal, ortamın daha 
elverişli koşullara kavuşmasını beklemek 
zorunda kalmıştır. Buna karşın, uygula
manın ereğine ulaştığını söylemek olanak
lıdır. Zira, Türkiye genelinde 1980 yılın
da üretici sayısı 455 bin iken, 1987'de 401 
bine geriliyor. 1980 yılında üretim alanı 
222 996 hektar iken, 1987'de 190 000 hek
tara doğru geriliyor. 1980 yılında üretim 
miktarı 228 349 ton iken, 1987'de 175 000 
tona geriliyor. Bu sonuç, Türk tütüncülü
ğü ve tütün üreticilerinin bitişinin açık 
göstergesidir. 

Üretimdeki azalmayı, kalite iyileştir
me önlem ve çalışmalarının ürünü görüp, 
göstermek, tümüyle gerçek dışıdır. Tütün
de kalite, göreceli bir kavramdır. Ürün, 
doğa koşullarına açık ve çok duyarlıdır. 
Tarlanın toprak strüktürü ve coğrafi ko
numun kaliteye tek ve önkoşul yargısı ke
sin yanılgıdır. Fidelikten itibaren, yetişme 
döneminde, özellikle yağış, güneşleme, sı
caklık ve nem oranı gibi faktörler, ürünün 
kalite ve miktarının, kesin belirleyici et
menleridir. Örneğin, yağışın az, güneşlen
menin çok olduğu sıcak ve kurak üretim 
sezonlarında, kır, kır taban araziler kadar, 
taban tarlalarda da çok yüksek kaliteli 
ürün alınabilir. Buna karşılık, yağışlı yıl
larda, kır ve kır taban arazilerde kalitenin 
çok düşmesi doğal, hatta kesindir. Bu iti-
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barla, fiyat belirlemeleriyle, ekonomik 
müdahelelerle tütün üretimini yönlemek, 
gerçekte üretimi caydırma ve dışsatımcı-
ya primden öte bir anlam taşımamakta
dır. 

Yabancı tütün ve sigaraya izin vere
rek tüketicilerimize daha kaliteli sigara 
sunmak savı da, bir önceki gibi aldatma
cadan ibarettir. Dünyanın her yerinden, 
bu çağdaş teknoloji için, makine, araç ve 
gerecin sağlanması mümkündür. Donanı
mı tamamlanmış fabrikalarda da üretimi 
gerçekleştirecek teknik eleman ve kalifiye 
işgücümüz mevcuttur. Yetersizse, yetişti
rilmeleri de olanaklıdır. Kendini ülke çı
karlarına adamış meslek adamları, bu ko
nuda herhalde yabancı elemanlardan da
ha üstün görev bilinciyle hizmet verip, ba
şarılı olurlar. Üretimin caydırılması savı
mıza kanıt, son beş yılın ekici tütün piya
salarında uygulanan fiyatlar ve sonuçla
rının ayrıntılı açıklamasıdır. Daha önceki 
yılların da tablosu elimde mevcut, ama 
1987 ve 1988 yıllan arasındaki değerlen
dirmeyi sunmak istiyorum: 

1987 yılında maliyet 2 200 lira, enf
lasyon yüzde 63, ortalama oluşan fiyat 
2 885 lira, oluşması gerekli ortalama fiyat 
ise 4 084 lira; yani aradaki fark yüzde 41,5. 
1988 yılı maliyeti 3 500 lira, enflasyon 
yüzde 87, oluşan ortalama fiyat 4 000-
4 500 lira arasında, ama oluşması gereken 
ortalama fiyat'da 7 000 lira ve aradaki fark 
da yüzde 40-45 arasında. 

Görüldüğü üzere, bilinen amaç doğ
rultusunda, üreticiler, verimsiz bir uğra
şa terk edilmişlerdir. Giderek azalan üre
tim buna karşın halen sürüyorsa, bunun 
zorlayıcı nedenleri vardır. 

Tütün bir aile tarım ürünüdür. Ka
dın, erkek, her yaştaki aile bireyleri üre
time katılabilmektedir. Ülkemizde tütün 
arazilerinin bir bölümü salt bu tarımla de-
ğerlendirilebilmektedir. Ayrıca özel teknik 
bilgi ve güç üretim koşullarına karşılık, pa-

rite, tütünde yüksektir. Fiyat ve benzeri 
uygulamaların tümüyle bir uzmanlık ol
masına karşın, Sayın Ozal'm görüş ve is
tekleri doğrultusunda sürdürülmesi, bir 
yandan üretici kesimin yukarıya alınmış 
gerçeklerle sürdürdüğü üretimi sıfırlayıp, 
tütün üreticilerini ekonomik açıdan ger
çekten felaketli bir sona götüreceği kadar; 
öte yandan, bu konuda Sayın Ozal'm özel 
bir amaçla bağımlı davrandığının somut 
izlerini bizlere sergilemektedir. Zira, eki
ci tütün piyasalarında, içtenlikten uzak, 
inandırıcı olmayan gerekçelerle fiyat ve 
alım politika uygulamaları, yukarıda da 
belirttiğimiz gibi, iç pazann, herhalde çok 
önemli bir çıkar karşılığı dev tröstlerce sö
mürülmeye açılması için kılıf hazırlamak
tır. Türkiye'nin dışa bağımlılığına atılan 
yeni bir adımın somut örneğini oluşturan 
bu tutum, ciddî devlet kavramıyla bağdaş
maz. Türk tütüncülüğü ve tütüncüsünün 
felaketli sonunu hazırlayacak tüm kapsam
lı girişim ve gayretlerin, ancak Sayın 
Ozal'm Başbakanlık dönemiyle doruğa 
ulaştığı da görülmektedir. Bu nedenle, ge
rek Başbakan Sayın Özal ve gerekse ona 
bu konuda etkili destek olacak tüm ilgili 
ve yetkililer, geleceğin Türkiyesinde bu ve
balin ağır ve affedilmez sorumluları ola
rak anılacaklardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
yukarıda bahsettiğim şekliyle, tütün üre
ticimizin yok edilmemesi ve ülke çıkarla
rımızın ön planda tutulmasını gerçekten 
istiyorsak, bu konuda, gerek Doğru Yol
cu arkadaşlarımızın ve gerekse bizim, tü
tün ithaliyle ilgili konuda vermiş olduğu
muz Meclis araştırma önergesine olumlu 
oy kullanacağınıza inanıyor, hepinizi say
gıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Aksoy. 

Önerge sahibi olarak, Sayın Ali Eser; 
buyurun efendim. (DYP sıralarından al
kışlar) 
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Konuşma süreniz 10 dakikadır Ali 
Bey. 

ALİ ESER (Samsun) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkanım. 

Değerli milletvekilleri, tütün konu
suyla alakalı biraz evvel yaptığımız konuş
maların tamamlayıcısı olarak ve ilave ola
rak da Anavatan Partisi Grubu Sözcüsü 
Sayın Fuat Yazıcı kardeşimizin ileri sür
düğü bazı iddialara cevap vermek üzere 
ikinci kez şahsım adına söz aldım. Bu ve
sileyle, burada yeni gelen arkadaşlarıma 
da saygılarımı arz ediyorum. 

Ben, öncelikle, fiyat politikası üzerin
de sayın sözcünün iddialarının geçerli ol
madığını şu şekliyle açıklamak istiyorum. 

Sayın ANAP sözcüsünün söylediği ve 
bundan önceki Sayın Maliye Bakınının da 
sürekli, diline pelesenk yaptığı, "Lahana 
yaprağı tütün; ek tabana, sat devlet 
babaya" yahut "ek tabana sat Tekel 
babaya" gibi, slogan haline gelen bir ko
nu, maalesef, gerçeklerden uzak bir iddi
adır. Çünkü, ANAP iktidarları öncesi dö
nemde, tütün üretiminin çok kontrolsüz 
ve sadece kilo artışını teşvik eder şekilde 
serbest bırakıldığı, kalitenin bozulduğu id
diaları var. Biz, üretimin gelişimine bak
tığımız zaman, üretimde, sadece kalite dü
zeltici önlemlerin değil, benden biraz ev-
vel konuşan arkadaşımızın da iddia ettiği 
gibi, güdülen fiyat politikalarının tesirli ol
duğunu görüyoruz. Çünkü, 1980'de 228 
bin küsur ton olan üretim, 1981'de 168 bin 
tona inmiş, sonra 170 ilâ 180 bin tonlar 
civarında seyretmiştir. Sayın ANAP söz
cüsünün, ' '1988 üretiminin 218 bin ton ve 
ondan sonraki üretimin de daha yüksek 
olacağı" şeklindeki iddiası, 1984 - 1987 
arasındaki bu düşüşün nedenini açıklar 
vaziyette değildir ve zaten mantığa da uy
mamaktadır. Şöyle ki, 1986 ürünü Ege 
Bölgesi tütün fiyatları grad esasına göre 
açıklandığında -ki, bu grad meselesi, o se
ne başlamıştır- maalesef bir aldatmaca ne

ticesi, fiyatların, taban fiyatı değil de, baş-
fiyat ilan edilmek suretiyle yüksek göste
rilmesi politikasına gidilmiş; ancak, ger
çekte, ortalama fiyat olarak, üreticiye, ilan 
edilen fiyatların aşağı yukarı yarısından az 
bir pay kalmıştır. 

