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1. — İstanbul Milletvekili 
Aytekin Kotil'in, belediyelerin ça
lışmaları ve sorunlarına ilişkin 
gündem dışı konuşması ve İçişle
ri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun 
cevabı 

2. — İzmir Milletvekili Nec-
car Tûrkcan'ın, esnaf ve sanatkâr
ların sorunlarına ilişkin gündem 
dışı konuşması ve Devlet Bakanı 
İlhan Aşkın'ın cevabı 

3. — Ankara Milletvekili Rı
za Yılmaz'in, yurt dışında çalışan 
işçilerimizin sorunlarına ilişkin 
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gündem dışı konuşması ve Dışiş
leri Bakanı A. Mesut Yıhnaz'în 
cevabı 

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

1. — Hakkari Milletvekili 
Cumhur Keskin ve 34 arkadaşı
nın, kalkınmada öncelikli yörele
rin sorunlarını gidermek 
amacıyla, alınacak tedbirleri ve 
bu konuda uygulanacak politika
yı tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/67) 

C) Tezkereler ve Önergeler 
1. — Pamuk üreticilerinin 

sorunları, Avrupa Topluluğuna 
yapılan tekstil ihracatının kısıtlan
ması ve dokuma sektöründeki ya
tırım ile izlenen politikalar 
konusuna ilişkin olarak kurulan. 
Meclis Araştırması Komisyonu 
Geçici Başkanlığı; tezkeresi 
(10/36), (3/860) 

Sayfa 
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2. — Belediyelerce yapılan imar 
planı düzenleme çalışmalarının 
İmar Kanununa aykırı olduğu id
diasını ve vatandaşların bu uygu
lamalardan kaynaklanan mağdu
riyetlerini önlemek için alınacak 
tedbirleri tespit etmeye ilişkin ola
rak kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu Geçici Başkanlığı tez
keresi (10/37), (3/861) 338 

3. — Para ve Kredi Kurulu
nun 88/1 Sayılı Tebliğinin 43 ün
cü sırasındaki mamuller için ya
pılacak ödemelerin yüksek tutul
masının nedenlerini ve söz konu
su tebliğden kimlerin yararlandı
ğını tespit etmeye ilişkin olarak 
kurulan Meclis Araştırması Ko
misyonu Geçici Başkanlığa tezke
resi (10/38), (3/862) 

V. — GENSORU, GENEL 
GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞ
TURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI 339 

A) Öngörüşmeler 339 
1. — Edirne Milletvekili Er

dal Kalkan ve 14 arkadaşının, 
buğday üretiminde gerekli tekno
loji ve standardizasyonu sağlaya
rak dışa bağımlılıktan kurtulmak 
ve buğday üreticilerini güçlendir-
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mek için kalıcı ve tutarlı bir poli
tika tespit etmek amacıyla Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 339:368* 

VI. — SORULAR VE CE
VAPLAR 368 

A) Yazılı Sorular ve Ce
vapları 3oo 

1. — Adana Milletvekili Cü
neyt Canver'in, Türk Silahlı Kuv
vetlerinin silah standardını değiş
tireceği iddiasına ilişkin sorusu ve 
Millî Savunma Bakanı İsmail Sa
fa Giray'm yazılı cevabı (7/623) 368:370 

2. — Hatay Milletvekili 
Mehmet Dönen'in, 1402 sayılı 
Yasa gereğince görevinden alın
dıktan sonra suçsuzluğu tespit 
edilen ve tekrar göreve dönmek is
teyen öğretmenlere ilişkin sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Avni Ak-
yol'un yazılı cevabı (7/642) 370 

3. — Gaziantep Milletvekili 
Mustafa Yılmaz'm, Gaziantep 
Özel Tip Cezaevinde bulunan lö
semili bir mahkûmun tedavisi için 
ne gibi önlemler alınacağına iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı 
Mahmut Oltan Sungurlu'nun ya
zılı cevabı (7/650) 370:372 
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I. — GEÇEN TUTANAK OZETI 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açılarak iki oturum yaptı. 

Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, 
TRT'nin son zamanlardaki yayınlarını ya
salara aykırı olarak yürüttüğü iddiasına 
ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet 
Bakanı Mehmet Yazar cevap verdi. 

İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu, 
üreticilerin örgütlenme sorunları, 

Sinop Milletvekili Özer Gürbüz de, 
Karadeniz'de çıkan zehirli variller nede
niyle deniz kirliliği ve bunun balıklar üze
rindeki zehirleyici etkileri, 

Konularında gündem dışı birer ko
nuşma yaptılar. 

İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 
10/36 esas numaralı Meclis Araştırma Ko
misyonundan çekildiğine ilişkin önergesi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Konya Milletvekili Mehmet Şimşek 
ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğ
retim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 3455 
Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci Mad
desinin Dördüncü Fıkrasının Değiştiril
mesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave Edilme
sine İlişkin Kanun Teklifinin (2/97) (S. Sa
yısı : 228) metinden çıkarılan 1 inci mad
desi dışındaki maddelerinin komisyona ia
desine ilişkin Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanlığının tezkeresi okundu; teklifin 
önergelerle birlikte bir defaya mahsus ol
mak üzere geri verildiği bildirildi. 

İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hak
kındaki (9/1 Esas Numaralı) Meclis soruş
turma önergesinin, gündemin, "Özel 
Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında 
yer almasına, Meclis soruşturması açılıp 
açılmaması konusundaki görüşmelerin, 
Genel Kurulun 1.6.1989 Perşembe günkü 
birleşiminde yapılmasına; görüşmelerde 
konuşma süresinin önerge sahibi ile ilgili 

bakan için 20, kişisel konuşmaların 15'er 
dakika olmasına ilişkin Danışma Kurulu 
önerisi ile, 

Başbakan Turgut Özal'ın, Tunus'a 
yapacağı resmî ziyarete, ekli listede adla
rı yazılı parlamenterlerin katılmalarının 
uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve eki liste; 

Kabul edildi. 
10/36 esas numaralı Meclis Araştır

ma Komisyonundaki açık üyeliğe, Sosyal
de mokrat Halkçı Parti Grubunca aday 
gösterilen Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı seçildi. 

Konya Milletvekili Mehmet Şimşek 
ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğ
retim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 3455 
Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci Mad
desinin Dördüncü Fıkrasının Değiştiril
mesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave Edilme
sine İlişkin Kanun Teklifinin (2/97) (S. Sa
yısı : 228) görüşülmesi, Komisyonca geri 
alınması nedeniyle ertelendi. 

3418 Sayılı Kanun ile 5422 Sayılı Ka
nunun Bazı Hükümlerinde Değişiklik 'Ya
pılması Hakkında (1/542) (S. Sayısı : 235); 

Ana Maddeler İçin Ortak Fon Ku
rulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğu Hakkında (1/363) 
(S. Sayısı : 231); 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bangladeş 
Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına dair 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında (1/408) (S. Sayısı : 
233); 

Kanun taşanlarının açık oylamaları 
sonucunda ve 

Malmemurluklannın Kayyım Tayin 
Edilmesine Dair Kanun Tasarısının da 
(1/419) (S. Sayısı : 237) üzerinde yapılan 
görüşmeler neticesinde 
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Kabul edildikleri ve kanunlaştıkları 
açıklandı. 

26.10.1963 Tarihli ve 357 Sayılı Askerî 
Hâkimler Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasa
nşı ve Adalet ve Millî Savunma komisyon-

Tasanlar 

1. —2514 Sayılı Bazı Sağlık Persone
linin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Da
ir Kanunun Bâzı Maddelerinde Değişik
lik Yapılması, Hakkında Kanun Tasanşı 
(1/572) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.5.1989) 

2. — 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı 
Sanatlannm Tarzı İcrasına Dair Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kânun Tasarısı (1/573) (Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 18.5.1989) 

3. — Memurlar ve Diğer Kamu Gö
revlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda de
ğişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunun
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı (1/574) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.1989) 

Raporlar 

1. — İzmir Milletvekilleri K. Kemal 
Anadol ile Veli Aksoy'un Gecekondu 

lan raporları (1/491) (S. Sayısı: 238) üze
rinde bir süre görüşüldü. 

Yapılan yoklama sonucunda Genel 
Kurulda karar yeter sayısı bulunmadığı 
anlaşıldığından, 

23 Mayıs 1989 Salı günü saat 15.00'tc 
toplanmak üzere birleşime saat 17.05'te 
son verildi. 

Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak 
Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanu
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında 24.2.1984 Tarihli ve 2981 Nu
maralı Kanunun 9 uncu Maddesinin (c) 
Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/117) (S. Sa
yısı : 241) (Dağıtma tarihi : 22.5.1989) 
(GÜNDEME) 

2. — 2955 Sayılı Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi Kanununun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
nşı ve Millî Savunma Komisyonu Rapo
ru (1/564) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tari
hi : 22.5.1989) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma ürü
nünden kaldınlmasının neden olduğu so
runlara ve bu konuda alınacak önlemlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/460) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.1989) 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalitn araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İstanbul Kırklareli 

Mustafa Sarıgöl Cemal Özbüen 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
22 . 5 . 1989 Pazartesi 
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Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Niğde Milletvekili Doğan Ba
ran'm, Niğde İli Merkez ve Bor ilçelerine 
bağlı bazı köylerin içme suyu ve gölet so
runlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/678) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.1989) 

2. — Niğde Milletvekili Doğan Ba
ran'in, Niğde İli Merkez İlçesine bağlı 
Azatlı, Edikli ve Dündarlı kasabalarının 
ilçe yapılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/679) (Başkanlığa geliş târi
hi : 17.5.1989) 

3. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Elazığ İli Merkez • Saikaya Kö
yündeki bir çocuğa Elazığ Jandarma Alay 
Komutanlığında görevli Jandarma Yüzba
şısı tarafından işkence yapıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/680) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.1989) 

4. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Pınarhisar Çimento Fabrikasın-
daki bozuk çimento üretiminin nedenle
rine ve olayın sorumlularına ilişkin Dev
let Bakanından yazılı soru önergesi (7/681) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 17.5.1989) 

5. — Niğde Milletvekili Doğan Ba
ran'in, Niğde İli Bor İlçesi Akmanlar Ka
sabası Sağlık Ocağının sağlık merkezine 
dönüştürülmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Sağlık Bakanından yazı
lı soru önergesi (7/682) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 17.5.1989) 

6. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sartgül'ün, elli bin liralık banknotların ül
ke ekonomisine katkısının ne olacağına 
ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/683) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.5.1989) 

7.'— Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, Kozaklı İlçesi Öğretmenevi Yöne
tim Kurulunca alınan 3.4.1989 tarihli ve 
5 sayılı kararın dayanağına ve konuyla il

gili olarak ne gibi işlemler yapıldığına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/684) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.5.1989) 

8. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, TEK Genel Müdürü ile yardım
cılarından Kurum iştiraklerinde görev 
alanlar bulunup bulunmadığına ve bu 
Kurum için satın alman güç trafolarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/685) (Başkan
lığa geliş tarihi : 18.5.1989) 

9. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, işkence yaptıkları iddia edilen 
İsparta İli Merkez Sanayi Karakolu görev
lileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığı
na ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/686) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.5.1989) 

10. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/687) (Başkanlığa geUş tarihi : 18.5.1989) 

11. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vak
fına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/688) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.5.1989) 

12. — İstanbul Milletvekili Yüksel 
Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vakfı
na ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/689) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.5.1989) 

13. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı
man'm, Halkevleri Genel Merkezi ile şu
belerinde arama yapılmasının ve birçok 
halkevi şubesinin kapatılmasının neden
lerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/690) (Başkanlığa geliş tari
hi : 18.5.1989) 

14. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı
man'in, hücre tipi cezaevlerindeki uygu
lamalara ilişkin Adalet Bakanından yazı
lı soru önergesi (7/691) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 18.5.1989) 
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15. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlü
ğünce gözaltına alman vatandaşlara işken
ce yapılmasını önlemek için ne gibi ted
birler alınacağına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/692) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 18.5.1989) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 

Keskin ve 34 arkadaşının, kalkınmada ön
celikli yörelerin sorunlarını gidermek 
amacıyla alınacak tedbirleri ve bu konu
da uygulanacak politikayı tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/67) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.5.1989) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili A. Hüdai Oral 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Akarca (Samsun), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 91 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle ma yapıldı) 
yoklama yapılacaktır. Sayın üyelerin, sa
londa bulunduklarını yüksek sesle belirt
melerini rica ediyorum. (Gaziantep Mil
letvekili Mehmet Akdemir'e kadar yokla-

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündem dışı söz isteyen üç arkada
şımıza söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞT KONUŞMALAR 

1. — İstanbul Milletvekili Ay tekin Kötü'-
in, belediyelerin çalışmaları ve sorunlarına ilişkin 
gündem dışı konuşması ve içişleri Bakanı Abdül-
kadir Aksu'nun cevabı 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili 
Sayın Aytekin Kotil; buyurun. 

Sayın Kötü, gündem dışı söz konu
nuz, belediyelerin sorunları ve çalışmala
rıyla ilgilidir. 

Buyurun efendim. 

AYTEKİN KOTİL (İstanbul) - Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; son gün-

— 318 

lerde, belediyelerle ilgili konular sıkça Yü
ce Meclisin huzuruna getirilmektedir. Eski. 
bir belediyeci olarak bu konularla ilgili dü
şüncelerimi ve endişelerimi dile getirmek 
için söz almış bulunuyorum. Bu vesiley
le, Yüce Meclise saygılarımı sunmak is
tiyorum. 

26 Mart seçimleri öncesi, bizzat Sa
yın Başbakan, merkezî yönetimle uyum 
içinde çalışacak belediye başkanlarını seç
meleri için kent halklarına telkinde bulun
muştur. Daha da ileri giderek, "Merkezî 
yönetimle, Hükümetle uyum içinde olma
yacak -aynı partiden olmayacak- belediye
lere yardım yapılmayacağını, hizmet sun-
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mayacaklarını" açıkça söylemişlerdir. Bir 
taraftan, devletin tüm olanakları kullanı
lırken, diğer taraftan kent halkı üzerinde 
baskı kurulmaya çalışılmıştır. Bütün bun
lar, seçim propagandaları döneminde ya
pıldığı için, bir ölçüde bağışlanabilir. Za
ten, halkımız 26 Martta, oylarıyla, bu tür 
propagandalara inanmadığını ve baskıla
ra boyun eğmeyeceğini açıkça göstermiş
tir; başka bir deyişle, iktidar Partisine gü
zel bir ders vermiştir. 

Halkımızın verdiği bu çok bilinçli ve 
anlamlı dersi anlamamış olacaklar ki, ay
nı tutum ve anlayışlannı 26 Marttan sonra 
da sürdürmeye devam etmektedirler. He
men seçimlerin ertesi günü, Sayın Başba
kan, belediyelere yardım yapmayacakları
nı, "Ne halleri varsa görsünler" diyerek, 
kamuoyuna açıklamıştır. Kamuoyundan 
gelen tepkiler karşısında -birkaç gün 
sonra- Sayın Başbakan, "Yasal haklarını 
alacaklardır" demek zorunda kalmıştır. 

Bir süre sonra (24 Nisan 1989 tari
hinde) 6 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genel
gesini yayımlayarak, belediyeler üzerinde, 
Anayasaya aykırı, yeni vesayetler getirmiş
tir. Adeta, belediyelerin elini kolunu bağ
layarak, hizmet yapmalarını, halka hizmet 
sunmalarını engellemeye çalışmıştır. Bu, 
düpedüz, iktidar Partisine oy vermeyen 
şehir halkının, iktidar tarafından cezalan
dırılması genelgesiydi. 

Bu genelgeye karşı kamuoyunda gös
terilen haklı, tepkilerden sonra, bu genel
geyi de değiştirmek zorunda kalmışlardır. 
Bundan sonra da, muhalefet partilerine 
bağlı belediye başkanlarının hizmetlerini 
engelleyebilmek için, iktidar tarafından 
çeşitli uygulamalar ortaya çıkabilir. Ne ya
parlarsa yapsınlar, SHP'li belediye baş
kanlarının halka, hizmet sunmasını engel
leyemeyeceklerdir; halkı, oylarından ötü
rü cezalandırmaya güçleri yetmeyecektir. 

Bizim elimizde, İktidar Partisinin 

elinde olduğu gibi, radyo ve televizyon 
yok; ama, bizim, halkımızla bütünleşmiş 
örgütümüz var. Getirilecek her türlü en
gellemeyi, örgütümüzle, halkımıza anla
tırız. Bundan da sadece ANAP zararlı çı
kar, demokrasi zarar görür. 

Bütün bunların ötesinde, bu gelişme-. 
lerin çok daha endişe verici, vahim bir bo
yutu vardır, o da şudur : Hükümetin baş
lıca görevi, halkın huzurunu sağlamak, 
halkın yaşam seviyesini yükseltmektir. 
Halkın yaşam seviyesini yükseltmek yo
lunda gelebilecek her türlü katkıları ve ola
nakları, Hükümet, değerlendirmek ve o 
katkıları saygıyla karşılamak, desteklemek 
zorundadır. Oysa, ANAP İktidarında bir 
başka zihniyet görüyoruz; halkın yaşam 
seviyesini yükseltmeye yönelik belediye 
hizmetlerini engellemeye çalışan bir zih
niyetle karşı karşıya bulunmaktayız. Bu
nu, hükümet anlayışıyla bağdaştıramıyo-
ruz. En kısa zamanda, ANAP İktidarının 
bu anlayışı terk etmesini diliyoruz. Böy
lesine partizanca düşüncelerle ve intikam 
duygularıyla devleti tahrip etmeye hakla
rı yoktur. 

Demokrasimizin geçmiş yıllarında 
da, bazı iktidarlar tarafından, oylarından 
ötürü kentler cezalandırılmaya çalışılmış; 
ama, bundan, daima o iktidarlar zararlı 
çıkmışlardır. 

Yasama organının görevleri Anaya
sayla saptanmıştır. En önemli fonksiyon
larından birisi, hükümeti denetlemektir. 
iktidar Partisi, yasama organının aslî gö
revi olan denetleme mekanizmalarını, 
Meclis içindeki birtakım özel taktiklerle 
asgariye indirirken, belediyeler konusu
nun sürekli Yüce Meclise getirilmesini, 
Parlamentonun fonksiyonlarıyla bağdaş
tırmadığımızı da aynca belirtmek istiyo
rum. Henüz iki ayını doldurmayan bele
diyeleri önyargıyla yıpratma kampanyası 
açılmasını, yasama organının fonksiyon
larıyla bağdaşttramıyoruz. 
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Belediye başkanları, belediye meclis
lerinde ve komisyonlarında denetlenir. Be
lediye meclislerine verilecek olan her tür
lü soru ve araştırma önergeleri, ANAP ik
tidarında olduğu gibi, oy çoğunluğuyla 
reddedilmemekte; derhal kabul edilip, ge
reği yapılmaktadır. Eğer, Parlamentoda, 
burada bulunmayan belediye başkanlarıy
la ilgili soyut eleştiriler ve suçlamalar ya-

— pılmaya başlanırsa, bu belediye başkanı 
arkadaşlarımızı kim savunacaktır? Bu, be
lediyelere haksızlık olmayacak mıdır? 

YASİN BOZKURT (Kars) — Daha 
evvel siz yapmadınız mı? 

AYTEKİN KOTİL (Devamla) — İş 
yapıp yapamayacakları gelecek aylarda 
belli olacaktır. Henüz seçimlerinin ikinci 
ayında, belediye başkanlarıyla ilgili bu tür 
suçlamalar yapmanız, kanımca son dere
ce yersiz olmaktadır. 

Bu vesileyle şunu açıkça belirtmek is
tiyorum : ŞHP'li belediye başkanları, dü
rüst, yetenekli ve çalışkan insanlardır. 
SHP'li belediyelerde, yolsuzluk, usulsüz
lük ve yasalara aykırı davranışları hiçbir 
zaman göremeyeceksiniz. Şayet böyle bir 
şey olursa, sizden önce SHP bunu görür; 
geçmişte olduğu gibi, bu tür olayları sav
saklama veya kamufle etme yerine, derhal 
gereğini yapar. 

Bu kürsüden, 1980 öncesi CHP'li be
lediye başkanları ağır şekilde suçlanmış
tır. O dönemde belediye başkanlığı yapan 
bir kişi olarak -Meclisimizde de birçok ar
kadaşımız vardır- bu suçlamayı karşıla
mak istiyorum. 12 Eylül asker! harekâtın
dan sonra, o dönemin tüm belediye baş
kanları askerî yönetim önünde hesap ver
mişlerdir. Yüzlerce müfettiş, belediyelerin 
tüm hesaplarını didik didik araştırmışlar
dır. Hiçbir CHP'li belediye başkanı bir 
gün dahi hapis cezası almamıştır, tüm 
CHP'li belediye başkanları bu soruştur
malardan aklanarak çıkmışlardır. Diliyo

rum ki, önümüzdeki günlerde ve aylarda, 
ANAP'lı belediye başkanları da, hakların
daki soruşturma ve araştırmalardan aynı 
şekilde aklanarak çıkabilsinler. 

Elbette ki, bugünkü belediye başkan
ları, geçmiş dönemle ilgili yolsuzluk ve 
usulsüzlük iddalarını gereği gibi inceleye
ceklerdir; bu, onların kaçınılmaz görevi
dir; ama, bunun için, hiçbir zaman özel 
yöntemler uygulanmayacaktır. Belediye 
başkanlarımız, kurdukları komisyonlar 
aracılığıyla dosyaları inceletmektedirler; 
usulsüzlük ve yolsuzluk görülen dosyalar, 
teftiş heyetlerine ve yargı organlarına ha
vale edilecektir. Hiç kimseye haksızlık ya
pılmayacak; ama, hiçbir haksız işlem de 
takipsiz kalmayacaktır. (SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

YASİN BOZKURT (Kars) — Sayın 
Başkan, kaç dakika oldu? 

AYTEKİN KOTİL (Devamla) — 
Belediye başkanlarının seçim bildirgeleriy
le vaat ettiklerini yapıp yapamayacakları
nı görmek için, değerli arkadaşlarımın bi
raz daha sabırlı olmalarını tavsiye 
ediyorum. 

1984-1989 yılları arasında belediyele
rin olağanüstü başarı elde ettiklerini, sağ
ladıklarını söylemektedirler. Belediyeler, 
doğrudan halka hizmet sunan kuruluşlar
dır. Belediyelerin neyi, nasıl yaptıkları, ne 
kadar yaptıkları, kime hizmet ettikleri, en 
iyi, halk tarafından değerlendirilir. 
1984-1989 arası belediyelerinin nasıl çalış
tığını Türk halkı 26 Mart günü değerlen
dirdi ve oyunu da ona göre verdi. Artık, 
bu konunun yeniden tartışılması, halkın 
değerlendirmesine ve demokrasiye saygı
sızlık olur. 

Belediyelerin kendi kaynaklarını ken
dilerinin yaratmaları, merkezî yönetimden 
yardım beklememeleri biçimindeki görü
şe katılıyorum; ama, burada bir ilkeyi hep 
beraber benimsememiz gerekiyor; o da 
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kentleşmenin yarattığı değer artışlanndan, 
kentlerin sorumluluğunu taşıyan beledi
yelerin pay alması ilkesidir. Bunu kabul 
eder, bununla ilgili yasal düzenlemeleri 
Parlamentodan geçirecek olursak, beledi
yeler, merkezî yönetimden para istemez
ler, merkezî yönetime yardım yapacak gü
ce kavuşurlar. 

O bakımdan, bu öneriyi getiren ar
kadaşlarını bu doğrultuda bir çalışma yap
ma konusunda istekli ve samimiyseler, 
derhal bu düzenlemeleri yapmaya hazır 
olduğumuzu bir kez daha Yüce Meclis hu
zurunda dile getirmek istiyorum. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Sayın 
Başkan, kaç dakika oldu?.. Sizin vicdanı
nıza bırakıyorum. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

AYTEKİN KOTİL (Devamla) — Bi
tiriyorum arkadaşlar. 

Burada 15-20 dakika gündem dışı ko
nuşan arkadaşlarımız da oldu. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Kötü, 
örnek olmamalı. 

AYTEKİN KOTİL (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, son olarak şunu 
söylemek istiyorum : Belediyeleri güçlen
dirmek, itibarlarının artmasına katkıda 
bulunmak hepimizin görevidir. Neticede, 
bundan halkımız kazanır, demokrasimiz 
güçlenir. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Kotil. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-
DİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-
DİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; İstanbul Millet
vekili Sayın Aytekin Kotil'in Yüce Mecli
simizde gündem dışı konuşma konusu 
yaptığı belediyelerin sorunları hususunda 
görüşümüzü açıklamak üzere huzuru
nuzdayım. 

Sayın Kotil'in, eski bir belediye baş
kanı olarak hissiyatına katılıyoruz; ancak, 
meseleleri gerçekten abartarak ifade etti
ler. Biz bu kürsüden ve dışarıda da defa
larca, belediyeleri, hizmetlerini engelleme 
niyetimizin olmadığını; oylarından dola
yı da halkımızı cezalandırmak gibi bir ni
yetimizin olmadığını açıklamış bulu
nuyoruz. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Ama, paralar verilmiyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-
DİR AKSU (Devamla) — Lütfen, biraz 
müsaade edin. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
İller Bankası para ödemiyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-
DİR AKSU (Devamla) — Tasarruf genel
gelerinin de 1984 yılından beri çıkarılmak
ta olduğunu; yeni bir kısıntı, yeni bir ke
sinti getirmemiş olduğunu defalarca bu
rada da belirttik, dışarıda da söyledik. 

Şimdi, müsaade ederseniz, bizim, be
lediyelere neler getirdiğimizi kısa ve öz 
olarak ifade edeceğim ve şunu da belirte
yim ki, bu tasarruf genelgelerinin hiçbi-
risiyle, belediyelerimize sağlanmış olan bu 
imkânların hiçbirisinden kısıntı yapılma
mış ve engellenmemiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
1983 yılından bu yana, Hükümetimiz, 
mahallî idarelerin müessir, süratli ve ve
rimli hizmet verebilmeleri için, mükelle
fiyetlerine uygun imkân ve kaynaklara ka
vuşmaları, bunları en iyi şekilde kullan
malarını sağlayacak yetkilerle donatılma-
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lan konusuna önem vermiştir. Çalışmala
rımız sonucunda, mahallî idarelerimiz ve 
bu cümleden olarak belediyelerimiz, tarih
lerinde görmedikleri imkân ve yetkilere 
kavuşturulmuşlardır. Belediyelere devlet 
gelirinden- pay sağlanması da bizim icra
atımız arasındadır. Sizlere, bugüne kadar 
yapılan, belediyelerle ilgili, bazı çalışma
lar hakkında özet bilgi arz edeceğim ve bi
raz evvel de belirttiğim gibi, bu verilen 
yetkilerden hiçbiri bu tasarruf genelgele
riyle kısıtlanmış değil. 

Anayasamızın 127 nci maddesi hük
mü gereğince, 3030 sayılı Kanun çıkartı
larak, büyükşehir belediyeleri için yeni bir 
belediye yönetim modeli uygulamaya ko
nulmuştur. istanbul, Ankara, İzmir bü
yükşehir belediyelerine ilave olarak, bila-
hara, Adana, Bursa, Konya, Gaziantep ve 
Kayseri büyükşehir belediyeleri kurul
muştur. 

Yine, belediyelerin güçlendirilmesi, 
malî kaynak ve imkânlarının artırılması 
amacıyla, 1.6.1984 tarihinde 3004 sayılı 
Kanun yürürlüğe konulmuştur. Bu kanu
na göre, belediyelerimize genel bütçe vergi 
tahsilatından ayrılan paylarda 1983'e gö
re yüzde 200, 1984'e göre ise, yüzde 
100'lük bir artış sağlanmış bulunmakta
dır. Bunların hiçbiri tasarruf genelgeleri
ne konu olmamıştır. 

Belediyelere ait gayrimenkul kira be
dellerinin çok düşük olması üzerine, 3151 
sayılı Kanunla, bu idarelerin sahip olduk
ları gayrimenkul kira bedellerinin önemli 
ölçüde artırılmasına imkân sağlanmıştır. 

Belediyelerin imar planlarının, Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığınca onaylan
ması uygulamasına son verilmiş, 3194 sa
yılı İmar Kanunu ile nazım imar planı ve 
uygulama imar planlarının belediye mec
lislerince onaylanıp yürürlüğe girmesi 
hükme bağlanmıştır. 

Yine, 775 sayılı Gecekondu Kanunu-
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nun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ile 775 sayılı Gecekondu Kanununun be
lediye sınırları ile mücavir alanlardaki tat
bikatı için Bayındırlık ve İskân Bakanlı
ğına verilen yetki ve görevler belediyelere 
devredilmiştir. 

3239 sayılı Kanunla, 1.1.1986 tarihin
den itibaren, Emlak Vergisi, tümüyle be
lediyelere devredilmiştir. Bu kanunla ay
rıca, belediyelere ayrılan paylar ve fon yar
dımları yeniden düzenlenmiştir. Bunların 
hiçbirisi de, tasarruf genelgeleri konusu
na ve kapsamına alınmamıştır. 

Aynı kanunla, 2464 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununda yer alan vergi, harç 
ve harcamalara katılma paylan artırılmış, 
yeni gelir kaynaklan sağlanarak, beledi
yelere önemli ölçüde mal! destek temin 
edilmiştir. 

Yine, 3305 sayılı Kanunla, İstanbul 
dışındaki tüm büyükşehir belediyelerinde 
su ve kanalizasyon hizmetleri, bir tek ge
nel müdürlük bünyesinde toplanarak, bir
birleriyle bağımlı ve ilgili olan bu iki alt
yapı hizmetinin tek olarak yürütülmesi ve 
halka daha iyi hizmet sunulması sağlan
mıştır. Yine, 1580 sayılı Belediye Kanu
nunun 93 üncü maddesi, 3394 sayılı Ka
nunla değiştirilmek suretiyle, belediye baş-
kanvekilinin belediye meclisi tarafından 
seçilmesi uygulamasına son verilerek, be
lediye başkanına, vekilini belediye mecli
si içerisinden kendisinin ataması yetkisi 
verilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
görülüyor ki, verilen bu yetkiler, gelir ar
tırımıyla ilgili kanunlarla sağlanan imkân
ların hiçbiri -tekrarlıyorum- tasarruf ge
nelgelerinin kapsamına alınmamıştır. 

Son olarak şu hususu belirtmek isti
yorum : Biraz evvel Sayın Kotil'in de be
lirttikleri gibi, il özel idareleri, belediye
ler ve bunların kurduklan birlik, müessese 
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ve işletmeler, 18.5.1989 gün ye 1989/8 sa
yılı Genelge ile, 12.4.1989 gün ve 1989/6 
sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kap
samından belli kayıtlarla çıkarılmıştır. 

Biz, mahallî idareler, demokrasinin 
ocağı, mahallî idarelerde görev alan seçil
miş kişileri de, gelecekte ülkemizi yönete
cek devlet adamları olarak gördüğümüz 
için, belediyelerimizin meseleleriyle yakın
dan ilgileniyoruz, içişleri Bakanlığı olarak, 
Hükümet olarak, belediyelerimizin, olum
lu, halkın yanında, halkın yararına olan 
her türlü girişim ve işlerinde en yakın des
tekleri olmaya devam edeceğiz. Demokra
sinin temel taşı olduğuna inandığımız ma
hallî idarelere ve bu meyanda belediyele
rimize, geçmişte sağladığımız maddî im
kân ve yetkileri sürdürmekle kalmayacak, 
bunları daha daileri seviyelere ulaştırma
ya çalışacağız. 

Bu vesileyle, hepinize en derin say
gılarımı sunanm. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

2. — izmir Milletvekili Neccar Turkcan'-
tn, esnaf ve sanatkârların sorunlarına üi$kin gün
dem dışı konuşması ve Devlet Bakanı ilhan As-
ktn'tn cevabı 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sa
yın Neccar Türkcan, buyurun efendim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Türkcan, gündem dışı söz ko
nunuz, esnaf ve sanatkârların sorunlarıy
la ilgilidir. 

Buyurun efendim. 

NECCAR TÜRCAN (İzmir) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; esnaf ve 
sanatkârlarımızın sorunlarıyla ilgili gün
dem dışı söz almış bulunuyorum. Bu ne
denle, hepinize saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, esnaf ve sanat-

23 . 5 . 1989 O : 1 

kârlarımız, ulusumuzun göz ardı edileme
yecek bir emekçi kesimidir. Sermayesi be
den gücüyle, günde en az oniki saat çalış
maktadır; ama, esnaf ve sanatkârlarımız 
1983 yılından bu yana, ANAP İktidarı dö
neminde en zor günleri yaşamaya başla
mış, seyyar iş yapanlar hariç, 2 milyon ci
varında esnaf ve sanatkârımız, ANAP'ın 
liberal ekonomisi altında, her geçen gün 
yok olmaya başlamıştır. Ticaret Sicil Me
murluğu kayıtlarına göre, 1984 yılından 
buyana, 117 bin esnaf ve sanatkâr kepenk-
lerini indirerek, dükkânlarını kapatmıştır. 
Her esnaf ve sanatkârı 4 nüfuslu olarak 
kabul etsek, 468 bin kişinin ekmeğini kay
bettiği ortadadır. 

1989 yılının ilk dört ayında, gene Ti
caret Sicil Memurluğu kayıdarına göre, 26 
bin esnaf ve sanatkârımız dükkânlarını ka
patmıştır. Sicile dahil olmayanları da sa
yarsak, ne kadar olduğunu siz hesap edin. 
Demek ki, Anavatan Partisi Hükümetinin 
icratı, gün geçtikçe esnaf ve sanatkârları
mıza güç günler yaşatmakta ve güçlük gün 
geçtikçe artmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ANAP Hükümeti, "Liberal ekonomi 
uyguluyorum" diyor. Bu nasıl liberal eko
nomi? Bir yanda, devletin kâr eden işlet
melerini özel sektöre satıyor, yabancı ser
mayeye satmaya çalışıyor; bir yandan, if
las eden, zora düşen holdinglere, "Yardım 
elimi uzatıyorum'' diye, yoksul halkımız
dan KDV ile alınan, üreticiden -kazansın 
kazanmasın- stopajla kesilen paraları ve
riyor. Kurtulamayan holdingleri bir dev
let kuruluşu satın alıyor. Böyle liberal eko
nomi olur mu? 

Değerli milletvekilleri, liberal ekono
mide, hükümet, mükellefe "Sen şunu 
kazanacaksın" der mi? Hayat standardı 
olur mu? Hükümet, esnaf ve sanatkârımı
za, "Ne yaparsan yap; ister kazan, ister 
kazanma, ama birinci sınıf defler tutuyor-
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san en az 5 milyon, ikinci sınıf defler tu
tuyorsan 2 800 000 lira kazanacak ve bu
nun vergisini vereceksin" diyor. "Eğer 
evin varsa, araban varsa, üniversitede oku
yan çocuğun varsa, vergini daha da 
artıracaksın" diyor. Eğer eşi memursa, sen 
de bir iş yapıyorsun, artık aile reisi sıfatı 
yok denilerek, aynı aile, ayrı ayrı, hayat 
standardına tabi tutuluyor; iş yapsa da 
yapmasa da 5 milyonun vergisini vermek 
zorunda kalıyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
esnaf ve sanatkârlarımızın zor günleri, 
kimsenin, "hayır" diyemeyeceği kadar 
açıkça ortadadır. Esnafımızın Halk Ban
kasından aldığı kredilerin faizleri yüksek
tir. Bu faiz oranlan ile esnaf ve sanatkâr
larımızın işini genişletmesi, ekmeklerini 
rahat çıkarmaları mümkün değildir. Kredi 
faizleri mutlaka indirilmeli, esnaf ve sanat
kârlarımızın bir an olsun rahat nefes al
ması sağlanmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Hükü
metten esnaf ve sanatkârlarımız adına is
teklerimiz olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
esnaf ve sanatkârımız hakikaten zor gün
ler yaşıyor; enflasyon yüzde 100 civarın
da dönüyor, sermayeleri yetersiz kalıyor. 
Hükümet istikrarı sağlayamadığı sürece 
enflasyonun durması mümkün değildir, 
ama, Sayın Özal işçi ücretlerini yeterli ol
masa da iyileştirdi. Şimdi de işçilere, "Pa
ranızı biriktirin, harcamayın, enflasyon 
hızlanır" diyor. Yani, enflasyonun 1989 yı
lı sebebi hazır : "işçiye para verdik, har
cadı, enflasyon azdı" diyecek. Kendileri 
de ifadesinde, üç yıldır işçiye bir şey ver
mediklerini vurguladılar. O halde, niye üç 
yıldır enflasyon yüzde 60'tan yıl yıl yüz
de 100'lere kadar tırmandı? Sormazlar mı 
Sayın Özal'a, "Açın teknesinde hamur eğ
lenir mi?" diye. 

Değerli milletvekilleri, halk istikrar 
bekliyor, esnaf ve sanatkârımız istikrar 

bekliyor. Özal, devlet bankalarının kredi
lerini holdinglere kaptırmasın; hayal! ih
racatçılara trilyonları kaptırmasın; lüzum
suz, işe yaramaz malların ithaline imkân 
sağlamasın, vergi ödemeyen kesimlerden 
vergi alsın, böylece ne bütçe açığı kalır, ne 
enflasyon. 

Bütçe açık olunca, Sayın Hükümet 
bir peşin vergi çıkardı. Peşin vergi haki
katen çok densiz bir şey. Birçok esnaf ve 
sanatkârımızın peşin vergisi ise, rezalet. 
Vergi olarak verdiği para bir yana, esnaf 
ve sanatkârlarımız, her ayın bir gününü 
vergi dairesinde geçiriyor; devlete KDV 
topluyor, bunu yatırmak için de bir günü
nü vergi dairesinde geçiriyor. Esnaf ve sa
natkârlarımız, devletin ücretsiz tahsilda
rı oldu. Anayasamıza göre angarya yasak
tır, ama gene de angaryayı sürdürüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Hükü
metten, esnaf ve sanatkârlar adına istedi
ğimiz şunlardır : 

1. Hayat standardı sistemi kaldırıl
malıdır ve karı kocadan, ayrı ayrı uygula
nan hayat standardı kalkana kadar teke in
dirilmeli ve herkes kazandığına göre ver
gi ödemelidir. 