Bakınız, Samsun bölgesinde 1987 re
koltesini şu şekilde açıklayayım : Nisan ba
şına kadar, toplam olarak, 10 milyon.619 
bin kilo tütün alınmış ve ortalama 5 470 
lira fiyat tespiti var. Samsun bölgemizde 
1988 yılı için ilan edilen (A) grad tütün 
7 850 lira. Demek ki, aşağı yukarı, 1987 
yılına göre yüzde 40 nispetinde artan bir 
fiyat teşekkül ediyor. 

1986 yılı ürünü olarak Ege Bölgesin
de yaptığımız bir araştırmada, çarpıklığı 
şöyle görüyoruz : O yıl, Tekel İşletmeleri 
Genel Müdürlüğünce, kilogram başına, 
(A) grad için 2 800, (B) grad için 1100, 
kapa tütünler için de 300 lira fiyat yeril
di. Buna karşılık, bu tütünlerin ihraç fi
yatları, (A) gradda 4,4; (B) gradda 2,9 ve 
kapada 1,8 Amerikan Dolarıdır. Şimdi bu
rada, "Çarpıcı olan taraf neresi?" diye so
rarsanız, onu özet olarak söylemek istiyo
rum. (A) gradda ve (B) grad tütünlerde, 
Tekel'in verdiği nispet ile, bu tütünlerin 
ihraç fiyatları nispeti aynı değil. Şöyle ki, 
(A) grad 4,4 dolar, (B) grad 2,9 dolar; aşa
ğı yukarı (B) grad, (A) gradın yüzde 60 
- 65'i civarında bir rakama tekabül edi
yor. Halbuki, Tekel'in verdiği fiyatlara ba
karsanız, (A) grad 2 800 lira, (B) grad 
1 100 liradır; yüzde 40'mı bile tutmuyor. 
İşte, asıl aldatmaca, asıl kaynak kaybı ve
yahut üreticinin zararı buradadır. İşte biz, 
bu politikaya karşı çıkıyoruz; yoksa, sayın 
sözcünün dediği gibi, "Üretim artıyor, ar
tışı önleyelim, kaliteyi yükseltelim ve pa
rayı çok verelim'' gibi bir politika, tütün 
üreticisinin sorununun maalesef gerçek 
çözümü değildir. Bize göre çözüm, kali
teyi değer fiyatıyla tespit etmek, tüccara 
ve ihracatçıya değil, hakikî üreticiye el 
emeğinin karşılığını vermektir. 
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Sayın milletvekilleri, ikinci bir hususa 
geliyorum. Sayın Anavatan Partili arkada
şımız, sigara ithalatının pek çok avanta
jından bahsettikten sonra, belli başlı fonk
siyonunun da konut politikasına katkısı ol
duğunu ileri sürdüler. Şimdi bakınız, bi
zim, bir önceki Sayın Maliye Bakanından 
almış olduğumuz bir açıklama vardı. Bu
nu daha önceki konuşmamda da belirt
miştim; bugün 2 200 liraya satılan ithal 
Marlboro sigarasının maliyet kalemlerini 
şu şekilde dökmek mümkündür : Sigara 
fiyatından, Savunma Sanayiini Güçlendir
me, Eğitim, Gençlik ve Spor vesaire gibi 
muhtelif fonlara para ayrılmaktadır. Bu
nun içinden Konut Fonuna aynlan para 
379 liradır. Yani bu, 2 200 liraya satılan 
sigaranın aşağı yukarı yüzde 16' sı gibi bir 
rakam oluyor. Şimdi, bunun toplu konut 
projesine olan katkısının bu kadar büyü
tülerek her kürsüye çıkışta ve her konuş
manın başında sigara ithalatının en büyük 
kaynağını teşkil ettiğini söylemek ne de
rece geçerlidir? Acaba bu sloganla, sigara 
içen vatandaşın soyularak, diğer yerlere 
kaynak aktarılması mı ön plana geliyor? 
Bu konu, yerli sigaralar için de sözkonu-
sudur ve hatta hatta bazı çarpıcı noktalar 
da bulunmaktadır. Farzımuhal, sigarala
rın kısasından Deprem Fonu vesaire gibi 
birtakım fonlar için alınan pay, 100 mili
metre boyunda olan büyük sigaralara, ne
dense konmamıştır. 

VEFA TANIR (Konya) — Yabancı 
sigaralarda da yok... 

ALİ ESER (Devamla) — Evet, ya
bancı sigaralara da konmamıştır. Yani, 
bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin sigara ithalatından sosyal kaynak
lar sağladığı ve kaçakçılığı önlediği gibi id
dialar, bize göre varit değildir. 

Sayın Anavatan Partisi sözcüsü arka
daşımız, sözlerinin sonunda "Tütün eki
len alanlar, kaliteli tütünün çoğalması ve 

çiftçimizin eline geçen paraların artmasıy
la paralel olarak artmıştır" dediler. 

Bu konuda da bizim elimizdeki veri
ler, 1979 ilâ 1987 yılları arasında tütün eki
len alanların hektar itibariyle maalesef 232 
bin hektardan 188 bin hektara düştüğü
nü, yani yüzde 16 - 17'lik bir azalmaya ta
bi tutulduğunu göstermektedir. İşte, bize 
göre bunun da nedeni, üreticinin 15 - 16 
ay çalışıp, tohumundan gübresine, yevmi
yeli işçisine kadar harcadığı paralarının 
karşılığını alamadığından dolayı, ekim 
yapmaktan giderek kaçınmasından kay
naklanmaktadır. Bize göre, kalite ve fiyat 
politikası ekimi tamamen ters olarak et
kilemektedir. 

Bir başka konuya daha dikkatlerini
zi çekmek istiyorum. Yine sayın sözcü, 
"Böyle gelişigüzel politikalardan dolayı, 
üretici ne ürettiyse hepsini satın alan dev
let veyahut hükümet, muazzam stoklara 
sahip oldu, satamayacağı tütünleri aldı'' 
dedi. 

Şimdi bakınız; sayın sözcü, "Stok 
230 bin tondan 130 bin tona indi'' diyor; 
ama, bu arada şunu göz ardı ediyor ki, 
1976 yılında temelleri atılıp 1976 yılından 
sonra üretime geçen ve bugünkü üretimin 
aşağı yukarı yarısını temin eden 4 adet 
(Adana, Tokat, Bitlis gibi) fabrika devre
ye girmiştir ve bu stok miktarı da bundan 
dolayı azalmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Eser, süreniz dol
du, lütfen bağlayınız. 

Teşekkür ederim. 
ALİ ESER (Devamla) — Bağlayaca

ğım Sayın Başkanım. 
Bir önceki konuşmamızda da bahset

tik; sigara tüketimi 27 bin tondan 65 bin 
tona, 3 sene zarfında çıkmıştı. Dolayısıy
la, stok azalışının bu nedenlere bağlı ol
madığını da burada vurgulamak is
tiyorum. 
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Sayın sözcünün son bir iddiasını da 
burada irdelemek istiyorum. Dediler ki, 
"Tütün ihracatımız, tütün üretimimiz öy
le bir kaliteli vaziyete gelecek ki, öyle yük
sek rakamlara erişeceğiz ki, bugün, teks
til sanayimizdeki gibi, Amerika'nın vesa-
irenin bize uyguladığı kota sınırlamaları
nı zorlayacağız, aynı vaziyete getireceğiz." 

Tütün ihracatının 1978 - 1979 yılla
rındaki tüm ihracat içinde yüzde 15 olan 
payı 1986 - 1987 yıllarında yüzde 4'e düş
müştür. Buracla 4 misli gibi bir nispet dü
şüklüğü de var. Biz, iddiamızı tekrarlıyo
ruz; ithalatın, hem döviz kaybı bakımın
dan, hem kalite ve yabancı gruplara Tür
kiye Cumhuriyeti vatandaşının kaynakla
rının aktarılması bakımından mahzurlu 
olacağı iddiamızı tekrarlıyoruz. 

Bu konuda (iyileştirme yönünde, 
Türk tütüncüsünün, Türk üreticisinin ko

runması hususunda) Meclis araştırması 
gereğini tekrar vurguluyor, yardımlarını
zı rica ederek, saygılar sunuyorum. 

Sağolun. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Eser. 