2. Peşin vergi uygulaması kaldırıl
malıdır. 

3. Götürü vergi uygulamasında, bi
na rayiç bedeline ya da binanın vergi de
ğerine göre uygulama yapılmamalıdır. 

4. Yazarkasa uygulamasında, 15 
milyon cirosu olan esnaf ve sanatkârları
mız için üç yıla kadar erteleme yetkisi Sa
yın Maliye Bakanımıza verilmiştir. Enflas
yon oranına göre, bu miktar artırılarak, 
1990'da 30 milyona kadar yazarkasa mec
buriyeti aranmamalıdır. 

5. Vergi ve KDV ödemelerinde 15 
gün gecikmede ceza alınmamalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Hükümet için bu kadar ufak, ama esnaf 
ve sanatkârlarımız için büyük sorun teşkil 
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edecek meseleye -holdinglerden zaman 
artarsa- Sayın hükümetin eğilmesini diler, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Türkcan. 

Cevap vermek üzere, buyurun Sayın 
Bakan. 

DEVLET BAKANI İLHAN AŞ
KIN (Bursa) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; İzmir Milletvekili Sayın Türk
can'm, esnaf ve sanatkârların sorunlarıy-> 
la ilgili az önce yapmış olduğu konuşma 
vesilesiyle Hükümet olarak, esnaf ve sa
natkârlar hakkındaki düşüncelerimizi ve 
esnaf ve sanatkârlarımızın durumunun 
iyileştirilmesi yönünde yapılan çalışmaları 
ve uygulamaları bir nebze sizlere aktar
mak istiyorum. Bu fırsatı da verdikleri için 
Saytn Türkcan'a ayrıca teşekkür 
ediyorum. 

Sayın Türkcan'm da ifade ettiği gi
bi, esnaf ve sanatkârlarımız, gerçekten, 
ulusumuzun göz ardı edilemeyecek önemli 
bir kesimini oluşturmaktadır; 3,5 milyon 
kadar esnafımız bugün icrayı faaliyet ha
lindedir. 

Toplumumuzun belkemiği olan esnaf 
ve sanatkârımızın refahı, Hükümetimiz 
için şaşmaz bir hedeftir. Esnaf ve sanat
kârlarımız için en önemli husus, işyeri sa
hibi olmaları ve makine, teçhizat alanın
da desteklenmeleridir. 

Hükümetimiz, küçük esnaf, sanatkâr 
ve sanayicinin modern işyerlerine kavuş
ması ve böylece verimlerinin artırılması 
amacıyla, küçük sanayi sitelerinin yapımı
na önem vermiştir. Cumhuriyet tarihin
de bu konuya en fazla önem Anavatan İk
tidarı devrinde verilmiştir. Ondokuz yıl
da 142 küçük sanayi sitesi yapılabilen 
Türkiye'de, beş altı yıllık iktidarımız dö
neminde, 154 küçük sanayi sitesi bünye

sinde 39 512 işyerinin yapımına başlan
mış ve 1988 yılı sonuna kadar da 20 864 
işyerinde 125 190 kişiye iş imkânı sağlan
mıştır. 

Ayrıca, Halk Bankası kaynaklarından 
esnaf ve sanatkârlarımıza tahsis etilen dü
şük faizli plasmanların toplamını da, "Es
nafımız 1983'ten itibaren kötü duruma 
düştü" diyen Sayın Türkcan'a arz ediyo
rum. O yıllarda esnafımıza 43,3 milyar
lık kredi sağlanırken, bu kredi limiti, son 
beş yıllık dönemimizde yüzde 442 oranın
da artırılarak, 235 milyar liraya yükseltil
miştir. 1989 programında, bu rakam 320 
milyardır. 

Ayrıca, ticarî fonlardan aynlan plas
man miktarı da, 50 milyar liradan 85 mil
yar liraya yükseltilmiştir. Bu İmkânları, 
yakın bir gelecekte daha da artırmak ar
zusundayız. 

Bu verdiğimiz krediler esnafımıza he
lal olsun. Esnafımızın talebi 320 milyar
larda da değil; "Kredi limitleri 500 mil
yar, 700 milyar lira olsun" diyorlar; ona 
da imkân arıyoruz. İnşallah bu imkân da 
sağlanacaktır. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Helal olsun da, faiz oranı yüksek Sayın 
Bakan, faiz oranını indirin. 

DEVLET BAKANI İLHAN AŞ
KIN (Devamla) — Ona da geleceğim 
-efendim. 

1989 yılında, küçük sanayi siteleri ya
pımına aynı hızla devam edilecek; yıl içe
risinde 10 617 işyeri ihtiva eden 50 adet 
küçük sanayi sitesinin tamamlanması he
defimizdir. 1962 yılından 1988 yılı sonu
na kadar geçen yirmiyedi yılda toplam 
3 450 hektar büyüklüğünde 13 organize 
sanayi bölgesi bitirilmişken, sadece bu yı
lın yatırım programında toplam 9 850 
hektar büyüklüğünde 30 adet organize sa
nayi bölgebi inşaatı ile tamamlanmış bu
lunan 7 organize sanayi bölgesinin arıtma 
tesisi projesi yer almaktadır. 



T.B.M.M. B : 91 23 . 5 . 1989 O : 1 

Yatınm programında yer alan 6 adet 
organize sanayi bölgesi projesi (Ankara, 
Adana, Kayseri, İzmir, Çerkezköy, İstan
bul deri) için Avrupa İskân Fonundan 52,4 
milyon dolarlık kredi temin edilmiş; bu 
meblağın 28 milyon doları geçen yıl sonu 
itibariyle kullandırılmıştır. 

Yapılan hukukî düzenlemelerle de, 
yaşlılık aylığından faydalanabilmek için iş
yerini kapatma mecburiyeti kaldırılmış; 
erkek dul eşe de maaş bağlanma hakkı 
sağlanmış; esnaf, sanatkâr ve diğer bağım
sız çalışanların askerlikte geçen süreleri
ni borçlanarak sigortalılık süresine saydır
maları imkânı verilmiştir. 

3235 sayılı Kanunla da, esnaf ve sa
natkârlar ile, diğer bağımsız çalışanlar, 
sağlık sigortasına kavuşturulmuştur. Bu 
uygulama İle, yaklaşık 9 milyon kişiye sağ
lık yardımlarından istifade etme imkânı 
sağlanmıştır. 

Bir de, ana başlıklar altında toplar-
sak; 1983 yılında verilen krediler bellidir, 
1989 yılında verilen krediler bellidir. Tür
kiye Halk Bankasının, küçük sanayicile
rin tesis ve işletmeye yönelik finansman ih
tiyaçtan için verdiği düşük faizli kredi, 
1983 yılında 17,7 milyarken, 1988 yılında 
161,3 milyara yükselmiştir. 

Mal ve hizmet üreten esnaf ve sanat
kârlar için verilen kredi limitleri, aynı dö
nemde önemli ölçüde artırılmış, 1983 yı
lında 1 milyon lira olan kredi limiti, 
1988'de 5 milyona, 1989'da da 10 milyo
na çıkarılmıştır. İşyeri açma limiti de, 
20 milyondan 30 milyona çıkarılmıştır. 

Demek ki, Hükümetimiz, esnaf ve 
sanatkârların gelişebilmesi için, modern 
çalışma imkânlarına kavuşabilmesi için, 
Cumhuriyet tarihinde yapılan en büyük 
hizmeti yapma gayreti içinde bulunmuş
tur ve bundan sonra da bulunmaya devam 
edecektir. 

İktidar, dönemimizde her türlü fab

rika, imalathane ve organize sanayi böl
gelerindeki binalar inşaat harcından mu
af tutulmuştur. Gelir Vergisinden muaf 
olan esnafa herhangi bir KDV mükellefi
yeti de getirmemiştir. 

31.12.1988 tarihinde, götürülük limi
ti 4 katına çıkarılarak, çok önemli bir mü
kellef kitlesi için defler tutma ve belge dü
zenleme gibi işlemler kaldırılmıştır. Esnaf, 
sanatkâr, küçük tacir ve küçük sanayiciye 
ikinci sınıf defter tutma imkânı sağlanması 
için, defter tutma hadleri yükseltilmiştir. 
1983 yılında, birinci sınıfa geçmenin limiti 
satış tutarı üzerinden, 6 milyon 600 bin 
lira iken, 1988 yılında 180 milyon liraya 
çıkartılmıştır. 

Meslek Vergisi kaldırılarak esnaf ve 
sanatkârlara büyük bir ferahlık sağlan
mıştır. 

Temizletme ve aydınlatma harcı kal
dırılmıştır. 

Bugün, esnafımıza, asgarî ücret se
viyesinde ödenen bir vergi mükellefiyeti 
getirilmiştir. 

Küçük esnafımız için, işletme defle
ri tutan mükelleflerimiz için, hayat stan
dardı esası üzerinden hareket edilirse, tak
riben ayda 50-60 bin lira civarında bir ver
gi mükellefiyeti vardır. Sayın Türkcan'ın 
da bu konuları -herhalde- benim kadar 
bildiğini zannediyorum. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Ona itiraz etmiyorum Sayın Bakan; "Fa
iz hadleri çok yüksek, onu indirecek mi
siniz?" diyoruz. 

DEVLET BAKANI İLHAN AŞ
KIN (Devamla) — Değerli milletvekille
ri, faiz hadleri de, enflasyon oranının düş
mesiyle birlikte yavaş yavaş aşağıya doğ
ru inmeye başlamıştır. Bugünkü ortamda, 
esnaf ve sanatkârlarımıza yüzde 40-42'ler 
seviyesinde bir faiz uygulaması yapılmak
tadır; ama, enflasyon zaman içerisinde 



T.B.M.M. B : 91 23 . 5 . 1989 O : 1 

aşağıya çekildiğinde -ki, sayın milletvekil-
lerimizin de bu düşüncemize katıldığını 
zannediyorum enflasyonun aşağıya çekil
mesi temel hedefimizdir- esnafımıza sa
natkârımıza ve çiftçimize de kredi aynı şe
kilde faizleri aşağıya çekilerek takdim edi
lecektir. 

Türkiye süratle gelişmektedir ve ge
lişen Türkiye şartlan içerisinde de ortadi-
rek diye bellediğimiz ve bildiğimiz... 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Bravo, doğru söylediniz;! bellediğiniz... 

DEVLET BAKANI İLHAN AŞ
KIN (Devamla) — ... esnaf ve sanatkârı
mız ve onların refahı -sözlerimin başında 
da belirttiğim gibi- bizim temel hedefimiz
dir, şaşmaz hedefimizdir. Esnaf ve sanat
kârımıza ne verilirse helal olsun diyoruz; 
çünkü, toplumunuzun bel kemiğidir, or-
tadireğidir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

3. —Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'tn, 
yurt dışında çalışan isçilerimizin sorunlarına iliş
kin gündem dışı konuşması ve Dışişleri Bakanı A. 
Mesut Yûmaz'tn cevabı 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sa
yın Rıza Yılmaz, buyurun efendim. 

Sayın Yılmaz, gündem dışı söz konu
nuz, yurt dışındaki işçilerimizin durum
larıyla ilgilidir. 

Buyurun efendim. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
geçtiğimiz günlerde, bir defa daha, Fede
ral Almanya'ya gezi yapma imkânı bula
bildim. Zaten yaşayarak bildiğim sorun
ları, bu vesile ile bir kez daha yerinde in
celeme olanağını elde ettiğim için 
mutluyum. 

Sevgili arkadaşlar, 1960 yılından iti
baren, işçilerimiz Federal Almanya'ya ve 
Avrupa'nın değişik ülkelerine çalışmaya 
gittiler. O yıllardan sonra Federal Alman
ya'da bir söz gelişti : "Biz ülkemize işçi
ler gelecek zannediyorduk, oysa insanlar 
geldi" Federal Almanya'ya giden insan
ların bir bölümü de Türkiye'dendi. Tür
kiye'den giden insanlarımız, kuşkusuz, di
ğer ülkelerden gelen insanların içinde bu
lunduğu sorunlar gibi, değişik sorunlarla 
karşı karşıyalar bugün. 

Öncelikle, konsolosluklarda karşılaşı
lan sorunlardan-bahsetmek istiyorum. Ben 
Almanya'dan kesin dönüş yapalı altı yıl 
oluyor. Konsolosluklarda karşılaşılan so
runlar altı yıl öncesine göre çok daha azal
mış vaziyette; ama çok daha fazlasıyla iyi 
olma imkânı var. Şimdi, Federal Alman
ya'da yaşayan vatandaşlarımız pasaport-
larındaki vize süresini uzatmak için kon
solosluklara gittiklerinde, beş yıllık bir pa
saportun vize süresini uzatma işlemi için 
200 markın üzerinde bir ücretle karşılaşı
yorlar. Dört çocuklu bir işçi ailesini düşün
düğümüz zaman, bu çocuklar için de ek
stra pasaport çıkartıldığında, bu işçinin al
tı pasaporta bir aylık ücretini vermesi ge
rekiyor. Zaten, işçilerimizin bir bölümü de 
kalifiye işçi olmadıklarından düşük ücretli 
işlerde çalıştıkları da bilinen bir gerçek ol
duğuna göre, pasaport ücretlerinin, harç
larının yüksekliğini hükümetin dikkatle
rine sunmak istiyor ve bu ücretlerin azal
tılması gerektiğini belirtiyorum. 

Sevgili arkadaşlar, bir de, konsolos
luklarımızda işçilerimize noterlik hizmet
leri veriliyor. Alman noterlerinin 11 mar
ka yaptıkları noterlik hizmetini Türkiye 
Cumhuriyeti Konsolosluklarında noterlik 
hizmeti veren kurum 60 marka yerine ge
tiriyor. Yani, konsolosluklarda noterlik hiz
meti yaptıran vatandaşlarımız 6 kat fazla 
ücret vermek durumunda kalıyor. Oysa, 
bu noktada Alman noterlerinin yapacağı 
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vekaletlerin de Türkiye'de geçerliliği sağ
lanabilirse, orada çalışan insanlarımız çok 
daha düşük ücretlerle bu hizmetleri yap
tırmak imkânına kavuşmuş olabilir. 

Konsolosluklarda karşılaşılan esas so
run, buralarda çalışan insanların, işçile
rimize karşı takındıkları tavırdır. Sevgili 
arkadaşlar, sözlerime başlarken belirtmiş
tim;-biz oraya işçi değil, insan gönderdik. 
Konsolosluklarda daha insan! muamele 
yapılabilirse, sanıyorum, kanşılıklı olarak 
çok daha iyi hizmet verme imkânı yara
tılmış olacaktır. 

Konsolosluklardaki bir başka uygu
lamayı dikkatlerinize sunmak istiyorum : 
Mahkeme kararıyla ayrılan eşlerin çocu
ğu eğer kadına verilmişse, kadın, çocuğu
nu pasaportundan çıkartabilmek için, ay
rıldığı eşinin imzasını almak durumunda 
kılayor. Yani, aile mahkeme kararıyla ay
rılmış, mahkeme çocuğu eşine vermiş, bu 
kararla çocuğunun pasaportunu ayırmak, 
ona ayrı bir pasaport çıkartmak için git
tiklerinde, konsolosluklarımız, "Gidip, ay
rıldığını eşinin muvafakatini alacaksın" 
diyor. Bu uygulamalar elbette cüzî sayıda 
insanımızı ilgilendiriyor; ama derhal ön
lenmesi, ortadan kaldırılması gereken uy
gulamalardır. 

Bir de, öğrenci pasaportlarından harç 
alınmadığını belirterek teşekkür ediyo
rum. Öğrenci pasaportlarından harç alın
mıyor; ama o kadar çok bürokratik engel 
var ki, öğrenci arkadaşlarımız bu bürok
ratik engelleri ortadan kaldırmak için, 
ödeyecekleri harçtan çok daha fazla parayı 
harcamak durumunda kalıyorlar. Bu du
rumu yetkililerin dikkatine sunmak is
tiyorum. 

Sevgili arkadaşlar, konsolosluklarda 
karşılaşılan sorunlarla ilgili bu bölümü 
şöyle tamamlamak istiyorum : Frankfurt 
veya Münih Konsolosluklarına, işçilerimiz 
veya orada çalışan arkadaşlarımız -şimdi 

esnaflarımız, memurlarımız, öğretmen
lerimiz- pasaportlanndaki vize süresini 
uzatmak için müracaat ettiklerinde, pasa
portlarına el konulduğu anlamında, elle
rine "Türkiye'ye gidip geldikten sonra pa
saportunu alacaksın" şeklinde bir yazı tu
tuşturuluyor. Böylece pasaportlara el koy
ma işlemleri, özellikle Frankfurt'ta yaygın 
bir şekilde yapılıyor. Bunu -varsa yasal bir 
sorunu- ortadan kaldırmanın yolu, pasa
portlarına el koymak olmamalıdır diye dü
şünüyorum. 

Sevgili arkadaşlar, Nürnberg Konso
losluğuna 40 kilometre uzaklıkta oturan 
bir arkadaşımız -bölgesi Essen Eyaleti ol
duğu için- 340 kilometre uzaklıktaki Es
sen Konsolosluğuna giderek pasaportu
nun vize süresini uzattırmak zorunda ka
lıyor. Bütün konsolosluklar, Türkiye Cum
huriyeti Devletinin konsoloslukları oldu
ğuna göre, vatandaşlarımız en yakın kon
solosluğa giderek pasaportlarının vize sü
relerini uzattırabilme imkânını bulmalı
lar diye düşünüyorum ve bu durumu il
gililerin dikkatine sunuyorum. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AK-
YÜREK (İstanbul) — Postayla da oluyor. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Pos
tayla da oluyor, başka bir yolla da oluyor; 
ama o süreye katlanmak istemiyorlar. Ör
nek vereyim : Nürnberg Konsolosluğu, 
bulundukları yere 30 kilometre uzaklıkta; 
30 kilometre ileriye gidip pasaportlarının 
süresini uzattırmak istiyorlar; ama "Bu
rada olmaz, pasaportunun süresini Essen 
Eyaleti Konsolosluğunda veya Frankfurt'
ta uzattıracaksın" deniliyor. Bunun, çok 
basit tedbirlerle çözülebilecek bir sorun ol
duğunu düşünüyorum. 

Sevgili arkadaşlar, Federal Almanya'-
daki yabancılar arasında, özellikle Türk
ler arasında, bizdeki kadar değil; ama, bü
yük oranda işsizlik var. Bu işsizlik, Türk
lerin içinde, özellikle genç insanlarımız 

— 328 — 
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arasında çok büyük boyutlarda. Genç in
sanlarımızın büyük çoğunluğu işsizdir. 
Çalışma olanağı bulabilen insanlarımız, 
aldıkları ücret 1 700 markın üzerindeyse 
bayram yapıyorlar. Düşük ücretle çalış
mak zorunda kalan gençlerimiz, bir de iş
sizlik sorunuyla karşı karşıyalar. Bedelli 
askerlik konusunda alman 10 bin markı 
biriktirebilmek için, evli bir genç arkada
şımız, beş yıl boğaz tokluğuna çalışmak 
zorunda olduğunun hesabını ortaya koya
rak, bu hususu özellikle belirtmemi is
tediler. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AK-
YÜREK (İstanbul) — Ama, Almanya'
da asgarî ücret var. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — He
sabını beraber yapalım Sayın Akyürek. 