Meclis araştırması önergeleri üzerin
deki öngörü şmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, önergeleri beraberce oylarını
za sunuyorum : Meclis araştırması açıl
masını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Alınan karar gereğince, güven istemi 
görüşmelerini yapmak için, 6 Nisan 1989 
Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.47 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR 
VAPLARI 

VE CE-

1, — Ankara Milletvekili Erol Ağagü'in, 
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğünce 
17.2.1989 tarihli şartname ik gerçekleştirilen dış 
ve iç lastik altınlarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakam Ekrem fbkdemâii'nin yazılı cevabı (7/586) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 

Erol Ağagil 
Ankara 

alımları ile ilgili olarak; 
1. Lastik alımı için şartnamede ya

zılı koşulara uyulmuş mudur? 
2. Alınan dış lastiklerin tazelik bel

gesi var mıdır? 
3. Alınan iç lastikler yeni mi, yok

sa kullanılmış mıdır? 
4. Alınan lastikler ABD menşeli ol

duğuna göre ne zaman ve hangi firma ta
rafından Türkiye'ye ithal edilmiştir? 

9.3.1989 
TC 

Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

HÜKMÜ : 525-65/460-9333 

31.3.1989 

Ulaştırma Bakanlığına bağlı Devlet Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hava Meydanları Genel Müdürlüğünce Başkanlığına 
17 Şubat 1989 tarihli şartname ile alınan İlgi : 13.3.1989 tarih ve Kan. Kar. 
1400-R-20 18PRS kodlu dış ve iç lastik Md. 7/586-2467/11668 sayılı yazınız. 
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Ankara Milletvekili Sayın Erol Ağa-
gil'in Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünce 17.2.1989 tarihli 
şartname ile gerçekleştirilen dış ve iç las
tik alımlarına ilişkin ilgi yazınız eki yazılı 
soru önergesi incelenmiş ve cevaplarımız 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ekrem Pakdemirli 
Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Lastik alımı için şartname
de yazılı koşullara uyulmuş mudur? 

Cevap 1. Lastik alımı için şartna
mede yazılı şartlara uyulmuştur. Her ne 
kadar ihaleye 42 adet iç ve dış lastik alımı 
olarak çıkılmışsa da alım satın alma ko
misyon kararında belirtildiği gibi Hazine 
ve idare menfaati göz önünde tutularak 12 
adet planlanan stok alımından vazgeçilmiş 
ve 30 adet iç ve dış lastik satın alınmıştır. 

4 . 4 . 1989 O : 1 

Soru 2. Alınan dış lastiklerin taze
lik belgesi var mıdır? 

Cevap 2. Alman dış lastikler için ta
zelik belgesi adı altında bir uygulama ya
pılmamaktadır. Alınan lastikler için iki de
fa teknik heyetçe muayene yapılmış ve las
tiklerin yeni olduğu anlaşılmıştır. 

Soru 3. Alman iç lastikler yeni mi, 
yoksa kullanılmış mıdır? 

Cevap 3. İki ayn muayene heyet ra
poru ile alınan iç lastiklerin de yeni oldu
ğu tespit edilmiştir. Ayrıca firmaca veri
len garanti belgesi de mevcuttur. 

Soru 4. Alınan lastikler ABD men
şeli olduğuna göre ne zaman ve hangi fir
ma tarafından Türkiye'ye ithal edilmiştir? 

Cevap 4. Firma ile yapılan görüş
mede lastiklerin 1988 yılı ithali olduğu bil
dirilmiştir. 

• — — — — 





Türkiye Büyük Millet Meclis 

73 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

4 . 4 . 1989 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 

'3 ' 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — 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) 

2. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy 
ve 40 arkadaşının, tütün tekelinin kal
dırılmasından sonra tütün üretim ve tü-
ketiımiıadetoi gelişmeleriinı ülkemizde eko
nomik, tarımsal ve sosyal zararlara ne
den olacağı iddiasını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 lineti, İçtüzüğün 102 
ve 1013 üncü maddeleri uyarınca bir 

Meclis araştırması 
Önergesi (10/33) 

açılmasına ilişkin 

3. — Samsun Milletvekili Ali Eser 
ve 42 arkadaşının, yabancı sigara ithali
nin Türk tütüncülüğünü ve sigara sa
nayiini çıkmaza soktuğu iddialarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkim önergesi (10/34) 

4. — Hatay. Milletvekili Ali Uyar ve 
26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe ata
nacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki 
başarı oranının düşük olmasının neden
leri ile soruna 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) 

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

6. — İzmir 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/36) 

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

8. — 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) 

9. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dönük 
yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarım geliştirmek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/39) 

10. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve standardizasyonu 
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak 
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için 

kalıcı vs tutarlı bir politika tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

11. — 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, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

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

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

14. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan ve 42 arkadaşın m, cezaevlerin
deki uygulamalar ve cezaevlerinde mey
dana gelen olaylar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 1.01 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/8) 

15. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf ve sa-

• natkâriların sorunları ve çözüm yolları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/9) 
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16. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik ile il
gili iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin 
ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet 
veren bir kuruluş haline getirilmesini sağ
lamak amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/43) 

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

18. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sükmenoğlu ve 19 arkadaşının, de
nizcilik sektörünün içinde bulunduğu so
runları ve hu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması. açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

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

20. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 

üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık sis
temindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın -98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48) 

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

23. — Sivas Milletvekili Ekrem Kan
gal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu sorun
lara getirilecek çözüm yollarını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, • İçtü
züğün 102 ve' 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/50) 

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

25. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Al tiner ve 15 arkadaşının, madencilik sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
bu sorunların nedenlerini tespit etmek 



amacıyla Anayasanın 98 inci içtüzüğün 
102 ve 103 üncü ma dd öl eni uyarınca fak 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi' (10/52) 

26. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürlk ve 16 arkadaşının, trafik kaza
larının nedenlerini ve trafik kazalarınım, 
önlenebiılimesıi için •ataması 'gerekti ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 vo 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

27. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek
törünün sorumllıarı konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mald-
deleri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/10) 

128. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta 
sık sık zam yapılmasının nedenlerini tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54) 

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

30. — Zonguldak Milletvekili Şinast 
Altmer ve 9 arkadaşının, elektrik enerji
sinin yüksek fiyatla satılmasının neden
leri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önprgesl (8/11) 

31. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum olayı 
ve Türkiye Emlak Bankası eski Genel 
Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklik de
recesini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi ((10/56) 

32. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Söklmenoğlu vje 45 arkadaşının, 
dış politlika konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü (madde
leri uyarımca h'ir Meclis araşiturması açıl-
maisınia ilüşkinı önergesi (10/57) 

33. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 16 arkadaşının, Türk basınınin 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/12) 

34. — Tekirdağ Milletvekili Enils Tü
tüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik 
programlarındaki çöküşün önlenmesi ve 
ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurul
ması için alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/58) 

35. — İzmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 35 arkadaşının, İzmir Büyükşehir 
Belediyesince kurulan veya kuruluşuna iş
tirak edilen şirketlerin yaptıkları işleri, 
Belediyeden aldıkları ihalelerin koşulları
nı ve bu ihalelerin son durumlarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/59) 

36. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 30 arkadaşının, SEKA gre-



vinin nedenleri ile ekonomik ve sosyal 
boyutlarını ve olayın sorumlularını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 vo 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/61) 

37. — Gaziantep Milletvekili Abdııl-
kadir Ateş V;e 33 arkadaşının, kamu (ban
kalarının içinde bulundukları sorunları, 
bu konuda alınacak tedbirleri ve olayın 
sorumlularını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

38. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder 
Kırlı ve 32 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda 
kullanılmak üzere kiralanan ve satın alı
nan helikopterler için hangi kurumca ne 
miktar ödeme yapıldığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/63) 

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

3S — 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) 

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

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

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

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

8. — 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) 

9. — Hatay Mıiilleitvekiili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku 

(1) İçtüzüğün 96 na maddesi uya* 
rınca sözlü soruya çevrilmiştir,. 



cnarhatıeleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü sora öner
gesi (6/28) 

10. — Esiklişehlir Milletvekili M, Cev
det Selvi'nin, işçüerin ekonomik ve sos-
yaî sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru öneıge-
©i (6/32) 

11. —- Tekirdağ Milletvekilli Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince- 1987 
hasat döneminde satun alınan ayçiçeği 
ürünü liçin üreticilere fiyat farkı ödıeııip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve fica-* 
ret Baklanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

12. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğullarii'nın, Sıkıyönetim Kanunu-. 
na göre görevtenine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük İnaklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru Önergesi (6/44) 

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

14. — Antalya Milletvekili Hasam 
Hamal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

15. — Çorum Milletvekili Rıza ili
ni an'ın, Çorum İli Ortafcöy ilçesi Yay-' 
lacıık Köyünde yaptırılan ortaokullun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü' soru önergesi (6/48) 

İ 6. — 'Hatay Milletvekili Öner Mıı's-
fci'nin* ABD ile yapılan Savumma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşma s in m onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

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

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

19. — Samsun Milletvekilli İrfan De 
rniralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

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

21. — Afyon M illet vekili 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) 

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

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



24. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü som önergesi (6/68) 

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

26. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
Kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta-
rınj Orman ve Köyişleri Balkanından 
sözlü sora Önergesi {6/70) 

\. 
27. — Hatay Milletvekilli Öner Miski' 

nün, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin içişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

28. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rin© ilişiklin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

29. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
ICurt'uo, <Oebza ilçesine bağh mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü som önergesi (6/75) 

30. — Kocaeli M illet vekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze * Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

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

32. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek. zam
mın ilk taksidmin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

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

34. —• Diyarbakır Milletvekilli Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü sora önergesi (6/103) (1) 

35. — Kütahya Millet vekili Mehmet 
Korkınaz'ın, 2983 yılmda kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

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

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

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

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

Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde' meydana geldiği iddia edi
len gerileımenıim nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
( 6 / 8 4 ) • • - • ' " . 

41. — Bursa Mliılletvekıill' Beyıtullalı 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğrenr 

çilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Mıillî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

' 42. — Muğla Mıiılılcıtveikiilii Tufan Do-; 
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 

• atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan; sözlü sonu 
önergesi (6/105) (1) 

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

44. — Arı kara Milıl'etveıkilii Rıza Yıl-. 
mıaz'ın, Aydınlıkevler Körler ilkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 
(D 

45. — Ankara Milletvekilli Ömer Çift-
çi'nim, Türk - iş Yapı Kooperatif ince 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) 

46. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua

melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

47. — Adana Miıltetvekiılıi Abdullah. 
Sedat Doğan'm, Adana Eğitim Araçlan 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sora 
önergesi (6/121) (1) 

48. — Kırkılıaırel Milfeıtvefkliilıi İrfan. 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü sora önergesi (6/89) 

, 49. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altı ner'in Türk Kadınını Tanıtana'-ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) 

50. — İzmir Miıltetvekıili R. Kemaıl 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6,4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

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

52. — Tunceli Mıilıletvıekli 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) 

53. — İçel MıiıMletveıfcilLi Durmuş Fikri 
Sağlar'm, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi-



sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü son' 
önergesi (6/136) (1) 

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

55. — Ankara Milletvekilli' 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 kooperatit adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

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

57. — Zonguldak Milletvekili Şimasi 
Altıner'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) 

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

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

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

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

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

63. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürselertn, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/144) (1) 

64. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanaca-. 
gına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 
(0 

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

66. — İstanbul Milletvekilli Mustafa 
Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana 
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranış
ları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler 



alındığına ilişkin Millî Eğilim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

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

68. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu-
AVLU yaptığı toplantılara yo gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü sora 
önergesi (6/J112J 

69. — Manisa Milletvekili. îiasaın Zen-
gin*in, Manisa İli Kula İlçesindeki San
dal Grubu içme-suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ye bazı köy
lerin BU alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından gözlü 
aoru önergesi (6/114) 

70. — Zonguldak- M:iıl'letyekıiLi Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Tafkömünü Ku
rumu Amasra Müessese; Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
£62115} 

71. — Hatay Milletvekilli Turhan •H,ır-
f anoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım Ku
rumu tarafından 1986 yılında giftçi yo 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ad©-* 
4ine ve satış fiyatına üisMn Tarım Orman 
m Köyi§leri Bakanından jıözlü nom 
önergesi (6/jl 16] 

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

73." — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 

yöneticilerin görevlerine ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Mıillî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1) 

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

75. — Edinne Milletvekili Erdal Kal
kan'in; Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

76. — Antalya Milletvekilli 'İbrahim 
Demircin, İstanbul Kalamış İlkokulunda. 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

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

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

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

80. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat 
Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö-
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netmenî ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sö/dü soru önergesi 
(6/233) (1) 

81. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlıı'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) 

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

83. — Balıkesir Milletvekili t. ön
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1) 

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

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

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

87. — Ankara Milletvekili Ömer Çif.t-
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.İ. Orta Anadolu Linyit işlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

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

89. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Sümerbank'ta «Turgut Özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

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

91. — İzmıiır Milletvekilli İv. Kemal 
AnadoTun, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddi
asına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Talbiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

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

93. — Adana Milletvekilli Cüneyt Can
ver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı 'bulunduğu id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü sûru 
önergesi (6/250) (1) 

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

95. — Tunceli Milletvekilli Kamer 
Genc'im, İstanbul - Tuzla'dıa 7.10.1988 ta
rihinde polisçe yapılan kontrol «ırasında 
meydana gelen olaya Miskin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

96. — Denizli "Mliılfetvekiılli. Adinan 
Keskkı'in,"tütün ve yabancı siilgara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

97. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det SeHvi'ınikı, yurltlara giremeyen öğren
cilerin sıaıyıısına ve sorumlarına Sllîştoin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baıkanm-
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) 

98. — Kütahya Mliletvekffi Mebmeit 
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) 

99. —r Kocaeli Mİıletvekii Ömeır 
Türkçakal'ın, Seka izmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

100. — Aydın Milletvekilli Hitonfi Ziya 
Postacı'nın, Kuveyt Türît Evkaf Finans 
Kurumıu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket 
anasözleşınesin'die .yen] alan bazı hüküm
lere ilişkin Devlet Baklanından sözlü so
ru önergesi (6/257) (1) 

101. — Çorum Mliılıtatvek'iılü Rıza Ili-
man'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
elektrik: sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Balkanından sözlü soru önerge
mi (6/258) (1) 

102. — Diyaırıbialkur Mitotvekilı'i Fuaıt 
Atalayj'ın, Diyarb'akır ili Hani İlçesinde 

14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya 
ve sorumluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

103. — İsparta Milletvekili Erltekin 
Duruifcürik'ün, 335 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girmesinden 
sonra boşalan •belediye başkanlıklarına ve 
bu belediye başkanlıklarına valiliklerce 
yapılan atamalara ilişkin İçişleri Balka
nından sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

104. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak faiz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

105. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ücretlilere ve gelir vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne 
kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergli 
iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/134) 

106. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden ül
kelerden ülkemizce ne kadar et ithal edil
diğine ve ithalatın devam edip etmediği
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/135) 

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

108. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, izmir Büyükşehir Belediye Baş
kanı ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bü
rosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bu-ı 
lunmaları nedeniyle herhangi bir soruş-
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İurma açılıp açılmadığına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü som önergesi (6/316) 
m 

109. — İçel Milletvekili M. İstemihan 
Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişiktin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/261) (1) , 

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

111. — Hatay Milletvekili Turhan, 
Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
KOBİRLİK'ce gerçekleştirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 
(1) 

112. — Balıkesir Milletvekili î. Önder 
Kırlı'nın, eğitim önlıisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini biti
ren emekli öğretmenlerdin intibaklarının 
yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) (1) 

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

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

115. — Kütahya MilletveKiü Mehmet 
Kodcmaz'ın, ülkemıizdeki et tüketimine 

ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner* 
gesi (6/139) 

116. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın olağanüstü hal uygulaması ne
deniyle yapılan harcamalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

117. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

118. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat SÖkmenoğlu'nun, İskenderun De
mir ve Çelik Fabrikalannca son üç ayda 
belediyelere ve diğer resmî kurumlara 
yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 
(D 

119. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Çankırı İli El divan İlçesi ara
zisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve 
Saraycık köylerine içme suyu-olarak götü
rüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/148) 

120. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelehi'nin, Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 
1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve' Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/149) 

121. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Cizre .-J Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/150) 

122. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge-
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çicj statüde kaç işçimin ne kadar süre ile 
çaiıştınldıgına ilişkin Tanm Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

123. — Adana Milletvekili Orhan §en-
dağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılında 
geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
1.U.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere il|işkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 

124. — Adana Milletvekili Orhan §en-
dağ'ın, Misis'İ Kozan'a bağlayan eski Ko
zan yolunun, Misis hududu Göztepe mev
kiindeki yolun 'bakım ma ve asfaltlanma
sına ilişkin Tanm Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

125. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana ilinin sağlık •sorunlarına iliş-
k;n Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

•sözlü soru önergesi (6/154) 

126. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından' sözlü soru önergesi 
(6/155) 

127. — Adana Milletvekili Orhan Şen-, 
dağ'ın, Adana llj Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yap-
tırılıp yaptırılmayacağüia ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/156) 

128. — Adana Milletvekili Orhan Şcn-
dağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi. Yıunııs-
oğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırılma-'-
masının nedenine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

129. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Ceyhan Nehrimin Akdeniz'e dö
küldüğü . bölgenin herhangi bir firmaya 

kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

130. — Adana Milletvekili Orhan Şen 
dağ'ın,. Silifke İlçesinde '1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia 
edilen değişikliklere ve imar planı düzen
leme çalı-şmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/159) 