Almanya'da çalışan bir gencimiz 
1 500 - 1 700 mark arası ücret alıyor. 
1 700 markın 700 markını ev kirasına ve
riyor, -Ben Almanya'ya gittiğimde baldı
zımın kızı 710 marka ev kiraladı ki, bu, 
düşük ücretle tutulan bir evdir- geriye ka
lan 1 000 markla hem evini geçindirecek, 
hem de 10 bin mark olan bedelli askerlik 
ücretini biriktirecektir... Bu insanlar, en 
azından dört yıl, beş yıl boğaz tokluğuna 
çalışmak zorunda kalarak, askerlik hizme
tinin bedelini ödeyeceklerdir. Bedelli as
kerlik ücretinin düşürülmesi konusunda
ki teklifimizi, tasarı Mecliste görüşülürken 
sunmuştuk; ama bu konuyu burada bir 
kez daha belirtmek istedim. 

Sevgili arkadaşlar, Sayın Bakanımı
zın demecini Almanya'dayken gazeteden 
okumuştum; "Bu çifte vergilendirme ola
yında doğru beyanda bulunun" diyorlar. 
Tabiî doğru beyanda bulunmak gerekir. 
Türkiye, bu hususta, üzerine düşeni yap
tı; ama, Hükümetimize düşen bir görev 
de, bir an önce, Alman Hükümetiyle di
yaloga geçerek, en azından onlarla konu
şarak, bu çille vergilendirme olayını sona 
erdirmesi gerekiyor. Bu konuyu da Yüce 
Meclisin bilgilerine sunuyorum. 
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Türkiye'nin bir döviz kaybı, Federal 
Almanya'da çalışan işçilerimizin de büyük 
bir gelir kaybı, yüzde 14 oranındaki, Mehr 
VVert Stever denen, yani bizdeki Katma 
Değer Vergisi konusundadır. Almanya'da 
çalışma iznine tabî olarak çalışan işçileri
miz, aldıkları eşyaları yurt dışına çıkardık
ları zaman, Mehr VVert Stever denilen 
yüzde 14 civarındaki Katma Değer. Ver
gisini geri alamıyorlar; ama, turist olarak 
giden bir insan ya da bir görevli, orada al
dığı eşyaların vergi iadesini, evraklarını sı
nırda tasdik ettirmek suretiyle geri alabi
liyor. Almanya'da işçi olarak çalışan insan
larımızın, Almanya'da çalışma ve oturma 
iznine sahip olan vatandaşlarımızın bu 
vergi iadesinden yararlanabilmeleri için 
gereğinin yapılması gerekir. Bu hususu da 
bilgilerinize sunuyorum. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Bitlis) — Mümkün değil. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Ko
nuya, "Mümkün değil" diye yaklaşırsak, 
zaten mümkün olmaz. Onun için, mut
laka başka türlü davranmak lazım. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Bitlis) — Hukuka aykırı. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Milletvekilleri laf atar, bakanlar atmaz. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Sev
gili arkadaşlar, yurt dışındaki vatandaşla
rımızın çocuklarının eğitim ve öğretim so
runları, özellikle Bavyera'da, yani Münih 
ve civarında korkunç derecede kötü. Mü
nih ve civarındaki, yani Bavyera'daki ço
cuklarımız, Alman arkadaşlarından ayrıl
mak suretiyle, "Türk sınıfı" denilen, özel 
olarak ayrılmış sınıflarda, Alman yaşıtla
rından ayrılarak, sanki özel gettolarda 
okutulmaktadırlar; bazı yerlerde okulları 
bile ayrılmıştır. Diğer eyaletlerde bu uy
gulama daha azdır; diğer eyaletlerde, ço
cuklarımızın büyük bölümü Alman okul
larına gidiyor. 
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Türk çocuklarının, Alman okulların
da üst öğrenim veren kurumlara geçebil
mesi için, "Gymnasium" denilen okullar
da lise eğitimi görmeleri gerekiyor. 
Gymnasiuma gidebilen öğrencilerimizin 
oranı yüzde 8'i bulmuyor; hele gymnasi-
umdan sonra yükseköğrenim veren okul
lara gidebilen öğrencilerimizin sayısı bin-
deleıie ifade edilebilecek derecede korkunç 
bir vaziyette. Orada lise eğitimi gören ço
cuklarımız Türkiye'ye döndüklerinde, 
denklikleri Anadolu liselerine yapılıyor, 
ama Ankara'da özel olarak ayrılmış bir 
Anadolu lisesine yapılıyor; Türkiye'de de 
gettolara gönderiliyor. Oysa, bu çocukla
rımız, buradaki yaşıtlarıyla beraber oku
malılar. Buradaki çocuklarımızın hareket 
ve davranışlarından onlar yararlansın; 
ama orada yetişen, 'büyüyen çocuklarımı
zın iyi yönlerini de buradaki arkadaşları 
kavrasın. Onun için, bu ayırıma burada 
da son vermek gerekir. Çocuklarımızı bu
rada da bir arada okutmalıyız. Almanlar 
çocuklarımızı orada ayırıyor, biz de bura
da ayırıyoruz birbirinden. Bu, kabul edil
mesi mümkün olmayan bir eğitim anla
yışıdır. 

Sevgili arkadaşlar, sözlerimin sonun
da, yabancı düşmanlığından bahsetmek 
istiyorum. Bugünlerde Federal Almanya'
da "Yeni Nazi hareketi" denilen bir ha ' 
reket başladı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerin
de de var. Aslında bunlar faşist hareket
ler, faşizm; ama bunlar değişik ülkelerde, 
değişik şekillerde tezahür edebiliyor. Al
manya'da yabancı düşmanlığı şeklinde gö
rülüyor, özellikle Türkiye'den giden insan
larımıza, vatandaşlarımıza karşı Türk düş
manlığı şeklinde kendisini ortaya koyuyor. 
Faşizm nerede görülürse, faşist hareketlere 
karşı zamanında tedbir alınmadığı süre
ce, bu hareketler gelişmeye açık hareket
lerdir. Alman Kohl Hükümetinin olaya 
yeterince hassasiyet göstermemesi nede
niyle, Almanya'daki yabancı düşmanlığı, 

faşist hareketler güçleniyor. Hükümeti
miz, Kohl Hükümetiyle birlikte, yabancı 
düşmanlığına karşı çok daha etkin tedbir
ler almalıdır. Son zamanlarda yapılanları 
ayrı ayn anlatmak istemiyorum; basından 
bunları hep birlikte takip ettik. Yabancı 
düşmanlığını geriletmenin kesin yolu, ye
rel yönetimlerde seçimlere katılma hakkı
dır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, 
belli bir süre yaşadıktan sonra, yaşadık
ları ülkenin, yaşadıkları bölgenin yerel se
çimlerinde seçme ve seçilme haklarını kul
lanmalıdırlar. Yurt dışındaki vatandaşla
rımız, bu hakkı elde edebilmek için gerekli 
mücadeleyi veriyorlar, demokratik kitle 
örgütlerinde, Alman siyasal partilerinde 
bu mücadeleyi veriyorlar. Onların bu mü
cadelelerine Hükümetimizin de, giderek 
daha da artan boyutlarda katkıda bulun
masını ve işçilerimizin bu haklarını mut
laka almalarını sağlayıcı önlemleri gün ge
çirmeden almalarını önemle rica 
ediyorum. 

Sevgili arkadaşlar, bu hak verildiği 
zaman, yabancı düşmanlığı, faşist hare
ketleri de geriletecektir. Bundan hiç kim
senin kuşkusu olmamalıdır. Ama, seçme 
ve seçilme hakkından bahsedince, Türki
ye'deki seçme haklarından bahsetmeden 
konuyu geçmek istemiyorum. Yurt dışın
da yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye'de
ki genel seçimlerde mutlaka oy kullanma
lılar. Sadece izin döneminde ya da sadece 
seçim döneminde gelirlerse sınırda oy kul
lanmaları, oradaki insanlarımızın belki de 
yüzde 1'inin bu hakkı kullanmalarını sağ
lıyor. Oysa, konsolosluklarda veya mek
tupla veya değişik ülkelerde uygulanan de
ğişik yöntemleri bulmak suretiyle yurt dı
şında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'
deki seçimlere mutlaka katılmalarını seç
me haklarını kullanmalarını biz sağlama
lıyız. Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, 
bu, zaten programımızda var. Yurt dışın
daki işçilerimizin seçme ve seçilme hakla-
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rint mutlaka vereceğiz; ama size de öne
riyoruz. Bir an önce, bu vatandaşlarımız 
bu haklarına kavuşsunlar. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen to
parlayınız efendim. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — To
parlıyorum efendim, bitiriyorum Sayın 
Başkanım. 

Sevgili arkadaşlar, 29 Nisanda Fede
ral Almanya'ya gitmiştim. 1 Mayısta Fe
deral Almanya'da Frankfurt Belediye Baş
kanıyla birlikte, Alman,, Türk, Yunan, 
İtalyan, İspanyol, değişik ülkelerden ge
len işçilerle birlikte, coşkuyla, bir şenlik 
havasında, 1 Mayıs kutlandı ve hiçbir olay, 
hiçbir taşkınlık meydana gelmedi... 

RAŞİT DALDAL (Niğde) — Sade
de gel, sadette*. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Sade
de geliyorum. 

Ümit ediyorum ve biliyorum ki, 
Türkiye'de de 1 Mayısların özgürce kut
lanacağı günler yakın; ANAP bunu sağ
lamasa da... ANAP, zaten geçici bir parti 
olduğu için sağlamayabilir de... Bu, Sos-
yaldemokrat Halkçı Partinin yapacağı ilk 
işlerden birisidir. Türkiye'de de 1 Mayıs
lar özgürce kutlanabilecektir. Şenlik hava
sında; herkesin, demokratik istemlerini, 
demokratik yollarla haykırdığı bir ortam
da kutlanacaktır. Buna inanıyor, bunu bi
liyorum. 

RAŞİT DALDAL (Niğde) — Vatan
daş öyle demiyor ama. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Va
tandaşı dinledik; vatandaşı 26 Martta din
ledik. Vatandaş size yüzde 21,75 oy verdi. 
Vatandaşın ne dediği belli. Vatandaşı din
ledik; vatandaşın yüzde 80'i karşınızda... 

RAŞİT DALDAL (Niğde) — Size 
kaç verdi? 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Bize 
yüzde 29 verdi; ama size yüzde 21 verdi... 

RAŞİT DALDAL (Niğde) — Halkın 
yüzde 71'i de sizin karşınızda. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, toparla
yınız efendim. 

RIZA YILMAZ (Devamla) — Biti
riyorum Sayın Başkanım. 

Sevgili arkadaşlar, yurt dışındaki iş
çilerimizin içinde bulundukları sorunları, 
sorunların çözümü konusunda yapılanla
rı daha da geliştirecek, daha da ileri bo
yutlara götürecek davranışları, hareketleri 
Hükümetinizin almasını, sorunlara çö
züm getirici çalışmaların giderek daha da 
aktif bir şekilde uygulanmasını diliyor, he
pinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Yılmaz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, izin ve
rir misiniz?.. 

BAŞKAN — Cevap vermek üzere, 
Sayın Bakan; buyurun efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Sayın Rıza Yılmaz arkada
şımın bu kürsüde bir gündem dışı konuş
ma vesilesiyle dile getirdiği yurt dışında 
yaşayan işçilerimizin sorunları, aslında, 
böyle, 5 dakika ile 10 dakika ile sınırlı bir 
gündem dışı konuşmanın kapsamına sığ
mayacak kadar geniş boyuttadır. Üstelik 
bu kısa konuşma süresinin içerisine Sayın 
Yılmaz'ın yaptığı gibi, 1 Mayıs gibi, ilgi
siz konuları'da sıkıştırmaya çalışırsanız, 
asıl göz önünde tutulması gereken konu
lar daha da anlaşılmaz hale gelebilir. 

Bu arada, hemen bir hususu tavzih 
etmek zorundayım : "1 Mayısın Almanya'da 
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kutlandığını ve hiçbir olayın çıkmadığını" 
ifade ettiler. Türkiye'de planlardan daha 
büyük olaylar Almanya'da olmuştur ve 
Batı Berlin'de, 1 Mayıs kutlamalarından 
dolayı, 67 polis memuru ağır yaralanmış
tır. Kendilerinin nasıl bunu ifade ettikle
rini bilemiyorum, olsa olsa bir yanlış en
formasyondur. Tahmin ediyorum ki, par
timizin kaderiyle ilgili; yani, Anavatanın 
geçici bir parti olduğuyla alakalı yanlış bil
gileri gibi bir yanlış bilgidir; ama zanne
diyorum ki, Sayın Yılmaz'm bu gündem 
dışı konuşmadaki asıl kastını teşkil eden, 
yurt dışındaki işçilerimizin karşı karşıya 
bulunduğu sorunlarla ilgili çok kısa ma
ruzatta bulunmaya çalışacağım. 

Tabiî, yurt dışındaki işçilerimizin so
runlarını ele aldığınız zaman, meseleyi, 
statik olarak Sayın Yılmaz'm yaptığı gi
bi, bir gezi vesilesiyle Almanya'ya gidip bu 
meselelere muttali olursanız tepkiniz farklı 
olacaktır; ama, bu meseleleri, eğer bir za
man boyutu içerisinde, yani Almanya'da 
ilk Türk işçisinin çalışmaya başladığı 
1960'lann başından alıp bugüne kadar ta
kip ederseniz, bu süreç içerisinde değer
lendirirseniz, değerlendirmeniz muhteme
len çok farklı olacaktır. 

Bakınız, çok basit bir şey söyleyece
ğim : 1983 yılı sonunda Anavatan Partisi 
iktidara geldiği zaman, Almanya'daki 
Türk işçilerinin çocuklarına hizmet veren 
ve Türk Devletinden maaş alan bir tek 
Türk öğretmen yoktu; bugün 2 bine ya
kın öğretmenimiz vardır. 

Gene, bir tane din görevlisi yoktu. 
Oradaki çocuklara eğitim hizmeti veren 
öğretmenler, Alman mahallî makamları
nın, oradaki eyaletlerin görevlileriydi, ma
aşlarını oradan alırlardı, bizim onlar üze
rinde hiçbir yetkimiz söz konusu değildi. 
Almanya'daki vatandaşlarımıza din hiz
meti veren, din görevlileri de maaşlarını 
oradaki cemaatlerden alırlardı; yani, gö
nüllü katkılardan alırlardı. 
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ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Rabı
ta'dan alırlardı. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Biraz daha gerilere git. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Bakınız, bugün, 
Türk Hükümetinden maaş almayan veya 
Türk Hükümeti dışında maaş alan bir tek 
din görevlisi yoktur. Hatta, oradaki ma
hallî derneklerin, din derneklerinin çok 
mütevazı bir katkısı vardı, çok kısa bir sü
re önce aldığımız bir kararla -senede bin 
mark civannda bir katkıydı- onu da kal
dırdık. Maaşlarının tamamını Türk Hü
kümeti karşılamaktadır ve en son bundan 
iki ay önce çıkardığımız bir kadro karar
namesiyle 400 tane daha din görevlisi 
verdik. 

Öğretmenler konusunda da, hâlâ ba
zı mahallî hükümetlerle sorunumuz var
dır. Onlar, bu yetkiyi bize devretmekte is
teksiz davranmaktadırlar; ama şunu söy
leyebilirim ki ve bunu, Sayın Yılmaz'm 
tespitlerinin tersine olarak, biraz da Hü
kümetim adına iftiharla söylüyorum ki, 
bugün Almanya'da eğitim hizmeti veren 
Türk öğretmenlerinin üçte ikisi Türk Dev
letinin görevlileridir. Yani, bizim seçip 
gönderdiğimiz, maaşını bizim verdiğimiz, 
oradaki faaliyetlerini de bizim resmî tem
silciliklerimiz aracılığıyla denetlediğimiz, 
devletimizin görevlileridir. 

Yani, meseleyi bu perspektif içinde , 
değerlendirmek lazım. Almanya'ya yaptı
ğınız bir ziyarette, orada sizi tatmin etme
yen birtakım olaylara şahit olup da, onla
rı bu Meclis kürsüsüne getirip, hele bunu 
Hükümetimiz aleyhine bir argüman ola
rak kullanmak, en basit deyimiyle, insaf
sızlıktır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Onbir 
yıl yaşadım orada Sayın Bakan, onbir yıl... 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Sayın Yılmaz, 

332 — 



T.B.M.M. B : 91 23 . 5 . 1989 O : 1 

ben sorunları inkâr etmiyorum. Bu sorun
lara sizden çok daha iyi muttali olduğu
ma da inanmanızı rica ediyorum. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Çöz
müyorsunuz ama... 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Neler yaptığımı
zı uzun uzun anlatırım. Öğretmenler ko
nusunu söyledim, din görevlilerini 
söyledim. 

Bakınız, dövizli askerliğe esas bede
lin yüksekliğinden yakındınız. Bu mese
leye, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir 
üyesinin sahip olması gereken sorumluluk
la yaklaşmanız lazım. Oraya gittiğiniz za
man size elbette yakınacaklar; onlar be
dava olmasını isteyecekler; ama aynı şart
larda burada insanlar birbuçuk sene as
kerlik yapıyorlar. Onun bedelini ödemek 
zorundalar. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Bura
da 2,5 milyon alıyorsunuz... 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Şunu söyleye
yim : Bedel, bundan bir sene önce 20 000 
Marktı, bilir misiniz? 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Biliyo
rum tabiî. Ben onbir yıl yaşadım orada. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — O zaman, bu be
deli yüzde 50 aşağı düşürmemizi ufak bir 
adım olarak karşılayabilir misiniz? 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Bura
da 2,5 milyon alıyorsunuz.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Bu yılbaşından 
itibaren, pasaport harçlarını yüzde 60 in
dirdik; biliyor muydunuz? 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Ne bil
sinler. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Tabiî 
biliyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 

YILMAZ (Devamla) — Biliyorsanız, ni
ye söylemiyorsunuz? 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Söyle
dim; dikkatinizden kaçmış. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Kısa bir süre ön
ce konsolosluk harçlarının hepsini önem
li ölçüde indirdik. Türkiye'nin ölçüleriy
le elbette hâlâ yüksektir; ama Almanya'-
daki şartlara göre değerlendirmek lazım. 
Siz, oradaki görevlilerimize bu devletin 
ayırdığı bütçeyi, yani o konsolosluk gelir
lerinin üzerine devletin bütçesinden yap
tığımız katkıyı biliyor musunuz? Bunun 
boyutunu biliyor musunuz? 

Vatandaşlarımızın oy haklarını bile 
eleştiri konusu yaptınız. Almanya'daki, 
yurt dışındaki vatandaşlara ilk defa Tür
kiye'deki genel seçimlere katılma hakkını 
biz getirdik. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Belki, bunun boyutuyla, kapsamıyla mu
tabık olmayabilirsiniz; belki ileride bunu 
genişletmek size nasip olabilir, ona da bir 
şey demiyorum; demokratik bir ülkeyiz; 
ama ilk defa yapmanın şerefi bize ait. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Biz 
onu söyledik Sayın Bakan, kavrayamadı-
nız galiba. Biz onu söyledik. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — İşçilerimizin Al
manya'daki mahallî seçimlerde oy hakkı
na kavuşturulmaları konusunda, bizi ge
rekli girişimlerde bulunmamakla suçladı
nız. Peki, Almanya'da şu anda iki eyalet
te vatandaşlarımızın belediye seçimlerin
de oy hakkı olduğunu biliyor musunuz? 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Tabiî 
biliyoruz; sosyaldemokratların iktidarda 
olduğu belediyelerde... 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Biliyorsanız ni
ye söylemiyorsunuz? Bunların ne zaman 
saklandığını biliyor musunuz? 
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METİN GÜRDERE (Tokat) — Bi
raz anlayış gösterelim Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Hayır, meselele
re bu kadar tek taraflı yaklaşılmasına si
nirleniyorum. Ayrı siyasî partilerden ola
biliriz; ama bu objektif konularda, bu as
garî müştereklerde birleşemezsek, diyalo
gu sürdüremeyiz. Ondan endişe 
ediyorum. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Dışiş
leri Bakanı biraz daha soğukkanlı olmalı 
herhalde. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Ama, meselele
rin bu yaklaşımla ele alınması, korkuyo
rum ki, endişe -ediyorum ki, memleketi
mizin hayrına olan diyalogu güçleştirir. 
Yani, yaptıklarımızı teslim ediniz, yapa
madıklarımızı biz itiraf edelim. Ondan 
sonra, daha iyisini nasıl yapacağımızı be
raber görüşelim. Ama, şu yaklaşım bizi. 
hiçbir yere götürmez. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

İşçi çocuklarımızın eğitimi konusun
da, Türkiye'de, dönüş yapan işçilerin ço
cukları için özel Anadolu liselerini ilk de
fa biz açtık. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Eleşti
riyorum işte. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Yani, ilk defa aç
mamızı mı eleştiriyorsunuz, bu okulların 
açılmış olmasını mı eleştiriyorsunuz? 

Almanya'daki işçilerimizin çocukla
rının eğitim problemi, emin olunuz ki, çok 
geniş kapsamlı bir problemdir; çünkü, 
" ikinci jenerasyon", "üçüncü 
jenerasyon" dediğimiz bu çocuklar, ne 
tam Türktürler, ne tam Alınandırlar; ne 
tam Alman lisanını vâkıftırlar, ne tam 
Türk lisasını vâkıftırlar. Almanlar bunla
ra, haksız olarak, geri,zekâlı çocuklann 

gönderildikleri, geri zekâlı çocuklar için 
açılmış özel dershanelerde eğitim yaptır
ma eğilimindedirler. Buna karşı her türlü 
girişimi, Türk Devletinin gücünün yetti
ği bütün girişimleri zamanında ve en ile
ri boyutta yapıyoruz; buna emin olmanı
zı rica ediyorum; ama bunun karşılığın
da, bu çocukların Türkiye'deki eğitimi için 
bizim de güçlüğümüz var; çünkü bunlar, 
doğru dürüst Türkçe de bilmiyorlar. Ay
nı zamanda, bunların yarım Almancala-
rını da, tam Almanca olarak kendilerine 
kazandırma gayemiz var. Bunun için de, 
o çocuklar için özel okullar kurduk. Bu
gün, zannediyorum sayıları dörde ulaş
mıştır. Bunlara Alman hocalar getirttik, 
yani hem Türkçe eğitim veriyoruz hem Al
manca eğitim veriyoruz. Elbette eksiklik
lerimiz vardır; üç dört senedir işleyen bir 
sistemdir; eksikliklerimizi eleştiriniz; ama 
ilk defa yapılan bir şeyi eleştirmenizi ve
ya bundan dolayı sizden beklediğim asgarî 
takdir ifadesini burada kullanmamanızı 
yadırgıyorum. 

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 
Anlaşmasını biz 1984'te imzaladık. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi onayladı ve bi
zim açımızdan yürürlüğe girmiştir. Maa
lesef, Alman Parlamentosu daha onayla
madı. Son olarak, Dışişleri Bakanların
dan, Viyana'da, Şubat ayında şahsî rica
da bulundum, bu konunun bir an önce 
Alman Parlamentosunda sonuçlandırıl
ması için. Alman Parlamentosundaki il
gili komisyonun bu konuda bir endişesi 
var. Onun için, Alman Maliye Bakanlığıy
la uzun görüşmeler yaptılar. Şu anda o ko
nuda mutabakat sağlanmıştır. Ümit edi
yorum ki, bu tatil döneminden önce Al
man Parlamentosu tarafından da onayla
nacaktır. Yatırımların teşviki açısından, iş
çilerimizin hakları açısından önemli bir 
yasadır. 

Sorunlar, sizin ifade ettiğiniz kadar 
değildir, daha fazladır; ama sorunlar sizin 
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ifade ettiğiniz gibi de değildir. En azından, 
zaman içerisindeki değişimi, sizin bura
da dile getirdiğiniz yaklaşımın tam tersiyle 
ortaya konmalıdır, yani beş sene içerisin
de bu konuya verdiğimiz bütün önceliğe 
rağmen, bu konudaki bütün çabalarımı
za rağmen, daha gönlümüzden geçen so
nuçlan almış değiliz. Bunun için çalışma
mız lazım; bizden sonraki hükümetlerin 
de çalışması lazım. Mesele, emin olunuz 
ki, çözümü çok zor bir meseledir; ama yıl
ların ihmali vardır, onu da ifade edeyim. 
Maalesef, bu insanlara, Türkiye, çok uzun 
yıllar, birer döviz makinesi gibi bakmış
tır. Şimdi biz o insanlara, getirdikleri dö
vizden daha fazlasını hizmet olarak götü
rüyoruz... (ANAP sıralarından alkışlar) 
Ama çok yönlü dertleri de kabul ediyo
rum. Nitekim, bunu kabul ettiğim içindir 
ki, altı ay kadar önce, oradaki bütün kon
soloslarımızla bir koordinasyon toplantı
sı yaptım; iki gün, sabahtan akşama ka
dar; kendim başkanlık ettim, Bakanlığım-
daki, diğer bakanlıklardaki ilgili genel mü
dürleri aldım. 

Sorunları bilmediğimizi kabul ede
mem. Sorunların hepsini çözmeye gücü
müzün şu anda yetmediğini kabul ediyo
rum. Bu konuda sizden yardımcı olmanı
zı bekliyorum. Bu yardımın ilk şartı ola
rak da, milletvekili olarak daha insaflı ol
manızı, daha objektif olmanızı bek
liyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Gündeme geçiyoruz. 
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 

MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin 
ve 34 arkadastmn, kalkmmada öncelikli yörelerin 

sorunlarım gidermek amacıyla almacak kdbideri ve 
bu konuda uygulanacak politikayı tespit etmek ama-
cıyla Meclis araştırması actlmastna ilişkin önerge
si (10/67) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması 
önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Bölgelerimiz arasındaki gelişmişlik 
farkları, ülkemizin gündeminde bulunan 
en önemli "Sorunlardan biridir. 

1961 yılından sonra "Bölge kalkın
ması", "Doğu kalkınması", daha sonra da 
"Kalkınmada öncelikli yöreler" tanımla
masıyla ülke sorunları arasında güncelli
ğini korumaya devam eden bu sorun, ül
kenin bütünüyle kalkınması açısından da 
önem taşımaktadır. 

Ülkemizde sosyoekonomik açıdan en 
geri kalan bölgeler, Doğu Anadolu ve Gü
ney Doğu Anadolu bölgeleri bulunmak
ta. Bu bölgelerimizin tüm illeri "Kalkın
mada Öncelikli Yöreler" kapsamına alın
mıştır. 

1961 yılından bu yana işbaşına gelmiş 
tüm hükümetlerin programlarında bölge
ler arasındaki gelişmişlik ve dengesiz fark
lılıklarının ortadan kaldırılması öngörül
müş olmasına karşın, bu alanda önemli 
gelişmelerin sağlanamadığı bir gerçektir. 
Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkı, her 
geçen gün daha da büyüyor, sorun daha 
da ağırlaşıyor. 

İstanbul Sanayi Odasının hazırladı
ğı "Türkiye Gayri Safı Yurt İçi Hâsılası
nın İller İtibariyle Dağılımı'' başlığını ta
şıyan araştırmadaki veriler de, bölgeleri
miz arasındaki gelişmişlik farkının her gün 
biraz daha büyüdüğünü gösteriyor. Bu 
araştırmadaki bilgilere göre, Marmara 
Bölgesinde bulunan Kocaeli ilimizde, 
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fert başına düşen gayri safı yurt içi hâsıla 
2 463 640 Türk Lirası iken, bu miktar 
Doğu Anadolu Bölgemizde bulunan Hak
kâri'de 134 126 liradır. Aradaki fark 18 ka
tı civarındadır. 

Yurt içi gelirden aldıkları paya göre 
yapılan sıralamanın sonunda bulunan 16 
ilimizden Gümüşhane Ilı dışındaki illerin 
hepsi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu böl
gelerimizdeki illerdir. Sıralamanın en al
tında yer alan Hakkâri'nin durumu, her 
yıl binlerce insanın açlıktan öldüğü Afri
ka' daki Zaire'ye benzetilmiştir. 

Bölgedeki gelir düzeyinin ve gelir ar
tış hızının düşüklüğü, işsizlik vesair ne
denler, bölge halkının batı bölgelerimize 
göç etmesine neden olmuştur. Bölgenin 
potansiyel gücü, özellikle genç nüfus iş 
arama, geçimini sağlama kaygısıyla, batı 
bölgelerimize kaymaktadır, işsizlik akıl al
maz boyutlara ulaşmıştır. Doğu ve Güney
doğu adeta boşalmaktadır. 

işsizlik sorununa çözüm getirebile
cek, üretime yönelik yatırımlar yok dene
cek kadar azdır. Yapılan yatırımların ço
ğu güvenlik amacıyla yapılmaktadır. 

Bölgenin mevcut ve potansiyel kay
naklarının harekete geçirilmesi için somut 
adımlar atılmamıştır. 

Bölgenin geçim kaynağı olan tarım ve 
hayvancılık alanında kayda değer çalışma 
yapılmamış, üretici kendi kaderiyle baş-
başa bırakılmıştır. 

Kalkınmada öncelikli yöreler arasına 
alınan Doğu ve Güneydoğu Anadolu böl
gesindeki illerimizin çoğunda hâlâ olağa
nüstü hal uygulaması devam etmektedir. 
İnsan hakları ihlalleri, işkence vesair gibi 
haksız uygulamalar olağan hale getiril
miştir. 

Yatırımcı firma ve kişilerin Doğu ve 
Güneydoğu bölgelerimize yönelmelerini 

sağlamak için getirilen teşvik tedbirlerinin 
beklenen sonucu veremediği açıktır. 

Buna göre; 
Kalkınmada öncelikli yörelerin kal

kınma ve gelişmesini sağlamak için ne ya
pılması gerektiği, yörelerin özellikleri ve 
kaynakları gözden geçirilerek araştırıl
malıdır. 

Bölgesel bir sanayileşme ve şehirleş
me planı uygulanmalıdır. Bu yolla, bir 
yandan işsizlik, öte yandan göç sorununa 
da çözüm bulunabilecektir. 

Geçim kaynağının tarım ve hayvan
cılık olduğu gözetilerek bu alanda geliş
meyi sağlayacak projelere ağırlık veril
melidir. 

Devlet, feodal yapılaşmanın ürünü 
olan ağalık, şeyhlik, gibi kurumların ya
nında değil, onlara karşı halkı koruyacak, 
halkın güvenliğini sağlayacak bir uygula
manın içine girmelidir. 

Kooperatifçiliğe özendirme için çalış
malar yapılmalı, gelişme sağlanıncaya ka
dar devlet çiftliklerini, kredi, alım-satım 
kurumları ile köylüye, aracısız, hizmet gö
türülmelidir. Siyasal alanda da önemli ge
lişmeler sağlayacak olan toprak reformu 
yapılmalıdır. 

Özetlersek, doğu insanını sömürü 
mekanizmasından kurtaracak; onu işe, 
toprağa, pnurlu yaşama koşullarına kavuş
turan, insan hak ve özgürlüklerinden ül
kenin diğer bölgelerindeki insanlarımız gi
bi ve onlara koşut olarak yararlanmaları
nı sağlayacak bir politika uygulamak zo
runlu hale gelmiştir. 

Kalkınmada Öncelikli Yörelerimiz
de, özellikle doğu ve güneydoğuda kalkın
mayı, gelişmeyi ve refahı yaygınlaştırma
yı sağlayacak politikaların saptanması ba
kımından Yüce Meclisin yapacağı araştır
manın çok önemli katkılar sağlayacağı 
inancındayız. Bu nedenle Anayasanın. 
98 inci ve Millet Meclisi içtüzüğünün 
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102 ve 103 üncü maddeleri gereğince 
"Kalkınmada Öncelikli Yöreler" ile ilgi
li olarak Meclis araştırması açılması için 
gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederiz. 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Tufan Doğu 
Muğla 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Mahmut Almak 
Kars 

Özer Gürbüz 
Sinop 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

K. Kemal Anadol 
İzmir 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 
Tayfur Ün 

Bilecik 
Abdulkadir Ateş 

Gaziantep 
Kenan Süzer 

Tokat 
Kâzım Ulusoy 

Amasya 
Kâmil Ateşoğullan 

Ankara 
Erdal Kalkan 

Edirne 
Orhan Veli Yıldırım 

Tunceli 
M. İstemihan. Talay 

İçel 
İbrahin Tez 

Ankara 
Hüsnü Okçuoğlu 

İstanbul 
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Mehmet Ali Eren 
İstanbul 

Beşer Baydar 
Ankara 

Eşref Erdeni 
Ankara 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

A. Rıza Sirmen 
Kocaeli 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Etem Cankurtaran 
İçel 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Abdullah Sedat Doğan 
Adana 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

Önerge, gündemde yerini alacak ve 
Meclis Araştırması açılıp açılmaması ko
nusundaki öngörüşme, sırasında yapıla
caktır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — Famuk üreticilerinin sorunları, Avru
pa Topluluğuna yapılan tekstil ihracatının ktstt-
lanması ve dokuma sektöründeki yatırım ile izle
nen politikalar konusuna ilişkin olarak kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığı 
tezkeresi (10/36), (3/860) 

BAŞKAN — (10/36), (10/37), (10/38) 
esas numaralı Meclis Araştırması komis-

337 — 
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yonlannm başkan, başkanvekili, sözcü ve 
kâtip seçimine dair tezkereler vardır; oku
tup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Pamuk Üreticilerinin Sorunları, Av
rupa Topluluğuna Yapılan Tekstil İhraca
tının Kısıtlanması ve Dokuma Sektörün
deki Yatırım ile İzlenen Politikalar Konu
sunda Kurulan Meclis Araştırması Ko
misyonu (10/36) Başkan, Başkanvekili, 
Sözcü ve Kâtip seçimi için 18.5.1989 Per
şembe günü saat 14.30'da toplanmış ve 
kullanılan (5) adet oy pusulasının tasnifi 
sonucu, aşağıda ad ve soyadı belirtilen 
üyeler, karşısında gösterilen oyları alarak 
Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip se
çilmişlerdir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

Geçici Başkan 

Başkan : Ömer Okan Çağlar (Aydın) 
3 oy, 

Başkanvekili : Arif Ağaoğlu (Adıya
man) 3 oy, 

Sözcü ; Mehmet Pürdeloğlu (Hatay) 
5 oy. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

2. — Belediyelerce yapılan imar planı dü
zenleme çalışmalarının imar Kanununa aykırı ol
duğu iddiasını ve vatandaşların bu uygulamalar
dan kaynaklanan mağduriyetlerim önlemek için alı
nacak tedbirleri tespit etmeye ilişkin olarak kuru
lan Meclis Araştırman Komisyonu Geçici Başkan
lığı tezkeresi (10/37), (3/861) 

BAŞKAN •— Diğer tezkereyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Belediyelerce Yapılan İmar Planı Dü
zenleme Çalışmalarının İmar Kanununa 
Aykırı öldüğü İddiasını ve Vatandaşların 

Bu Uygulamalardan Kaynaklanan Mağ
duriyetlerini Önlemek İçin Alınacak Ted
birleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu Başkan, 
Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimi için 
18.5.1989 Perşembe günü saat 14.00'te 
toplanmış ve kullanılan (7) adet oy pusu
lasının tasnifi sonucu aşağıda ad ve soya
dı belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen 
oyları alarak Başkan, Başkanvekili, Söz
cü ve* Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

Mustafa Hikmet Çelebi 
Gaziantep 

Araştırma Komisyonu 
Geçici Başkanı 

Başkan : Ülkü Söylemezoğlu (Kah
ramanmaraş) 7 oy, 

Başkanvekili: Ayhan Uysal (Çanak
kale) 4 oy, 

Sözcü : Mustafa Hikmet Çelebi (Ga
ziantep) 7 oy, 

Kâtip : Abdülkadir Albayrak (İstan
bul) 7 oy, 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

3. — Para ve Kredi Kurulunun 88/1 sayılı 
Tebliğinin 43 üncü sırasındaki mamuller için ya
pılacak ödemelerin yüksek tutulmasının nedenleri
ni ve söz konusu tebliğden kimlerin yararlandığım 
tespit etmeye ilişkin olarak kurulan Meclis Araş
tırma Komisyonu Geçici Başkanlığı tezkeresi 
(10/38) (3/862) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Para 
ve Kredi Kurulunun 88/1 Sayılı Tebliği
nin 43 üncü sırasındaki Mamuller İçin Ya
pılacak Ödemelerin Yüksek Tutulmasının 
Nedenlerini ve Söz Konusu Tebliğden 
Kimlerin Yararlandığını Tespit Etmek 
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Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Ko
misyonu (10/38) Başkan, Başkanvekili, Söz
cü ve Kâtip seçimi için 18:5.1989 Perşembe 
günü saat 13.00'te toplanmış ve kullanılan 
(5) adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşa
ğıda ad ve soyadı belirtilen üyeler, karşıla
rında gösterilen oylan alarak Başkan, Baş
kanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Bedrettin Doğancan Akyürek 

İstanbul 
Geçici Başkan 

Başkan : Şadan llızcu (Rize) 3 oy, 

Başkanvekili: Yılmaz Sanioğlu (Or
du) 3 oy, 

Sözcü : Ali Pınarbaşı (Konya) 5 oy, 

Kâtip : Mustafa Şahin (Kayseri) 5 oy, 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

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

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

A) ONGÖRÜŞMELER 

1. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 
14 arkadaşının, buğday üretiminde gerekli tekno
loji ve standardizasyonu sağlayarak dışa bağtmlı-
hktan kurtulmak ve buğday üreticilerini güçlendir
mek için kalıcı ve tutarlı bir politika tespit etmek 
amacıyla Meclis Araştırması açûmastna ilişkin 
önergesi (10/40) 

BAŞKAN — Edirne Milletvekili Er
dal Kalkan ve 14 arkadaşının, buğday üre
timinde gerekli teknoloji ve standardizas
yonu sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtul
mak ve buğday üreticilerini güçlendirmek 
için kalıcı ve tutarlı bir politika tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesinin öngörüşmelerine baş
lıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Önergeyi tekrar okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Dünyada ve ülkemizde tarımsal faa

liyetler, gıda ve bazı ihtiyaç maddelerini 
üretmek için yapılmakta olup, bu üretim 
sonucu çiftçiler belirli bir gelirin sahibi 
olurlar. 
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Uygulanmakta olan ekonomik poli
tikalar gereği başta buğday olmak üzere 
hububat üreticileri giderek yoksullaşmak
ta, bol ve kaliteli ürün alabilmek için ek 
yatırım yapamamaktadır. En büyük buğ
day alıcısı olan Toprak Mahsulleri Ofisi 
istikrarsız fiyat politikaları ve peşin öde
me yapmaması nedeniyle küçük üretici, 
buğdayını ucuz fiyatla tüccara satmak zo
runda bırakılmaktadır. Hasat zamanında 
buğday fiyatları çok düşmekte ve tüccar, 
çiftçilerin sırtından büyük kazançlar elde 
etmektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi kali
teli buğdaya yüksek fiyat vermediğinde 
üretici, kalitesiz, fakat yüksek verimli buğ
daya yönelmektedir. Sonuçta tahıl sana
yiinde kaliteli hammedde sorunu doğ
muştur. 