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

132. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak 11 Merkezinde iz
lenemediği iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/160) 

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

134. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânların
dan yararlandırılmaları için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

135. —' İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta - Antalya Dereboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tah
sisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/163) 

136. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için 



toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/164) 

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

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

139. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, ÇAY * KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

140. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168) 

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

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

143... — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya ili Merkez İlçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1.72) 

144. -1- Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı ilçe

sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/173) 

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

146. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/i 75) 

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

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

149. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köyler
de yapılmakta olan sanayi ve fabrika in
şaatlarının ruhsatlarının bulunup bulun
madığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

150. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Muallimköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 
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151. —MCocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/180) 

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

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

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

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

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

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

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet. 
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/187) 

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

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

161. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının şubelerine, 1987 yıh' 

. kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/305) (1) 

162. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban 
fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190) 

163. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru 'önergesi 
(6/191) 

164. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 

' soru önergesi (6/192) 

165. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ye 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/193) 
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166. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmen oğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi * Ziraat Fakültesinde yapılan 
UÇARDA toplantısında meydana geldiği 
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/194) 

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

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

169. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

170. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia 
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196) 

171. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/197) 

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

173. — İçel Milletvekili M. tstemi-
han Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik 

il yapılmasının düşünülümediğine» dair 
31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

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

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

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

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

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

179. — Ankara Milletvekili Tevfik Ko- • 
çak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesi
ne bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören 
kasabalarının ne zaman ilçe yapılacakla
rına üişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/319) (1) 

180. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, ülkemize sığınan pe^mergeler-
den bir kısmının Gebze - Çayırova'daki 

(73 üncü Birleşim) 
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Tarım Meslek Lisesinde istihdam edile
ceği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

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

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

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

184. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İ l Yalvaç İlçesine 
bağlı Karıkkaya ve Kuruısarı köylerimin 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Onman 
ve Köyiışlıeri, Balkanımdan sözlü soru öner
gesi (6/209) 

185. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Gülbiirlifc'çe 1988 yılında 
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan 
ödemelerle ilişkim Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210) 

186.— İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta ili Scnirkcnt İlçesine 
ruitürk'ün, İsparta İM Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonum, bazı köylerin tarım 
arazilerimi olumsuz yönde etkilediği iddi
asına (ilişkin- Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanıından sözlü soru önergesi (6/211) 

187. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Duirutürfc'üm, İsparta İli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerime 'bağlı bazı kasaba vo 
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına 

ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/212) 

188. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durmüürk'ün, Eğridir Gölümde üretilen ke
revit balıklariında görülen hastalığım gide
rilmesi içim me gibi tedbirler atadığına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü som önergesi (6/213) 

189. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunum gelirlerine ve harcama
larına ilişkim Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 

190,, — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin 
ve Diyarbakır illerinde köy korucuları 
tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) (1) 

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

192J — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Atabey İlçesi Kapıcafc Köyü
nün başka bir (mahalle taşınmasına dair 
projenin 1988 yılında gerçekleştirilememe-
simıin medenine ilişkin Bayıındıırlık ve İskânı 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

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

194, — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, British Airways uçaklarıyla 
Ankara ve istanbul'dan Londra'ya giden 
yolcuların sıtma tehlikesine; karşı ilaç-



{andıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 

195. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
raın'ın Niğde Merkez İlçesine bağlı Karga-
sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Uluağaç Barajına iliş'kıim Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru Önergesi (6/217) 

196. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde ya
pılması düşünülen İmrahor Göletiue iliş
kin Bayındırlık: ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/218) 

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

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

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

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

201. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'm, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapı kooperatifle

rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

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

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

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

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

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

207. — Bursa Milletvekili Abdulkadir 
Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin ir 
şasinin durdurulduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

208. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Başbakan Turgut Özal'ın, Gö-
cek'teki yaz tatili sırasında kaldığı yatın 



kira bedeline ilişkin Başbakaridan sözlü 
soru önergesi (6/332) (1) 

209. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Ka-
yadibi Köyü Evil Mezrasmdaki bir va
tandaşın evinin jandarma tarafından yı
kıldığı ve Kay adi bi Köyünde zorunlu 
ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/333) (1) 

210. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak-

, kâri İli Yüksekova İlçesi Esendere Bu
cağından sınırı geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele 
geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru Önergesi (6/334) (1) 

• 211. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Uludere ilçesi 
Şenoba Köyü Tabur Komutanının bazı 
uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) (1) 

212.'•— Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in* Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yay
lasında otlatılmakta bulunan koyun sü
rüsüne Aytepc Karakolu görevlilerince 
el konulduğu ve sürünün gümrüğe tes
lim edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

213. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durııtürtk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde 
yapılmakta olan Sümerbank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa
tıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz-' 
lü soru önergesi (6/239) 

214. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 
1.11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Ba-
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kanının İçtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu 
konudaki tutumuna ilişkin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/240) 

215. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 ta
rifline kadar açılmamış olan okullara iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru Önergesi (6/241) 

216.— Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/242). 

217. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Habur Gümrük Kapısındaki 
araçş kuyruğunun önlenmesi için ne gibi 
önlemler alınacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/243) 

218. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tavizkâr politika izlendiği iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/244) 

219. —. Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlindeki belediyelere 
1988 yılında yapılan yardımlara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/337) (1) 

220. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fa
kültesi öğrencilerinden birinin Devlet gü
venliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye 
zorlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 

221'. — İzmir Milletvekilli Ahmet Er-
sin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı 
köylerdeki vatandaşların smıflandınldığı 
ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/341) (1) 
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222. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal var
lıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/253) 

• 223. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin 
yakacak sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

224. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir 
şirket tarafından İstanbul özel İdare Mü
dürlüğüne otomobil hibe edildiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/255) . . 

225. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine 
verdiği demece ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/266) 

226. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, günlük bir ga
zetenin dar boğaza sürüklenerek kapatıl
dığı iddiasına ilişkin Başlbakandan sözlü 
soru önergesi (6/267) 

227. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürscler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/342) (1) 

228. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy' 
un, Anadolu Bankasınca 100 milyom li
ranın üzenimde kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip 
ödenmediğine Miskin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

229. — 'Kahraımanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş -
Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün -
Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi 
{6J26S} 

230. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan 
Termik Santralına ye bu bölgede katkı
sız biriket imalatının ne zaman gerçek
leştirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner-< 
gesi. (6/269) 

231. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Adatepe ve Kara-
kuz barajlarının yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

232. — Kahramanmaraş Milletvekili 
'Atilla İmamoğlu'nun, fasulye ürününe 
taban fiyat verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/271) 

233. — Kahramanmaraş Milletvekilli 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğinle ve bu ll'de ne zaman Güm
rük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/272) 

234. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde ne zaman havaalanı yapılacağına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/273) 

235. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayınla-
nnı izleyemeyen Kahramanmaraş İline 
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş' 
da Sümerbank ikinci satış mağazasının 
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/274) 

236. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendi-
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rileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

237. — Kahramanmaraş, Milletvekilli 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
ilinde Sosyal •Sigortalar Hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

238. — Zonguldak Milletvekili Sina si 
Alfıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Hastanesinde vefat eden emekli bir 

.işlinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/277) 

239. — < Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, hükümetin Kıbrıs 
politikasına ilişkin Barbakandan sözlü 
soru önergesi (6/278) 

240. -—Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazan 
Şubesince Öztur Anonim Şirketine veril
diği iddia edilen krediye ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

241. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, seçimlere katılan siyasî parti
lerin radyo ve televizyon gibi haberleşme 
araçlarından eşit olarak faydalandırılma
sına dair Avrupa Konseyi Kararına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/279) 

242. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon İli Sandıklı İlçesi Ak-
harım Kasabası Ortaokulunun öğretmen 
sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/344) (1) 

243. — Hatay Mıi İlet vekilli Ali Uyar' 
in, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına haka

ret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

244. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı va
tandaşlara koruculuk için başvuru formu 
imzalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 
d) 

245. — Hatay Milletvekili Ömer 
Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin 
Çukurova Elektrik A. Ş.'ne devredilme
sinden doğacak bazı sorunlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

246. — Diyarbakır' Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valili
ğinin kurulmasından sonra bölgede göz
altına alınan vatandaşlara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/349) (1) ^ 

247. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İli Merkez 2 No. lu Sağ
lık Ocağında görevli iki hemşirenin gö
rev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları 
olayına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/350) (1) 

248. — Bursa ' Milletvekili Beytülllah 
Mehmet Gazioğlıı'nun, Marmara Deni
zinde trol ve algarina ile balık avcılığı 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/280) 

249. — Samsun Mille tvekiıti İrfan De-: 
miralp'in, Samsun - Havza İlçesi 25 Ma
yıs Ortaokulu Müdürlüğüne usulsüz ata
ma yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/351) (1) 