Giderek tarıma dayalı arazi, küçük 
parçalara bölünmekte, makinalı ziraate el
verişli durumdan çıkmakta, sanayileşme 
ve şehirleşmedeki çarpıklık nedeniyle ve
rimli araziler yok edilmekte, bu nedenle 
üretim düşmektedir. 

Gelişmiş ve tahıl ihraç eden ülkeler, 
teknoloji ve standardizasyon meselelerini 
halletmişlerdir. Artık uluslararası ticaret
te malı görmeden standartlar çerçevesin
de alış-veriş yapılmaktadır. Türkiye bu ko-
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nudaki düzenlemeyi gerçekleştiremediğin
den yüksek kaliteli ve bol ürün elde ede
memekte bu nedenle de uluslararası pa
zarlarda başarılı olamamaktadır. Ayrıca 
ülkemizde buğday üretimi de artmaktadır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, 20.8.1988 
tarihine kadar 2 559 827 ton buğdayı 
142-165 TL. arasında satın almış, 2 100 
000 ton buğdayı da 174-184 TL. bedelle 
hububat sanayiine satmıştır. Bugün dün
ya piyasalarında buğday fiyatları 195 do
lar/tona fırlamış bulunmaktadır. 

Temel ürün olması, uzun müddet 
saklanabilmesi, yan ürünleri ve savaş sto
ku olarak bulundurulması nedeniyle buğ
day halen temel stratejik ürün vasfını ko
rumaktadır. 

Uygulanan yanlış politikalar nede
niyle tahıl ve tahıla dayalı sanayi sektörü 
giderek dışa bağımlı hale gelmekte, ciddi 
tedbirler alınmazsa ülkemiz çok ciddi so
runlarla karşılaşmak üzeredir. Çünkü, 
1969 yılında başlatılan Araştırma ve Eği
tim Projesi yozlaştırılarak daha sonra da 
tasfiye edilerek günümüze gelinmiştir. 

Tarımsal Araştırma Genel Müdürlü
ğü lağvedilerek, Birinci Özal Hükümetin
ce Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
kurulmuş, bu yapılanma mücadele ve 
araştırmayı daha da gerileterek sertifikas-
yon yasasının rafa kaldırılmasına neden 
olmuş, ülkeye getirilen tohum çeşitleri 5 
yıllık bölge çeşit denemesinden geçirilme
den tescil edilerek süne ve kımıl zararlıla
rının artışına neden olunmuştur. 

Giderek un sanayii de bunalıma sü
rüklenmiştir. Süne ve kımıl nedeniyle, un 
sanayii, kullandığı buğdayın 1/4 ünü dı
şarıdan almak zorunda bırakılmıştır. Bu 
da ?kmek fiyatlarına yansımaktadır. 

Tahıl sanayiinde serbest rekabet dü
zeni sağlanamamıştır. KDV ve stopajın 
denetlenememesi, naylon fatura kullanı

mı, gıda, sigorta, işçi sağlık iş güvenliğin-
deki eşitsiz denetim un sanayiinin kırsal 
kesime kaymasına neden olmaktadır. 

Ülkemizde faaliyet gösteren 604 un 
fabrikasının 16 249 500 ton buğday işle
me kapasitesi varken bugün yüzde*49,5 
kapasite ile 8 039 500 ton buğday işlene-
bümektedir. Sadece Ankara'da değirmen
lerin fırınlardan 3.5 milyar, fırınların bak
kallardan 6 milyar alacağı bulunmaktadır. 
Önlem alınmazsa zincirleme iflaslar gün
demdedir. 

Yukarıda kısaca sunulan nedenlerden 
ötürü, öncelikle buğday üreticilerinin yok
sullaşmasının engellenerek güçlendirilme
si, fiyat ve pazar istikrarının sağlanması, 
mücadele, araştırma, depolama, taşıma ve 
eğitimin geliştirilmesi, standardizasyonun 
sağlanarak dışa bağımlılıktan kurtulması 
için kalıcı ve tutarlı politikaların tespiti 
amacıyla Anayasanın 98, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis 
Araştırması açılmasını saygı ile arz ederiz. 

17.10.1988 

Erdal Kalkan (Edirne) ve arkadaşları. 

BAŞKAN — içtüzük hükümlerine 
göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması 
hususunda, sırasıyla, Hükümete, siyasî 
parti gruplarına ve önergedeki imza sahi
bine veya onun göstereceği bir diğer im
za sahibine söz verilecektir. 

Şimdi, ilk sözü, Hükümet adına, Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın 
Lutfullah Kayalar'a veriyorum. 

Buyurunuz. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI LUTFULLAH KAYALAR 
(Yozgat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; Edirne Milletvekili Sayın 
Erdal Kalkan ve arkadaşlarının, hububat 
ve özellikle buğday ile ilgili Meclis Araş-
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tırması önergesi hakkında Hükümetimi
zin görüş ve düşüncelerini arz etmek üzere 
huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce 
Meclise saygılar sunuyorum. 

Önergedeki konulan başlıca iki gru
ba ayırmak mümkündür. 

1. Buğdayın teknik yönüyle ilgili ko
nular. Bunlar, verim, üretim, tohum, mü
cadele ve kalite konulannı kapsamaktadır. 

2. Fiyat politikasıyla ilgili konular. 
özellikle Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan uygulanan fiyat politikasını kapsa
maktadır. 

Zamanımızın elverdiği ölçüde bu ko
nulara cevap arz edeceğim. 

Değerli milletvekilleri, Buğday, in
sanların temel besin maddesi olarak, dün 
olduğu gibi, bugün de dünya ülkelerinin 
çoğunda büyük önem taşıyan ve önerge
de de ifade edildiği gibi, stratejik özelliği 
olan bir tanm ürünüdür. Buğdayın, geniş 
ve ekolojik şartlarda yetiştirilebilmesi ve 
dünyada da milyonlarca insan için ucuz 
besin kaynağı olması gibi çeşitli nedenler
den dolayı, evrensel bir özelliği vardır. 
Buğday, bizim yönümüzden çok daha 
önemli bir besin maddesi olarak karşımı
za çıkmaktadır: Ekmek olarak, un olarak, 
unlu mamuller olarak, bulgur olarak Türk 
insanının sofrasının vazgeçilmez temel gı
da maddesidir. İşte, bu ve benzeri neden
lerden dolayı, cumhuriyet hükümetleri, 
cumhuriyetimizin ilk yıllarından günümü
ze kadar geçen süre içinde buğday konu
suna büyük önem vermişlerdir. 

Buğdaya verilen önemin bir diğer ne
deni de, ülkemizde buğday üretimiyle 
meşgul olan çiftçi sayısının fazlalığı, üre
ticilerden bir kısmının sadece kendi tüke
timleri için; bir kısmının da hem kendisi 
hem de pazar için üretimde bulunmaları 
keyfiyetidir. 

Buraya kadar arz ettiğim nedenler
den dolayı, Devletçe, üretimi destekleyici 

çeşidi tedbirler alınmakta; verimin ve üre
timin artırılması, ürünün kalitesinin iyi
leştirilmesi maksadıyla yeni çeşitlerin ıs
lahı, üretimi, kullanımı ve yeni tanm tek
niklerinin geliştirilmesi konulannda bir di
zi çalışmalar yapılmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
önergede, uygulanmakta olan ekonomik 
politikalanmız tenkit edilmekte ve bu ten
kitler manzumesinden olarak da, birtakım 
görüşler ileriye sürülmektedir. 

Bilindiği gibi, hükümetimizin ekono
mik politikası, rekabete dayalı serbest pa
zar ekonomisidir. Buna rağmen, tarımda 
risk ve belirsizlik faktörlerini de dikkate 
alarak, çiftçilerimizin emeğini değerlen
dirmek; üreticilerine tatmin edici seviye
de ve istikrarlı gelir sağlamak; böylece, şe
hir ve köy kesimleri arasındaki gelir fark
lılığını azaltmak ve çiftçilerimizin hayat se
viyesini yükseltmek için, tanm sektörün
de çeşitli teşvik tedbirleri uygulanarak, 
destekleme yaygın şekilde yapılmaktadır. 
Hiç şüphe yoktur ki, buğday üreticisi de, 
bu desteklerden, gübre, tohum, ilaç, kre
di gibi fiyat dışı destek araçları vasıtası ve 
fiyat desteği yoluyla faydalanmaktadır. 

Bilindiği üzere, buğday fiyatları ve 
mubayaası bakımlanndan Toprak Mah
sulleri Ofisimizin çok önemli fonksiyonu 
bulunmaktadır. Ofis, her yıl ilan edilen fi
yatlar ve belirlenen ödeme sistemi doğrul
tusunda görevini yerine getirmektedir. 
Buğday için belirlenen fiyat ve Ödeme ko
nusuna girmeden önce, temel politikamı
zı belirtmek istiyorum : 

Destekleme fiyatlannın tespitinde, 
üretici ve tüketicilerin korunması yanın
da, piyasada arz ve talep dengesinin ku
rulmasına, enflasyonist baskıların önlen
mesine, dış rekabet şartlarının korunma
sına, ürün kalitesinin ve veriminin yüksel
tilmesine önem veriyoruz. 

Değerli milletvekilleri, buğdayda fi
yat meselesi çok hassas bir konudur. Bu 
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hassasiyetin temel nedeni şudur : Konuş
mamın başında da ifade ettiğim gibi, buğ
day bizim temel gıdamızdır. Öte yandan, 
1980 yılı tarım sayımı sonuçlarına göre, 
mevcut 3 milyon 600 bin tarım işletmesi
nin yüzde 72'sini teşkil eden 2 milyon 600 
bin işletmede buğday tarımı yapılmakta
dır. Demek oluyor ki, masanın bir ucun
da büyük bir buğday tüketicisi, öbür 
ucunda buğday üreticisi, masanın ortasın
da da imkânlarımız var ve siz bu pozis
yonda denge kuracaksınız... Bu, kolay bir 
bir iş değildir. Ancak, hemen ve memnu
niyetle ifade edeyim ki, Hükümetimiz, bu 
zor dengeyi daima en iyi şekilde kurmayı 
başarmıştır. 

Mukayeseyi 1987-1988 yıllan itibariy
le yapacak olursak, 1988 yılında, bir ön
ceki yıla göre,'buğday ortalama alım fiya
tında yüzde 79 dolayında bir artış oldu
ğunu söyleyebiliriz. Bu yıl ise, bu artış, 
yüzde 95 yüzde 100 dolayındadır. 

Görüldüğü gibi, iddianın aksine, fi
yatlarda belli bir istikrar bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de, buğ
day alımlarıyla ilgili peşin ödeme konusu
na temas etmek istiyorum. 

Türkiye'de buğday piyasasına ilk mü
dahale, 1932 yılında başlamıştır. O gün
den bugüne kadar geçen ellialtı elliyedi yıl
lık süre içerisinde buğday mubayaasına 
devam edilmiştir ve edilmektedir. 

Uzun dönemde, Toprak Mahsulleri 
Ofisi değişik ödeme planları uygulamış ve 
çoğu zaman da, gerek ilan edilen fiyatlar 
ve gerekse üreticilere yapılacak ödemeler
de uygulanacak sistem, daima şikâyet ko
nusu olmuştur. Ülkenin içinde bulundu
ğu geçmiş yıllardaki ekonomik şartlar se
bebiyle, OİÎs, uzun dönemde peşin öde
mede de bulunamamıştır. Bizim Hükü
metimiz döneminde, 1987 yılında peşin 
ödeme yapılmış; diğer yıllarda da, peşin 
ödemeye yakın, geciktirilmeden ödeme ya

pılmaya da azamî gayret gösterilmiştir. 
Şimdi, müsaadelerinizle, zaman za

man istismar konusu yapılan ödeme ko
nusunu, geçmişteki tarihleriyle hatırlat
makta fayda mülahaza ediyorum. Toprak 
Mahsulleri Ofisi ödemeleri, 1978 yılında 
gecikmiş, 1979 yılında gecikmiş, 1980 yı
hnda gecikmiş, 1985 yılında gecikmiş (An
cak 28 gün olarak) 1986 yılında gecikmiş 
(sadece 24 gün olarak) 1987 yılında ise pe
şin olarak ödemede bulunulmuştur. 1988 
yılında ise ödemelerin yüzde 50'si peşin, 
geri kalanı iki ay vadeli olarak gerçekleş
miş bulunmaktadır. 1989 yılında (bu yıl) 
daha önce de ifade ettiğimiz ve 18 Mayıs
ta Adana'da başladığımız gibi, hububat 
ürünlerinin peşin ödemeli olarak alınma
sı Hükümetimiz tarafından kararlaştırıl
mış ve icra safhasına da başlanılmış bu
lunmaktadır. 

Buradaki peşin ödemeyle ilgili ola
rak, değerli muhalefet liderleri tarafından 
da değişik görüşler ortaya konulmuştur. 
Muhakkak ki, memleket meselelerinde 
bütün siyasî partiler asgarî müşterekler
de birleşmek ve fikirlerini demokratik ka
ideler içerisinde belirtmek zorundadırlar; 
ancak, Hükümetimizin bu yıl yapacağı 
peşin ödeme, herhangi bir şekilde, bazı 
çevrelerce iddia edildiği veya söylenildiğin
den dolayı değil, Hükümetimizin 1983 yı
lından itibaren bugüne kadar takip ettiği 
gerçekten tutarlı politikalar neticesinde pe
şin olarak ödeme yapabilecek duruma ge
linmiş olmasından dolayıdır. Bunu da bu
rada açıklamakta fayda mülahaza ediyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz yıl
larda Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 
uygulanmakta olan "Baş alım fiyatı" şek
lindeki alım sisteminden vazgeçilerek, 
1988 yılından itibaren yeni bir uygulama
ya geçilmiştir. Bu uygulamada her ürün 
için tespit edilen baz vasıflara göre belir-
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lenen destekleme alım fiyatı uygulanmakta 
olup, bu baz vasfın üzerinde daha kaliteli 
ürün getiren üreticiye prim verilmekte, ka
litesiz ürüne ise eskiden olduğu gibi, ten
zilat uygulanmaktadır. 

1989 yılı alım döneminde de, mevcut 
uygulamaya devam edilmekle beraber, ka
liteli ürüne daha fazla prim verilmeye de 
çalışılacaktır. Bu itibarla, önergedeki, 
"Toprak Mahsulleri Ofisinin kaliteli buğ
daya yüksek fiyat vermediği" ifadesi de 
gerçeği yansıtmamaktadır. 

Bu yıl yaptığımız uygulamaya göre, 
yine ayrıca, merdiven sistemi veya kade
meli sistem dediğimiz, 19 Hazirandan iti
baren, bütün alım merkezlerinde, her pa
zartesi günü, O hafta için ayrıca 2 lira fi
yat uygulamasına da geçilmiş bulunul
maktadır. 

Toprak Mahsulleri Ofısirriizce 1986 
yılından itibaren mubayaa edilen ekmek
lik buğdaylar uluslararası standartlara uy
gun olarak tasnif edilmekte olup, bu sınıf
landırmaya göre, iç ve dış piyasalarda pa-
zaıianmaktadır. Ayrıca, ekmeklik buğday 
dışında alımı yapılan makarnalık buğday
ların değişik formlarında da, iç ve dış sa
tışlarda uygulanan kaliteye yönelik sınıf
lamalar mevcuttur. 

Sayın milletvekilleri, önergede iddia 
edilen konulardan birisi de, ülkemizde 
buğday üretiminin artmadığıdır. Bu gö
rüşün doğruluğunu kabul etmek mümkün 
değildir. 

Rakamlara dayanmak suretiyle bu 
konuya da açıklık getirmek istiyorum : Yıl 
1928, üretim 2,8 milyon ton; yıl 1960, üre
tim 8,5 milyon ton; yıl 1988, üretim 20,5 
milyon ton. Rakamlar ortada iken, buğ
day üretiminin artmadığı şeklinde bir id
diada bulunmak, herhalde gerçekle bağ
daşır bir görüş değildir. 

Sayın milletvekilleri, esasen, mesele
yi sadece üretim yönünden ele almak da 

doğru bir yaklaşım değildir. İşin özü ve
rimliliktir; yani bir dekardan veya hektar
dan alman ürün miktarıdır. Ekiliş alanı
nı artırmak imkânınız varsa artırır ve böy
lece fazla üretimde bulunabilirsiniz; an
cak, aldığınızı, ürettiğiniz alana böldüğü
nüzde çok düşük bir rakamla da karşıla
şabilirsiniz. Bu itibarla, meseleyi verim 
bazında ele almak lazımdır. 

Şimdi de bu konuyla ilgili rakamları 
arz etmek istiyorum : 1960 yılında dekar
dan alınan buğday miktarı 110 kilogram
dır, 1980'de 183 kilogramdır, 1985'te 182 
kilogramdır, 1988'de dekardan alınan 
buğday miktarı 217 kilogramdır. Acaba 
nasıl olmuş da 1988'de dekardan alman 
miktar önemli ölçüde artırılmıştır? Müsa
ade ederseniz, burada tohum konusuna 
değinmek istiyorum. 

Bitkisel üretimin artırılabilmesi için 
en önemli girdilerden olan yüksek verim 
potansiyeline sahip tohumlukların yeteri 
kadar ve zamanında tedarik edilerek çift
çilerimize dağıtıman büyük önem veril
mektedir. İlk defa Hükümetimiz döne
minde ve 1985 yılında çıkarılan Bakanlar 
Kurulu kararnamesi gereğince, tohumluk 
üreten kamu ve özel sektör kuruluşlarının 
projeye dayalı yatırımları ve yıllık işletme 
giderlerini karşılamak üzere, Ziraat Ban
kası tarafından, düşük faizli, tohumculu
ğu teşvik kredileri açıymaya başlanmıştır. 
Bu kararname çerçevesinde 1986-1988 yıl
ları arasında özel ve kamu sektörü kuru
luşlarının tohumculuk yatırımları ve işlet
me giderleri için Ziraat Bankası tarafın
dan açılmış bulunan krediler toplamı 79,7 
milyar liraya ulaşmış bulunmaktadır. 

Yine ilk defa hükümetimiz dönemin
de, ülkemizde kaliteli tohumluğun kulla
nılmasını teşvik etmek amacıyla, belirli 
ürünlerin tohumluklarının çiftçilere düşük 
fiyatlarla intikalini sağlamayı öngören des
tekleme ödemeleri de yapılmaktadır. Her 
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yıl çıkarılan Para ve Kredi Kurulu karar
larına istinaden, bu destekleme ödemele
ri, hibrit ayçiçeği, hibrit mısır ve soya to
humluklarına yüzde 50'ye varan oranlar
da uygulanmaktadır. Ayrıca, bu yıl, des
tekleme ödemelerinin yem bitkileri to
humluklarına da uygulanması sağlan
mıştır. 

Destekleme ödemelerine ilaveten, it
hal maliyeti yüksek olan buğday, soya, ka-
nola ve pamuk gibi tohumluklara da Pa
ra ve Kredi Kurulu kararlarına istinaden 
fiyat indirimi yapılmak suretiyle sübvan
siyon sağlanmaktadır. 

Yukarıda belirtilen şekillerde tohum
luklara uygulanan toplam sübvansiyon 
miktarı 36 milyar lirayı geçmiş bulun
maktadır. 

Bunun dışında, çiftçilerimizin kendi 
elde ettikleri hububat tohumlukları, Ba
kanlığımızın selektörlerinde bedelsiz ola
rak temizlenmekte ve ilaçlanmaktadır. 
1988 yılında 526 bin ton buğday tohum
luğu selektörlenerek ilaçlanmıştır.' Bunun 
dışında, 1988 yılında çiftçilere dağıtımı ya
pılan sertifikalı buğday tohumluğu ise, 
tahminen 161 bin ton olmuştur. 

Bütün tohumluklarda olduğu gibi, 
hububat tohumlukları da, bölge ve ekolo
jik şartlar göz önünde bulundurularak, 
bölgeler için en uygun olan tohumluklar 
programına alınmaktadır. Çiftçilerimize 
dağıtılan sertifikalı hububat tohumlukla
rının tamamı, tarla muayeneleri yapılmış 
ve sertifika raporu almış bulunan tohum
luklardan meydana gelmektedir. Özellik
le, 1986 yılından sonra Trabya'da süne po-
pülasyonunun artması sonucu bölgede çe
şitlendirilmeye gidilmiş ve Trakya çiftçi
lerine dağıtılmak üzere, yerli üretilen to
humlukların yanında, 1987 yılında, dört 
çeşitten toplam 10 190 ton; 1988 yılında 
ise 3 bin ton buğday tohumluğu ithal edi
lerek, tamamı çiftçilere dağıtılmıştır. İthal 

edilen tohumlukların daha önceki yıllar
da ülkemizde denemeleri yapılmış olup, 
çiftçilerimiz tarafından da talep edilen çe
şitlerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
önergede, "Araştırma ve eğitim projesinin 
yozlaştırılarak, tasnife edildiği'' ifade edil
mektedir. Bu iddia da gerçeğe uymamak
tadır. Çünkü, günün şartlarına ve ihtiyaç
larına cevap vermediği görülen bu proje
nin yerine, daha kapsamlı ve ülke şartla
rına daha uygun olan tarımsal yayım ve 
uygulamalı araştırma projesi hazırlanarak 
1984 yılında uygulamaya konulmuş ve 16 
vilayette de uygulanmasına başlanılmıştır. 
Dünya Bankası kredileri ile yürütülen 205 
milyon dolarlık bu projenin ikinci safha
sı, sağlanacak yeni kredilerle, 1990 yılın
da uygulamaya konulacak ve bu ikinci uy
gulama ile birlikte, Adana, Adıyaman, 
Amasya, Antalya, Erzincan, Gaziantep, 
Hatay, İçel, Kayseri, Malatya, Kahraman
maraş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Siirt, To
kat ve Yozgat illerinde yeni bir uygulama
ya geçilecektir. 

Değerli milletvekilleri, Önergedeki, 
"Sertifikasyon Yasasının rafa kaldırılma
sı, ülkeye getirilen tohum çeşitlerinin beş 
yıllık bölge denemesinden geçirilmeden 
tescil edilerek, süne ve kımıl zararlısının 
artışına sebep olmuştur" şeklindeki görü
şe katılmak da mümkün değildir. Ülke
mizde, çeşitlerin üretime aktarılması, 308 
sayılı Tohumlukların Tescil Kontrol ve 
Sertifikasyonu Hakkında Kanun çerçeve
sinde yapılmaktadır. Söz konusu mevzu
ata göre, üretime aktarılacak tohumluk
lar, ürüne ve türüne bağlı olarak, iki yıl
dan dokuz yıla kadar, ıslah ve bölge çeşit 
denemelerine tabi tutulabilir. Yurt dışın
dan getirilen çeşitler, kendjne döllenen 
ürünler için iki sezon, hibritler için bir se
zon olmak üzere, birçok lokasyonda, böl
ge şartlarında denenir ve iyi sonuç veren
lere üretim izni çıkarılır. Bugün, Trakya'-
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da ekilen arpatan, sarayova ve sadoya gi
bi buğdaylar, hibrit ayçiçeği ve hibrit mı
sırlar böyle denemelerden geçirildikten 
sonra üretime sokulmuştur. 

Çeşitlere üretim izni belli bir süre için 
verilmektedir. Bu süre içerisinde daha de
taylı denemeler, tescil denemeleri yapıl
maktadır. Bu denemelerde, çeşidin yeni, 
homojen ve durulmuş olup olmadığı ve 
ayrıca teknolojik ve tarımsal özellikleri tes
pit edilmektedir. Deneme sonuçları Ba
kanlığımız tarafından oluşturulan komi
tede değerlendirilmekte, komitenin olum
lu kararı ve Bakanlığımızın onayı ile çeşit 
tescil edilmektedir. Gerek tescil edilen ve 
gerekse üretim izni verilen çeşitler, Res
mî Gazetede yayımlanarak, üretim prog
ramına alınmış olurlar. Süne ve kımıl za
rarlılarının bu olaydan ayrı olarak düşü
nülmesi gerekir. Zira, yıllardır tescil edi
lip üretilmekte olan birçok buğday çeşidi
miz bu zararlılardan etkilenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bitkilere arız 
olan hastalık ve zararlılardan meydana ge
len zararı asgari seviyeye indirmek, dola
yısıyla tarımsal verimi ve kaliteyi artırmak 
için, 1984 yılından itibaren, bitki koruma 
hizmetleri etkin bir şekilde yürütülmek
tedir. Bitki koruma hizmetleri içinde 
önemli bir yer tutan ve projeli olarak yü
rütülmekte olan hububat zararlılarından 
süne ve kımıl mücadelesinde, Bakanlığı
mızca, ilaç, uçak, alet, vasıta ve personel 
ihtiyacı zamanında karşılanmış, süne ve 
kımıl mücadelesi eksiksiz şekilde yürütül
müş bulunmaktadır. 

1984 yılında, hububatta süne zarar
lısına karşı 519 bin, aynı yıl ki mı la karşı 
10 bin hektarda mücadele yapılır iken; 
1989 yılında 1 milyon 350 bin hektarda sü
ne mücadelesi ve 50 bin hektarda da kı
mıl mücadelesi yapılabilecek seviyeye ge
linmiştir. 

Süneye karşı, 1988 yılında, ülke ça
pında 6 milyon 535 bin dekar alanda uçak 

ve yer aletleriyle ilaçlama yapılmıştır. Bu 
konudaki çalışmaları Trakya'da yönünden 
inceleyecek olursak, Tarkya'da yapılan sü
ne mücadelesinde büyük bir basan kaza
nılmış olup, bu sebepten dolayı da Trak
ya çiftçisi Bakanlığımıza ve hükümetimi
ze çeşitli vesilelerle memnuniyetini ifade 
etmiş bulunmaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, 1989 yılında 
27 milyar lira olan ziraî mücadele ödene
ğinin büyük bir kısmı da süne ve kımıl için 
ayrılmış bulunmaktadır. Aynı şekilde, kı
mıl zararlısıyla da mücadele yapılmış* Or
ta Anadolu Bölgesinde periyodik salgın
lar meydana getiren kımıla karşı yapılan 
sistemli ve ciddî mücadeleler sonucu, za
rarlı popûlasyonunda kınlma sağlanmış 
bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, şimdi de, 
önergedeki un sanayii ile ilgili konulara te
mas etmek istiyorum. 

Ülkemizdeki kurulu un imalat kapa
sitesi, ihtiyacın çok üzerindedir; bu neden
le, ortalama yüzde 50 kapasiteyle çalış
maktadır. Bu kapasite düşüklüğünü ham
maddeye bağlamak gerçekçi bir değerlen
dirme olmaz. Ancak, özellikle Trakya'da-
ki bu kapasite fazlalığını ihracata dönük 
çalışmalar yaparak gidermek için de, Hü
kümetimiz, geçmişte gayet başarılı çalış
malar sergilemiş bulunmaktadır. Bu ko
nuda takip edilen politikalarımıza aynı şe
kilde devam edilecektir. 

Diğer bir konu, önergede, süne ve kı
mıl nedeniyle un sanayiinin kullandığı' 
buğdayın 1/4'ünün dışarıdan almak zo
runda bırakıldığı ifadesidir. Bu ifade de 
gerçeği yansıtmamaktadır. 

Bir kere, şu hususu arz etmek istiyo
rum : Genelde buğday ithalatı Ofis tara
fından yapılmaktadır. Bu iddianın doğru
luğunu kabul edecek olursak, sadece ifa
de edilen ihtiyaçtan dolayı 2-2,5 milyon 
ton buğdayın ithalatı gerekirdi. Halbuki, 
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1986 yılı itibariyle ithal edilen buğdayın 
tamamı 788 bin ton, 1987 yılında ithal edi
len buğdayın tamamı 371 bin ton, 1988 yı
lında ise 10 bin ton civarındadır. 

Değerli milletvekilleri, buğdayla ilgili 
politikalarımızı belirtirken, hiç şüphesiz, 
önemli buğday alıcısı kuruluşumuz olan 
Toprak Mahsulleri Ofisimizin depolama 
kapasitesi hakkında kısa bir bilgi arz et
mek uygun olacaktır. 

Bilindiği gibi, Ofis teşkilatı, yıllardır, 
aldığı buğdayın muhafazası yönünden sı
kıntıya düşmüştür. Ofisi bu sıkıntıdan 
kurtarmak için yeni yatırımlara girişilmiş
tir. Bugün için Ofisin kullanılabilir silo ve 
depo kapasitesi 914 adette, 2 milyon 433 
bin ton seviyelerin4edir. Ancak, yeni ya
pılanlarla ve yeni ilavelerle, Hükümetimi
zin yaptığı çalışmalar neticesinde inşa ha
lindeki tesis ve projelerin ikmalinden son
ra, depolama kapasitemiz 4 milyon tona 
ulaşacaktır. Bu sayede, Ofis, mubayaa et
tiği ürünü daha uygun şartlarda muhafa
za edebilecektir. 

Değerli milletvekilleri, Hükümeti
miz, çiftçinin gerçek ve gerçekten dostu 
olan bir hükümettir. Bunu, beş yılı geç
kindir takip ettiği politikalarla da göster
miş bulunmaktadır. Hükümetimizin takip 
ettiği politikaların, günlük olarak değil, 
devletimizin ve milletimizin, çiftçimizin 
geleceğini de düşünerek uzun vadeli olan 
politikalar olduğunu da arz etmek is
tiyorum. 

Gübrede, geçtiğimiz! 1988 yılında 592 
milyar lira mertebesine ulaşan devlet des
teği, bir diğer ifadeyle sübvansiyon mik
tarları, nisan ayında yapılan yeni düzen
lemelerle 1 trilyon lira mertebesine yük
seltilmiş bulunmaktadır. 

Gene, biraz önce de arz ettiğimiz gi
bi, hububat alım fiyatları, ürün bedelleri 
peşin olarak ödenecektir. 

Yem sübvansiyonunda bu yıl tahmi
nî rakamlar 300 milyara yaklaşma merte
besindedir. 

Süt teşvik primleri muntazam olarak 
23 Mayıstan itibaren ödenmeye başlanmış 
ve aksamadan da ödenmesi sağlanmış ola
caktır. 

Özellikle 18 Mayısta Adana'da açık
lanmış bulunduğumuz 1989 yılı ürün fi
yatları, çiftçimiz tarafından, yüz yüze, tar
lasında, köyünde, kentinde yaptığımız gö
rüşmelerde memnuniyetle müşahede ve 
tespit ettiğimiz gibi, fevkalade olumlu kar
şılanmış bulunmaktadır. Tabiî ki, çalışma
larımız devam edecektir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Erdal 
Kalkan ve arkadaşlarına, bize burada ta
rım politikamızın bir kısmı ile ilgili açık
lama yapma imkânını da vermiş oldukla
rından dolayı teşekkür ediyor, diğer üre
ticilerimiz gibi, buğday üreticimizi de her 
yönüyle düşünüyor ve bütün imkânlarımı
zı seferber etmek suretiyle onlara hizmet 
etmeyi şeref telakki ettiğimizi buradan 
tekrar ifade ediyor, Yüce Meclise saygılar 
sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

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

DYP GRUBU ADINA DOĞAN 
BARAN (Niğde) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Edirne Milletvekili Sayın 
Erdal Kalkan ve 14 arkadaşının, buğday 
üretiminde gerekli teknoloji ve standardi-
zasyonun sağlanması ve buğday üreticile
rinin güçlendirilmesi maksadıyla verilen 
Meclis araştırması önergesi ile ilgili Doğ
ru Yol Partisi Grubunun görüşlerini açık
lamak üzere söz almış bulunuyorum. Yü
ce Meclisi, Grubum adına saygıyla selam
larım. 

— 346 — 
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Süper devletlerin, zaman zaman, ba
rışı sağlamak, savaşı kazanmak, tehdit ve
ya cezalandırmak için buğdayı stratejik bir 
araç olarak kullandıkları malumunuzdur. 
Nitekim, bloklar arasındaki denge, Ame
rika Birleşik Devletlerinin 20 ila 25 mil
yon ton buğday stoku ile sağlanmaktadır. 

Dünya nüfusu yüzde 1,7 artarken, 
dünyada buğday üretimindeki artış yüz
de 0,4 gibi düşük bir değerde kalmakta, 
bu durum, beraberinde açlık sorununu da 
getirmektedir. Nitekim, bugün dünyada 1 
milyar insan sağlıklı beslenememekte, 500 
milyon insan açlıkla mücadele etmekte, 
ölümle pençeleşmektedir. 

FAO raporlarına göre, dünyada buğ
day üreten 100 ülke arasında 7 nci sırada 
olan Türkiye, yüzde 2,4'lük nüfus artışı 
hızı ile ilk sırayı almaktadır. Un, irmik, 
bisküvi, bulgur gibi çeşitli temel gıdala
rın hammaddesi ve ihraç ürünü olması ne
deniyle, buğdayın ülkemiz ekonomisinde
ki yeri ve önemi büyüktür. 

9 milyon 350 bin hektar ekim alanın
da buğday üretimi yapılmakta ve her yıl 
artan 1 milyon 200 bin nüfusa karşılık 
buğday tüketimi yılda 300 bin ton artmak
tadır. 

Bugün, ülkemizde yıllık buğday tü
ketimi 15 milyon tondur. Bunun 11 mil
yon tonu ekmek imalinde, 1,5 milyon to
nu tohumluk olarak, 1 milyon tonu yem
lik olarak kullanılmakta, 1,5 milyon tonu 
da zaiyata gitmektedir. 

Son altı yılda tarım sektöründe orta
lama yüzde 3,8'lik büyüme hızı gerçekleş
tirildiği yetkililerce söylenmesine rağmen, 
refah tabana yayılmamış, millet olarak da 
tahıla dayalı, tek taraflı beslenme neticesi 
hastalıklar çoğalmıştır. 

Tarımsal ürün fiyatlarındaki artış, 
girdi fiyatlarındaki artışın gerisinde kal
dığından, üretici aleyhine bozulan denge 

onun reel gelirini azaltmış, böylece, daha 
az girdi, buna bağlı olarak daha az üre
tim kaçınılmaz olmuş; neticede, tarım 
ürünleri ihracatı gerilemiş, ithalat ise dört 
beş kat artmıştır. 

Sayın milletvekilleri, son zamanlar
da, basınımızda, "Türk buğdayına Fran
sa'da yemlik raporu yerilmesi üzerine An
gola ve Kamerun bile, Türk ekmeğini ge
ri çevirdi" manşetleri yer almış, Toprak 
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü de, buğ
dayda kalite sorunu bulunduğunu, ekmek
lik un üretebilmemiz için kaliteli buğday 
ithal etmek zorunda olduğumuzu ifade et
miştir. 

Türkiye, kaliteli buğday yetiştirecek 
iklim şartlarını haizken, kalite büyük 
oranda bozulmuştur. Nitekim, kaliteli. 
buğday üretimi 1 milyon tonu geçmemek
tedir. 

Ekonomide, üretmeden zenginleş
mek mümkün olmadığı için, buğdayda ve
rimi artırmanın, kaliteyi yükseltmenin yo
lu, hiç şüphesizki, girdilerden geçer. Ni
tekim, Türkiye'de hektar başına tüketilen 
gübre miktarı 58 kilo iken, bu rakam AT 
ülkelerinde 6 ila 15 kat daha fazladır. Glo
bal olarak, gübre tüketiminin 14 milyon 
ton civarında olması gerekirken, 1984 yı
lından itibaren, fiyat artışı sebebiyle gide
rek azalmış ve 1988 yılında 8 milyon 114 
bin tona düşmüştür. 

Tarım ürünlerinin sigortası olan mü
cadele ilaçları da, AT ülkelerinde hektar 
başına 6 kilo tüketilirken, bu miktar Tür
kiye'de 1,2 kilodur. Mücadele ilaçlanndaki 
fiyat artışları, 1984'e 53 bin ton olan ta
rımsal ilaç tüketiminin 1988'li yıllarda 41 
bin tona düşmesine sebep olmuştur. 

Kalite ve verimi artıran önemli bir 
girdi de tanm alet ve makineleridir. Son 
altı yılda, tarlanın malt olan traktör vit
rinlerin süsü haline gelmiş, ülkede 5 trak-



T.B.M.M. B : 91 2 3 . 5 . 1 9 8 9 0 : 1 

tör fabrikası kapanmış, kapanmayanlar da 
üretimlerini azaltmışlardır. 