250. — İzmir Milletvekili Fuat Kıılcı' 
nın, gece bekçilerine de silah tazminatı 
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verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

25i. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Ödemiş İlçesinin ne zaman il yapı
lacağına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/282) 

252. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Vali
liğinin kurulmasından sonra bölgede kaç 
kişinin korucu olarak görevlendirildiğine 
ve korucuların karıştıkları adlî olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som 
önergesi (6/352) (1) 

2531. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Haydarpaşa Gar Mü
dürlüğünce açılan imtihana İmam Hatip 
Lisesi mezunlarının alınmadığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/283) 

254. — Sakarya Milletvekilli Ahmet 
Neidlm'in, AIDS'li hastaların sayısına 
ve bu konuda ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/284) 

255. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gül-
köy ve Kavak köylerine sağlık evi yap
tırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/285) 

!256. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

257. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve 
Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman 
başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/287) 

258. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/288) 

259. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Seuirkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

260. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama pro
jesine ilişkin .Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/290) 

261. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın, 
Pire'deki Türk Şehitliğini kaldıracağı id
diasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/291) 

262. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, 2.12.1988 tarihinde öğretmen ön-
lisans bitirme sınavına katılan bazı öğ
retmenlere bir görevli tarafından haka
ret edildiği iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/356) (1) 

263. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün' 
ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adama 
büyükşehir belediyelerinin yurt dışından 
b'orç talip almadıklarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/357) (1) 

264. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde şeker 
pancarı alımlarının hızlandırılması için 
ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/292) 

265. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Dev-
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ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne 
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/293) 

266. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Havza - Vezifköprü yolunun yapımı
na ve E - 5 karayolu Hendek ^ Düzce 
güzergâhının onarımına ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294) 

, 267. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.R.T.'nin, büt
çe görüşmelerinin yayımlanmasında iz
lediği tutuma' ilişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/307) 

268. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Kesıkin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi 
Kaymakamı hafcikıındaki iddialara ilişkin 
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/358) (1) 

269. — Çorum Milletvekilli Cemal Şa-
hin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yıılı Ni
san ayından bugüne kadar İmar Uygula -
ma Fonundan aldığı kredilerim miktarı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/359) (1) ' 

270. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hıin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Ni
san ayından bugüne kadar İller Banka
sından aldığı avans borçların' miktarı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözllü soru önergesi (6/360) (1) 

271'. — Trabzon Milletvekilli Mehmet 
Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taks idini 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldı
ğı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü sonu önergesi (6/295) 

272. — Antalya Milletvekili Zakeriya 
Bahçeci'nin, 20.8.1988 tarihinde yapılanı 
öğretmen yeterlik sınavına eğitim fakül
telerinde tek dersten bütünüemeli öğren
cilerin kabul edilip edinmediklerine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka-. 
nından sözlü soru önergesi (6/361) (1) 

273. — Konya Milletvekili Ömer Şe-
ker'iiın, Etibank Genel Müdürlüğü müfet
tişlerince Seydişehir; Alüminyum Teslisle
ri Satınalma 'Müdürlüğünde yapıldığı 
iddia •edilen soruşturmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/296) 

274. — Bingöl Milletvekili Haydar 
Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutla
rının hak sahiplerine verilip verülmedi-
ğino ilişkin Bayındırlık ve Isikân Baka
nından sözlü soıru önergesi' (6/298) 

'275. — İsparta Milleti vekil i İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler llçesinde-
kıi Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekim
lik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve 
anaç sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakan undan sözlü soru önerge
si (6/299) 

276. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, İstanbul Millî Eğitim Müdü
rünün özel bir firmanın reklam kampan
yasına katıldığı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/368) (1) 

277. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebıi'nin, Karakaya Barajı için kamu-
laştiıriilıan arazilere ve kamulaştırma bedel
lerine ilişkin Başbakandan sözlü SOOT 
önergesi (6/308) 

278. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hak
kında İhbar ve şikâyette .bulunulup bulu
nulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 
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279. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun 
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalış
malarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/310) 

. 280. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, 1985 - 1988 yıllarında Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonundan ya-
rarlaınıaibıiilirrıek için yatırım .amacıyla teş
vik bölgesi alanlara ve adı geçen Fon' 
dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/370) (1) 

281. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, Mardin İli Midyat İl
çesinde görevli bir komiser yardımcısı 
hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

282. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta .-. Eğridir İlçesi En
düstri Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin •Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

283. — Manisa Milletvekili Ümit Ca-
nuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Mani
sa İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Ha
cılar Mahallesindeki vatandaşların yeni 
yerleşim alanına nakledilmeleri için çalış
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/312) 

284. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Tunceli-Geyiksuyu Yatılı İlk
öğretim Bölge Okuluna İlişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/313) 

285. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüpleri
nin maç hâsılatlarından elde ettikleri ge
linlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) (1) 

286. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Altınkaya Barajı sahasında ka
lan Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki 
arazilerin kamulaştırma 'bedellerine ilişkim 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) 

287. — Antalya Milletvekili Adil Ay-
dın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi 
Açık Öğretim Fakültesi mezunları ile di
ğer fakülte mezunları arasında ayrım ya
pıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü, soru 
önergesi (6/326) 

288. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
kurduğu veya ortak olduğu şirketlere ve 
bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/373) (1) 

289. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, doğal gaz santrallarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

290. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Kemericöy Termik Santralı ba
ca gazı arıtma tesislerine ve Karlıova 
Termik Santralına ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/376) (1) 

291. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmehoğlu'nün, haberleşme hür
riyetinin ihlal edildiği iddiasına ve MİT 
raporunun akıbetine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/327) 

292. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefon
ların güvenlik güçlerince dinlendiği iddi
asına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/377) (1) 

293. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 



1988 yılında ikram faslından yapılan 
harcamaya ve «Hedef 1902» reklam kam
panyasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/378) (1) 

294, — Kocaeli Milletvekili Alaattin 
Kurt'un, Topçular İskelesinin ne zaman 
hizmete açılacağına iliş'kia Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/379) (1) 

295, — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, elektrik üretim yollarına ve mali
yetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar .Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/380) (1) 

296, — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan 
zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/381) (1) 

297, .— Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına 
dağıtıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak 
Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/382) (1) 

298, — İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/383) (1) 

299, — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fi
yatlarına yapılan zamlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/384) (1) 

300, — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak 
bankalarınca gerçekleştirildiği iddia edi
len arsa alım ve satımlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

301, — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
ri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî 
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ve Malî İşler Daire Başkanı iken MİT 
Müsteşarlığına verdiği iddia edilen mal
zemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/386) (1) 

302, — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Ataılay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları 
tarafından yabancı kuruluşlara yaptırılan 
araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/387) (1) 

• 303. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt 
illerinde 25.12.1988 tarihinden bugüne 
kadar göz ailtına alınan vatandaşlara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/388) (1) 

• 304. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Ataılay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında 
uluslararası danışmanlık firmalarından 
alınan hizmetlere ve yapılan ödemelere 
İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/389) (1) 

305. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış 
fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/390) (!) 

306. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, günlük bir gazetenin 14.1.1989 
tarihli nüshasında yer alan laikliğe ay
kırı faaliyetlerle ilgili haberlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 
(D 

307. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklı mül
tecilere yapılan yardımlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6 392) (1) 

308. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in,. Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfına yapılan bağışlara 
ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi '(6/393) (1) 
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309. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'na ve elek-
rik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/394) (1) 

,310. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alişan'ın, organize sanayi 'bölgeleri 
kurmak amacıyla Samsun İline bağlı 
Asaraağaç Kutlukent ve Çırakman köy
lerinde 1985 - 1986 yıllarında kamulaş
tırılan arazilerin " bedellerine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/404) (1) 

311. — İstanbul Milletvekili Hüsnü 
Okçuoğlu'nun, 1978 - 1988 yıllarında top
lanan gelir vergilerine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/395) (1) 

312. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, T. C. Ziraat Bankasınca ta
rım satış kooperatiflerine kullandırılan 
krediler için farklı faiz oranları uygulan
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/405) (1) 

313.,— İzmir Milletvekili Ahmet Er-
siu'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/396) (1) 

314. — İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, «icraatın içinden» ve 
«Gelişen Türkiye» adlı programların An
kara Video Ajans A. Ş.'ne yaptırılması
nın nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/406) (1) 

315. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Ya
tağan bölgelerinde termik santralleri bes
leyecek kömür ocaklarının özel sektöre 
devredileceği iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/397) (1) 

316. — İstanbul Milletvekili Ay tekin 
Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince 
kurulan şirketlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

317. —'İstanbul Milletvekili Aytekin 
Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere 
verilen ilanlar için yapılan ödemelere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/399) (1) 

318. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edi
len doğal gazın hangi amaçlarla kullanı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/400) (1) 

319. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, SEKA ve Edirne - OLMUKSA' 
da çalışan işçiler hakkında emniyet mü
dürlüklerince albüm düzenlendiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/401) (1) 

320. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile 
ilgili çalışmalara ve bu nedenle yapılan 
ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü so
ru Önergesi (6/328) 

321. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğün
de meydana geklüği; iddia edilen olaya 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/329) 

322. — Zonguldak Milletvekili Şİnasi 
Altıner'in, ülkemizde traktör üreten fir
malara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üre
tim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/330) 

323. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altunkaya Barajı sahasında kalan 
Vezirköprü İlçesi Düzce Köyüne ait 
arazilerin kamulaştırma bedellerine iliş-
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kin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi '(6/339) 

324. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, doğal gaz ithali ile ilgili söz
leşmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/402) (1) 

325. — İzmir Milletvekili IC Kemal 
Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının 
ambleminin bir Amerikan firmasına çiz-
dirildiği iddiasına ve amblem değişikliği 
nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

326. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, NATO ile iliş
kilerimize, Türk kadınlarına askerlik 
eğitimi yaptırılacağı iddiasına ve Savun
ma Sanayii Fonuna ilişkin Millî Sa-
vuınıma Bakanımdan sözlü sonu önergesi 
(6/340) 

327. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya İli köylerine bağlı 
yayla ve mahallelerden kaçında elektrik 
'bulunmadığına ve bu yerlerin ne zaman 
elektriğe kavuşturulacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklıar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/407) (1) 

328. — Tekirdağ Milletvekili} Güneş 
Gürselerîn, Bezm-1 Alem Üniversitesin
de sözleşmeli olarak çalışmak isleyen 
sağlık personeline imzalattırılan hizmet 
akdine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/408) (1) 

329. — İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Ge
nel Müdürünün Amerika'ya gidiş, nede
nine ve hakkında soruşturma açılması 
(için Cumhuriyet Savcılığınca istenilen 
iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Baş
ibakandan «özlü soru önergesi (6/409) (1) 

330. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, istanbul Valiliğince bazı sanatçı

ların konserlerinin yasaklandığı iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/410) (1) 

331. — Tunceli. Milletvekili Orhan 
Veli Yıldırım'ın, Tunceli ili Hozat ilçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser 
ile bir polis memuru haklarındakıt iddia
ya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/411) (1) 

332. —Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında- ha
yali ihracat yaparak haksız vergi iadesi 
lalan fliırmalara no gibi müeyyideler uygu
landığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/412) (1) 

333. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, Ankara Demirllbalhçe Ortaoku
lu İngilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa 
Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasınla iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/413) fi) 

334. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çafcıroğlu'nun, Fiskobirlikçe 1988 yılında 
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu 
nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/414) (1) 

335. — Mardin Milletvekilli Mehmet 
Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen 
olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/415) (1) 

336. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl: 

maz'ın, Giazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı ge
rekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğren
ciler hakkında soruşturmia açıldığı iddi
asına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/416) (1) 

, 337. — Adana Milletvekili M. Sela-
hattin Kıhç'ın, 19.7.1988 tarihli ve 88/ 
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13161 sayılı kararnameden istifade eden 
firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/417) (1) 

338. — Kars Milletvekili Mahmut 
Ahna'k'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/418) (1) 

339. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Turizm Ban
kası Genel Müdürünün İsviçre gezisine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önerigesi 
(6/419) (1) 

340. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelen
dirilen grupların son günlerde neden ol
dukları olaylara, ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/420) (1) 

341. — Tunceli Milletvekili, Kamer 
•Gençlin, Anadolu ve Türkiye Emlak 
Kredi bankiaîarınm 1987 ve 1988 yjları-
na ait kârlarının yüksek gösterildiği id
diasına ilişkin Baş'bakandan sözlü soru 
önergesi (6/421) (1) 

342. .— İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Burdur İl merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmen
lerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba 
okullarına nakledildikleri iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/353) 

343. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Kastelli'nin iflasına neden olduğu id
dia edilen tefeciler hakkında ne gibi iş
lemler yapıldığına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/354) 

344. — Manisa Milletvekili. Ümit Can-
uyar'ın, Manisa İli Selendi İlçesine bağ
lı bazı köylerin içme suyu sorununa iliş

kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/355) 

345. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mü
hendislik Fakültesi öğretim üyelerinden 
birine Fakülte Dekanınca hakaret edil
diği ve görevinden alındığı iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/362) 

346. — İsparta Milletvekili Erteikin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine 
bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
söziü soru önergesi (6/363) 

347. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler İlçesi 
Karadiken Köyünün su sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/364) 

348. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye 
başkan adayları hakkında görüş bildir
dikleri iddia edilen vali ve kaymakam
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/365) 

349. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, yurt dışına çı
kan vatandaşların Konut Fonu için yap
tıkları ödemelere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/366) 

350. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortakh-
ğınca üretilen ve Rusya'dan ithal edilen 
doğal gaz miktarlarına ; ilişkin Devlet 
Bakanından'sözlü soru önergesi (6/367) 

351. •— Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Teşebbüsü Destekleme Ajansı
na ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/374) 
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KANUN TASARI VE 

TeKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLERİ 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Yasa Teklifi ile 
Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın 
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 19 uncu Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/37, 
2/(31) (S. Sayısı: 124) (Dağıtma tarihi: 
10.11.1988) 

X 2. — Avrupa tnsan Hakları ve 
Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Ek 
8 Sayılı Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/450) 
(S. Sayısı: 128) (Dağıtma tarihi : 
23.11.1988) 

3. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, Seçimlerle İlgili Bazı 
Kanunlarda Değişi'klk Yapılması ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII 
İnci Dönem Milldtivelk'ili Genel Seçimi 
Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinde 
Öngörülen Cezanın Affına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/51) (S. Sayısı :. 129) (Dağıtma tarihi : 
23.11.1988) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 23 üncü Maddesinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Mil
lî Savunma ve Adalet komisyonları rapor
ları (2/29) (S. Sayısı: 130) (Dağıtma ta
rihi : 28.11.1988) 
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5. — Millî Gurur Madalyası Hak
kında Kanun Tasarısı ve Milî Eğitim 
Komisyonu Rapora (1/486) (S; Sayısı: 
135) (Dağıtma tarihi: 5.12.1988) 

X 6.— Avrupa İkamet Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/468) (S. 
Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 6.12.1988) 

7.—- 1475 Sayılı İş Kanununun 26 ncı 
Maddesine Bir Fılkra ve Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sağlılk ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/457) (S. Sayısı : 
137) (Dağıtma tarihi: 6.12:1988) 

X 8. — Uydular Aracılığı ile Deniz 
Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı Söz
leşmesi ve işletme Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık;, İmar, Ulaştırma' 
ve Turizm; Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/356) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma ta
rihi: 6.12.1988) 

9. — îstan'bul Milletvekili Ercüment 
Konükman'ın, 11.4.1928 Tarih vo 1219 
Sayılı Tababet, ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı İcrasına Dair Kanunun 41 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na 15 Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi vo Millî Eğitim; Sağ
lık ve Sosyal İşler komisyonları rapor
ları (2/8) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma ta
rihi : 21.12.1988) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına Dair Antlaşmanın ve Eki Proto
kolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/357) (S. Sayısı : 142) (Dağıt
ma tarihi : 21.12.1988) 
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X 11'. — Avrupa Miimarî Mirasının" 
Korunması Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/362) (S. Sayısı : 147) (Dağıt
ma tarihi : 21.12.1988) 

iX 12. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Belçika - Lüksemburg. Ekono
mik Birliği Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonWı raporları 
(1/364) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tari
hi : 21.12.1988) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Hollanda Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/358) (S. Sayısı : 149) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) 

'X 14. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
İsviçre Konfederasyonu Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunma
sı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/454) (S. Sayısı : 150) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) 

15. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti-
rilmesiL Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/510) (S. Sa
yısı : 152) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

16. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
vo Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu

nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (2/71) (S. Sa
yısı : 143) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

17. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1402 Sayılı Sıkı
yönetim Yasasının 17 nci Maddesinin 1 
inci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılma
sına İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/20) (S. 
Sayısı: 156) (Dağıtma tarihi: 21.12.1988) 

X 18. — Gemladamlarının Eğitim, 
Belgelendirme ve Vardiya Standartları 
Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/355) (S. Sayısı : 158) 
(Dağıtma tarihi : 6.1.1989) 

19. — Nevşehir Milletvekili Ahmet 
Cemal .Seymen'in Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonları üyelerinden kurulu Karma 
Komisyon Raporu ve Nevşehir Millet
vekili A. Cemal Seymen'in İçtüzüğün 
110 uncu maddesine göre Rapora itira
zı (3/552) (S. Sayısı : 186'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1989) 

20. — 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/534) (S. Sayısı : 
220) (Dağıtma tarihi : 22.2.1989) 

21. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Ülkü Söylemezoğlu ve 3 Arkadaşının, 
19.6.1987 Tarih ve-3392 Sayılı 103 İlçe 
Kurulması Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (2/122) (S. 
Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi: 22.2.1989) 



— 32 — 

22. — izmir Milletvekili Akın Gönen' 
in, 3194. Sayılı imar Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Bayındırlık, -imar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonu Raporu (2/160) (S. Sa
yısı : 224) (Dağıtma tarihi: 24.2.1989) 

X 23. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 
1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap 
Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Ge
nel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğu
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkerele
ri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/210, 1/211, 1/212, 1/213, 1/214, 
1/215, 1/216, 1/217, 3/50, 3/225, 3/226, 
3/227, 3/228, 3/229, 3/23Q, 3/51) (S. Sa-
yısı: 207) (Dağıtma tarihi: 27.2.1989) 

X 24. — İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demilerinin 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanu
nu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel 
Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna 
İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/324, İ/325, 1/326, 1/327, 1/328, 
1/329, 1/330, 1/331, 1/332, 1/333, 
1/334, 1/335, 1/336, 3/108, 3/109, 3/110, 
3/111, 3/112, 3/113, 3/114, 3/201, 3/202, 
3/203, 3/204, 3/205, 3/11.5) (S. Sayısı : 
208) (Dağıtma tarihi : 27.2.1989) 

X 25. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanu
nu Tasarıları ile Bu Ydlara Ait Genel 
Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna 
İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe J\ omu'syonu Raporu (1/218, 
1/219, 1/220, 1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 
1/225, 2/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, 
1/231, 1/232, 3/52, 3/53, 3/54, 3/55, 
3/56, 3/57, 3/58, 3/59, 3/244, 3/245, 

3/246, 3/247, 3/248, 3/249, 3/60) (S. Sa
yısı: 209) (Dağıtma tarihi: 27.2.1989) 

X 26. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 1967, 1968, 1969, 1970, 
1971, 1972, 1973, 19/4, 1975, 19,76, 1977, 
1978, 1979, 1980, 198i ve 1982 Malî 
Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bil
dirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayış
tay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/163, 1/164, 
1/165, 1/166, 1/167, 1/168, 1/169, 1/170, 
1/171, 1/172, 1/173, 1/174, 1/175, 1/176, 

'1/177, 1/178, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 
3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/195, 
3/196, 3/197, 3/198, 3/199, 3/200, 3/27) 
(S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 27.2.1989) 

X 27. — Hacettepe Üniversitesinin 1977, 
1978, 1979, 1980, 19*81 ve 1982 Malî Yıl
ları Kesinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu 
Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimleri
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkan
lığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/287, 1/288, 1/289, 1/290, 
1/291, 1/292, 3/210, 3/211, 3/212, 3/213, 
3/214, 3/87) (S. Sayısı: 211) (Dağıtma 
tarihi : 27.2,1989) 

X 28. — İstanbul Üniversitesinin 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 
1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Ma
lî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
ile Bu Yıllara Ait Gend Uygunluk 
Bil dirıirnll erinin Sunulduğuna İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/310, 1/311, 
1/312, 1/313, 1/314, 1/315, 1/316, 1/317, -
1/318, 1/319, 1/320, 1/321, 1/322, 1/323, 
3/101, 3/102, 3/103, 3/104, 3/105, 3/106, 
3/189, 3/190, 3/191, 3/234, 3/235, 3/236, 
3/237, 3/107) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma 
tarihi : 27.2.1989) 

X 29. —• Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 



• — 33 

1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uy
gunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/233, 
1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 
1/240, 1/241, 1/242, 1/243, 1/244, 1/245, 
1/246, 1/247, 3/61, 3/62, 3/63, 3/64, 
3/65, 3/66, 3/67, 3/68, 3/69, 3/215, 
3/216, 3/217, 3/218, 3/219, 3/70) (S. Sa
yısı : 213) (Dağıtma tarihi : 27.2.1989) 

X 30. —• Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 
1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 
1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesin
hesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara 
Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
kereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/179, 1/180, 1/181, 1/182, 1/183, 
1/184, 1/185, 1/186, 1/187, 1/188, 1/189, 
1/190, 1/191, 1/192, T/193, 3/28, 3/29, 
3/30, 3/31, 3/32, 3/33, 3/34, 3/35, 3/36, 
3/37, 3/206, 3/207, 3/208, 3/209, 3/38) 
(S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
27.2.1989) 

X 31. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uy
gunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/248, 
i/249, 1/250, 1/251, 1/252, 1/253, 1/254, 
1/255, 1/256, 1/257, 1/258, 1/259, 1/260, 
1/261, 1/262, 3/71, 3/72, 3/73, 3/74, 
3/75, 3/76, 3/77, 3/78, 3/238, 3/239, 
3/240, 3/241, 3/242, 3/243, 3/79) (S. Sa
yısı : 215) (Dağıtma tarihi : 27.2.1989) 

X 32. — Ege Üniversitesinin 1967, 1968, 
1969, 1970, 1971, 1572, 1973, 1974, 1975, 

1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 
1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uy
gunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/293, 
1/294, 1/295, 1/296, 1/297,1/298, 1/299, 
1/300, 1/301, 1/302, 1/303, 1/304, 1/305, 
1/306, 1/307, 1/308, 3/86, 3/88. 3/89, 
3/90, 3/91, 3/92, 3/93, 3/94, 3/95, 3/96, 
3/97, 3/98, 3/99, 3/193, 3/194, 3/100) 
(S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 
27.2.1989) 

X 33. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 
1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 
1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Ke
sinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara 
Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
kereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/194, 1/195, 1/196, 1/197, 
1/198, 1/199, 1/200, 1/201, 1/202, 1.203, 
1/204, 1/205, 1/206, 1/207, 1/208, 1/209, 
3/39, 3/40, 3/41, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 
3/46, 3/47, 3/48, 3/220, 3/221, 3/222, 
3/223, 3/224, 3/49) (S. Sayısı: 217) (Da
ğıtma tarihi : 27.2.1.989) 

34. — 16.6.1964 .Tarihli ve 477 Sa
yılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, 
Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Ce
zaları Hakkında Kanunun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine ve Bazı Maddeleri
ne Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma 
komisyonları raporları (1/466) (S. Sayısı: 
226) (Dağıtma tarihi : 28.2.1989) 

35, — 3269 Sayılı Uzman Erbaş Ka
nununun 10 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/492) (S. 
Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 28.2.1989) 
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36. — Konya Milletvekili .'Mehmet 
Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 27.5.1988 Ta
rihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçi
ci-8 inci Maddesinin Dördüncü Fıkrası
nın Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fık-
ra ilave Edilmesine İlişkin Kanun Tekli
fi ve Millî Eğitim Komisyonu ' Raporu 
(2/97) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 
2.3.1989) 

X 37. •—Türkiye Cumhuriyeti Başba
kanlık Devlet Planlama Teşkilatı ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Devlet 
Planlama Komitesi Arasında İşbirliğine 
Dair Anıliaşmianıın Onayılanımaısıının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları rapodamı (1/361) (S. Sayısı : 229) 
(Dağıtma tarihi : 6.3.1989) 

X 38. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve 
Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek 
Üçüncü Protokolün Omayl anmasın a Dair 
29.8J961 TarihHi ve 358 Sayılı Kanuna 
Ek Kanunun 1 inci Maddesinin Değişti-; 
niılmesii Hakkında Kanun, Tasarısı' ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyon'lan 
rapodaırı (1/447) (S. Sayısı : 230) (Da
ğıtma tarihi : 6.3.1989) 

39. — Dıi'yaHbakiir Milletvekili Abdul-
kadir Aksu ve 4 Arkadaşının, 2972 'Sayıh 
Mahallî İdareler ille Mahalle Muhtarlık
ları ve İhHiyar Heyetleri Seçimi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinde! Deği
şiklik Yapılmasına Dair 7:12.1988 Tarih 

ve 3507 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında aKnun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/162) (S. 
Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi. : 6.3.1989) 

" X ,40..— 3418 Sayılı Kanun ile 5422 
Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/542) (S. Sayısı : 235) (Dağıtma 
tarihi : 6.3.1989) 

411. — İstanbul Milletvekili ö . Ferrtıb 
İl'ter'in, 23.6.1965 Tarihli ve 634 Sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun Bazı Madde
lerinin, Değiştirilmesi Plalkkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/41) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1989) 

X 42. — Ana Maddeler İçin Ortak 
Fon Kurulmasına Dair Anlaşmanın •Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu, Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/363) (S. 
Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi' : 13.3.1989) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Bangladeş Halk Cumhuriyeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki, ve Korun
masına Dair Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/408) (S. Sayısı : 
233) (Dağıtma tarihi : 24.3.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. ' • • . . , 

(73 üncü Birkşhn) 