Sulama ücretlerindeki artış, her geçen 
yıl, sulanan saha miktarını azaltmış; ceza 
faiziyle yüzde 65'i bulan tarımsal kredi fa
izleri, tabiî afetlerden zarar gören çiftçile
re yapılacak yardımla ilgili 2090 sayılı Ka
nunun işletilmemesi, tarımsal eğitimin yay-
gınlaştırılamaması buğdayda kalite ve ve
rimi olumsuz yönde etkilemiş; özellikle 
1984 yılında, tarımda çağ atlamak için, 
Bulgaristan, Macaristan, Yugoslavya, İtal
ya, Fransa, Rusya ve Amerika Birleşik 
Devletlerinden, bilimsel ve araştırma ku
ruluşlarının fikri alınmadan, kalite, hasta
lık ve haşere kontrolü yapılmadan, ne ol
duğu meçhul ve sadece kâr etme amacı gü
den firmalarca gelişigüzel buğday tohum
luğu ithal edilmiş, 1984'lü yıllara kadar 
18-20 dolayında olan ithal buğday tohum
luğu çeşidi 100'e ulaşmış; bu arada, sayısı 
35'i bulan özel tohumculuk şirketi kurul-

(muş, tohumluk fiyatları da serbest bırkıl-
mıştır. Ancak, piyasada serbest olan şey re
kabet değil çıkarcılık olduğu için, fiyat te
kelleri oluşmuş, üretici de tohumluğu, za
manında ve yeteri kadar alamamıştır. Bu
gün, ithal edilen tohumlukların önce ıslah 
merkezlerince denenmesi yapıldıktan son
ra üreticiye verilmesi gerekirken, doğrudan 
çiftçiye verilerek, tarlası deneme tahtası ha
line getirilmiş, sonunda da kalite giderek 
bozulmuş, Ziraî Mücadele ve Karantina 
Genel Müdürlüğü de kaldırılarak, dışa ba
ğımlı bir tohumluk politikası izlenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, toplam buğday 
üretimimizin kaçta kaçının ekmeklik, ma
karnalık ve yemlik olduğu bilinmemekte
dir. Toprak Mahsulleri Ofisi, 1988yılında 
1 litre buğdayın ağırlığı ya da ihtiva ettiği 
protein miktarına göre buğdayı 7 gruba 
ayırarak, her grup için farklı fiyat uygu
lamış, 2 792 000 ton buğday alımı gerçek
leştirmiştir. Alım merkezlerinin azlığı, ek
spertiz memurlarının sayıca yetersiz olu

şu neticesi, üretici, buğdayını satabilmek 
için kuyruklarda çile çekmiş, bekleme kar
şılığı, günlüğü 40 bin liradan bir de nak
liye ücreti ödemiş, boşaltma masrafı ve ha
maliyeden kesilen KDV yetmiyormuş gi
bi, aynı kalitedeki buğdaya farklı fiyat uy
gulaması da bardağı taşıran son damla ol
muş; Ofis, adeta, üreticiye, buğdayını tüc
cara sat der gibi bir tutum içerisine gir
miştir. 

1988 yılında, Ofis, kilo başına yarısı 
peşin yarısı da iki ay sonra ödenmek kay
dıyla, buğdayın kilosunu ortalama 167 li
radan almıştır. Ancak çiftçi, peşin ödeme 
yaptığı için, buğdayı tüccara, maliyetine, 
yani kilosunu 130 liraya satmıştır. 

1988 yılı buğday üretiminin 20 mil
yon ton olduğu resmî makamlarca beyan 
edilmiş -Ama bize göre bu böyle değil- to
nu 94 dolar 59 sentten, Ofis tarafından 1 
813 000 ton, özel sektörce de 180 bin ton 
olmak üzere, ceman 1 993 000 ton, çoğu 
süne ve kımıl tahribatlı, toprak altında 
muhafaza edilmiş ve sadece hayvan yemi 
olarak kullanılan düşük kaliteli buğday ih
raç edilmiş; 1989 yılında ise, tonu ortala
ma 175-190 dolardan, Amerika Birleşik 
Devletleri, Yugoslavya ve italya ile 536 bin 
ton kaliteli buğday bağlantısı yapılmış, bu
nun 300 bin tonu fiilen ithal edilmiştir. 

1988 yılında, gerçekten 20 milyon ton 
buğday üretimi var ise; tüketim 15 milyon 
ton, ihracat yaklaşık 2 milyon ton, ithalat 
da 300 bin ton olduğuna göre, bu durum
da 3 milyon tonun üzerinde buğday sto
kumuz olması icap ederken, şu anda Top
rak Mahsûlleri Ofisinin buğday stoku 300 
bin tondur; 3 milyon tona yakın buğday
dan eser yoktur. Demek oluyor ki, verilen 
rakamlar gayrî ciddidir. Kalitenin bozul
ması yanında, üretimde de, istenilen ar
tış olmamıştır. 

1 Ekim 1988 ve 30 Eylül 1989 döne
mini kapsayan şu yılın da, özellikle aralık 
ayının ikinci yarısından bu yana Türkiye 
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genelinde yağışlar ve akışlar normalin 
yüzde 40 altında seyretmiş, Trakya ve 
Marmara Bölgesi dışında, bilhassa Ege ve 
Akdeniz Bölgeleri başta olmak üzere, yur
dumuzun büyük bir bölümünde başgös-
teren kuraklık çiftçimizi kara kara düşün
dürürken, Sayın Bakan 18 Mayısta Ada-
na'da 1989-1990 kampanya dönemi hubu
bat destekleme fiyatlarını açıklamıştır. Ek
meklik buğdayda taban 300, tavan fiyatı 
ise 315 liradır; 19 Hazirandan sonra da 
Ofisçe, haftada 2 lira, kademeli olarak, 
alım fiyatına zam yapılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, ilan edilen ta
ban fiyatı yetersiz olup, carî piyasa fiyatı
nın da altındadır. Şu anda, borsada ikinci 
grup ekmeklik buğday, değişik yörelerde, 
325 ila 375 lira arasında değişmekte; Ofis 
ise, yerli buğdayı 305 ila 320 liradan, it
hal buğdayı ise 390 liradan satmaktadır. 

Bu Hükümete göre, 93 milyon dö
nümde tek mahsul üreten buğday çiftçisi, 
bu yıla kadar, yani beş sene boyunca, al
tın devrini yaşadı; sattığı buğdaydan ka
zandığı paralarla satın aldığı altınları yas
tığının altında sakladı... 

Hükümet, "1988 yılında 167 lira olan 
buğdayın alım fiyatını 1989'da ortalama 
yüzde 83 oranında artırdık. Bu, enflasyon 
oranının üstünde bir artıştır" diyor, ku
raklığın sebep olduğu verim düşüklüğü
nü görmezlikten geliyor. 

1987'de 97 lira olan taban fiyatı, 
1988'de, yüzde 72'lik bir artışla 167 lira 
olmuştu. Oysaki, 1988'de kuraklık yoktu 
ve enflasyon da yüzde 75'lerde seyrediyor
du; rekoltede düşüklük mevzubahis de de
ğildi. Buna rağmen, buğday taban fiyatı 
bir önceki yıla göre yüzde 72 artmıştı. 

1989'da ise, kuraklık varken ve rekol
te en az yüzde 40 düşmüşken, dekara da 
verim, yetkili ağızlara göre 217'ye, bize gö
re 130-140'lara inmişken, 1989 taban fiyat
larındaki artış yüzde 83'tür. "Bu, iyi bir 

artıştır" deniliyor. Şimdi bu durumda, 
1988 yılında taban fiyatına yapılan yüzde 
72 zam mı doğrudur yoksa 1989'da ülke 
kuraklıktan kıvranırken yapılan yüzde 
83'lük zam mı doğrudur? 

1989 yılı enflasyon hedefi yüzde 
60'lardâdır, ama, bu Hükümet hiçbir za
man hedefi tutturamamıştır. Enflasyon, 
doludizgin, dörtnala, üç rakamlı boyutlara 
ulaşmak istidadındadır. 

Şimdi, Hükümete soruyorum : Re
koltede ve verimde kuraklık nedeniyle dü
şüş yok mudur? Varsa, rekoltedeki düşüş 
ne kadardır, verimdeki düşüş ne kadardır? 
Bu bize ne için lazımdır? 1989 yılı buğ
day üretiminde dekara maliyet masrafı, 
tarlanın icarı hariç, 38 bin liradır. İlk sür
me, ikileme, üçleme, gübre bedçli ve onun 
işçiliği, tohumluk bedeli, işçiliği, mücadele 
ilacı bedeli, işçiliği, ekim, hasat masrafla
rı dahil. Eğer tarla icar değilse, 1 dekar 
tarlada sadece buğday üretimiyle ilgili 
-1989 fiyatlarına göre- maliyet 38 bin li
radır. Eğer tarla icardaysa, icart 17 500 li
radır; maliyeti 55 500 liradır. Dekara ki
logram olarak verim ancak 150 olduğu 
takdirde masrafını korumaktadır. Eğer 150 
olacak olursa, o zaman üreticinin el eme
ği, alın teri sudan ucuza gelmektedir. Aksi 
halde, verimdeki nispeti bilemezsek, rekol
tedeki düşüklüğü bilemezsek, yüzde 83 
nispetinde yapmış olduğumuz zam, ve
rimdeki düşüş nedeniyle midir, enflasyon
daki artış nedeniyle midir?.. Bir taban fi
yatı ulgulanırken iç fiyatlar, dış fiyatlar 
dikkate alınır; bir taban fiyatı uygulanır
ken girdilerdeki fiyat artışları dikkate alı
nır; ama, eğer ülkede bir kuraklık olmuş
sa, o takdirde, verimdeki düşüş de nazarı 
itibara alınır. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bakan, "Bağlantılarımızı yap
tık, müsterih olun" diyor; Ancak, üretici 
korkulu bir bekleyiş içindedir. Üreteme
yen çiftçi ne olacak? Bir yıllık yiyeceğini 
nasıl temin edecek? İthal edilen buğdayı 
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nasıl satın alacak? Parayla tarım ürünü it
hal etmek en kolay yoldur. Bize göre, top
lam buğday üretimi 10-11 milyon ton ci
varında olacak ve muhtemelen 4-5 milyon 
ton buğday ithal edilecektir. Bu da yakla
şık 800 milyon dolarla 1 milyar dolar ara
sındadır. Hükümet, bu paranın yarısıyla 
ya da geçen sene yapılan tarım ürünü it
halatına karşılık ödediği 1 milyar 570 mil
yon dolarla, yani 3 trilyon Türk Lirasının 
yarısıyla çiftçiyi destekleseydi, sondaj ku
yularının açılmasına hız verilse, su rezer-
velerinin olduğu yerler derin kuyu pompa-
larıyla takviye edilseydi ve yıllardan beri 
bekleyen göletlerin bir kısmı yapılsaydı, 
hiç değilse toprağın nemi sağlanmış ola
rak ve çiftçi kuraklığın zararından daha 
az etkilenecekti. 

Türkiye kuraklıktan kırılırken, Hü
kümet, sulama ücretlerini de yüzde 40 ar
tırmış; kuraklıktan etkilenen bölgelerde 
hızla hasar tespiti yapılması gerekirken 
bugüne kadar ancak Adana ve Diyarba
kır'da hasar tespit komisyonlarını faaliyete 
geçirebilmiş; ayrıca, Bakanlığın bir yıllık 
bütçesinin yüzde 10'unun, 2090 sayılı 
Afetler Kanununa göre fon emrine veril
mesi kanun hükmüyken, bu para da fona 
aktarılmamıştır. 

Mağdur olan çiftçilerin borçları 1 yıl 
ödemesiz ve 5 yılda 5 eşit taksit halinde 
ödenmek üzere ertelenmeli, faizleri silin-
meli, ayrıca faizsiz yeni krediler verilme
li, yemlik ve yemeklik yardımı yapılmalı, 
sulama ücreti de alınmamalıdır. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

26 Martta milletten yediği şamarın 
etkisiyle olacak ki, arkasında halk desteği 
kalmamış olan Hükümet, ürün bedelleri
nin peşin ödeneceğini, gübrede sübvansi
yonun artırılacağını söylüyor. Yani, çiftçi 
duman olduktan sonra, ona, "Ayağa 
kalk'' diyor. Sermayesi yalan olan bu Hü
kümet, ağzıyla kuş tutsa, artık, çiftçinin 
güvenini kazanamaz. Çünkü, bu Hükü

met zamanında, Türkiye, tanmını ihmal 
eden tek ülke olmuş; alım gücü yarı yarı
ya azalan çiftçi ekim alanlarını daraltmış, 
üretim pek çok kalemlerde düşmüş, tarım
sal ithalat da tarım kaynaklarının kuruma
sına sebep olmuştur. Yunanistan bile 3,5 
milyar dolar sübvansiyon yaparken, Türk
iye'de 600 milyon dolan bile bulmayan 
sübvansiyondan tüccar ve fabrikatör ya
rarlanmıştır. Hükümet, masrafını bile kar
şılamayan destekleme fiyatları karşısında 
şaşkına dönen çiftçinin el emeğine, alın te
rine ve cebindeki pul olan parasına el at
mış, ürününü almış, parasını peşin öde
memiş; "stopaj" demiş almış, "fon" de
miş almış, "girdilerde KDV" demiş al
mış; üreten, satan, satın alan çiftçiyi pa
zarın müşterisi olmaktan çıkarmış, onu, 
buğdayın değirmen taşı altında ezilişi gi
bi ezmiş, yoksulluk ve sefaletin korkunç 
pençesine terk etmiştir. (DYP sıralarından 
alkışlar) Çiftçinin, ürünü tefecide, tarlası 
ipotekte, eğer kaldıysa traktörü hacizde
dir. Vergiye ve faize çalışır hale gelen üre
tici borç batağında kaybolmuştur. 

Türkiye, tabanını yitirmiş bu Hükü
met zamanında, "Üret, dışarıya sat" po
litikası yerine, "Dışarıdan getir, içeride 
sat'' politikasına doğru gidiş içinde oldu
ğundan, bu önergeye Grubumuzun, Mec
lis araştırması açılması istikametinde oy 
kullanacağını ifade eder, Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (DYP sıralarından, 
"Bravo*' sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Baran. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Erdal Kalkan. (SHP sırala
rından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ERDAL 
KALKAN (Edirne) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu ve şahsım adına Yüce Mec
lisi saygıyla selamlayarak konuşmama baş
lıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, 
dünya nüfusunun beslenmesinde tahıllar 
en önemli yeri tutmakta, ilk sırayı ise buğ
day ve pirinç almaktadır. Dünya ekim 
alanlarının yüzde 38'ini ve dünya toplam 
tarımsal üretiminin yüzde 33'ünü buğday 
oluşturmaktadır. Bugün, dünyamızın yıl
lık buğday üretimi 500 ila 520 milyon ton 
olup, tüketimi ise 496 milyon ton civarın
dadır. Dünyadaki buğday ticareti ise, 80 
ila 100 milyon ton arasında seyretmekte
dir. Halihazır buğday stokları ise 160 mil
yon ton seviyesindedir. Kurak geçen yıl
larda bu stoklar hızla erimekte olup, dün
ya nüfusunun beslenmesi büyük ülçüde 
zorlaşmaktadır. 

Tahıl üretimi, doğa koşullarına sıkı sı
kıya bağlıdır; bu nedenle de önemli risk
ler içermektedir. Günümüz dünyasında 
buğdayın temel ürün olması, uzun süre 
depolanabilmesi, yan ürünleri üretebilme
si, savaş stokları olarak kullanılması, buğ
daya, diğer ürünlerden farklı olarak stra
tejik ürün niteliğini kazandırmıştır. 

Ülkemiz, buğday üretimi için uygun 
doğa koşullarına sahiptir ve bu nedenle de 
Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Trakya yö
relerimiz dünyanın en kaliteli buğdayını 
yetiştiren yerlerdendir. Ekilebilir alanların 
yüzde 39'unu buğday kapsamaktadır. 
Resmî kaynaklara göre, bugün ülkemiz 
topraklarının 9 milyon 350 bin ila 9 mil
yon 415 bin hektarlık bölümünde buğday 
üretimi yapılmaktadır. Kırsal kesimde ya
şayan 30 milyon civarındaki yurttaşımızın 
büyük çoğunluğu buğday üretimiyle uğ
raşmakta olup, buğday, aynı zamanda 
Türk insanının en önemli beslenme mad
desi olma özelliğini de sürdürmektedir. 
Ülkemizde buğday tüketimi yılda 11 mil
yon ton civarında seyretmektedir. Gerek 
üreticiler, gerekse tüketiciler açısından 
buğday, toplumun tüm kesimlerini doğru
dan ilgilendirdiği için, konunun cidd? bir 
biçimde ele alınıp araştırılması, ülke eko

nomisi açısından hayatî önem arz etmek
tedir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz tarı
mında küçük üreticiliğin egemen olduğu 
geri bir tarımsal yapı halen varlığını sür
dürmektedir. Bu işletmelerdeki sayısal ar
tış nedeniyle, ortalama işletme ölçekleri gi
derek küçülmekte ve işletmeler çok par
çadan oluşmaktadır. Doğa koşullarına 
bağlılık ise, bu işletmeleri olumsuz yönde 
etkilemeye devam etmektedir. Bütün bun
lar yetmiyormuş gibi, 24 Ocak 1980 ka
rarlarıyla uygulanmakta olan ekonomik 
model, ülkemiz tanmını daha da olumsuz 
yönde etkilemiş, iç tüketim kısılmış, ihraç 
ürünlerinin fiyatları düşürülerek ihracat 
artırılmaya çalışılmış, IMF ve Dünya Ban
kası gibi uluslararası sermaye örgütlerinin 
emirleri doğrultusunda uygulanan yeni 
politikalar sonucu, tarımsal girdi fiyatları 
artırılarak, ürün destekleme fiyatları dü
şük tutulmuş; zamanında ve peşin öden
meyerek üreticilerin gelirlerine devlet ta
rafından el konulmuştur. El konulan bu 
gelirler üç beş holdingin emrine verilmiş, . 
tarımsal girdi fiyatlarının yükselmesi ne
deniyle ürün maliyetleri yükselmiş, üre
tim düşmüş ve ürünler değer fiyatına sa-
tılamadtğı için, çiftçiler büyük ülçüde za
rara uğramıştır. Bu fiyatlar, zamanında 
ödenmeyerek, âdeta, küçük üreticilerin 
tasfiyesine yönelik bir plan devlet tarafın
dan yaşama geçirilmiştir. 

Bütün bunun sonucu olarak, milyon
larca küçük üretici, toprağını yok pahası
na elinden çıkararak, büyük işsiz ordula
rı halinde kentlere göç etmişlerdir. Bu göç, 
artan hızla sürmektedir. Siyasal iktidar 
bununla da yetinmeyerek, mevcut üretici 
örgütlerini merkezî denetim altına alarak, 
üreticilerin, seslerini çıkaramadığı, örgüt* 
lenemediği despotik bir yapı oluşturarak, 
tarımda demokratikleşmeyi yok etmiştir. 

12 Eylül 1980'den sonra kırsal kesim
de de örgütlenme ve demokratikleşme ça-
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baları yok edilerek baskılar artırılmış, top
lum, bütün kesimleri gibi kırsal kesimi de 
sindirilerek, zorla yoksullaştırılmıştır. Şa
yet bugün Türk çiftçisi "Açız" diye sokak
larda yürümüyorsa, sokaklara dökülmü
yorsa, bu, çiftçimizin yurtseverliğinden 
kaynaklanmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, ayrıca, somut 
durum ile devletin resmî rakamları maa
lesef birbirini tutmamaktadır. Sayın Ba : 

kanımız demin burada, Türkiye'de buğ
day üretiminin arttığından bahsetti ve bazı 
rakamlar verdi. Devletin resmî rakamla
rına göre de ülkemizde, 1984 yılında 17 
milyon 200 bin ton, 1983 yılında 17 mil
yon ton, 1986 yılında 19 milyon ton, 1937 
yılında 18 milyon 900 bin ton, 1988'de ise 
20 milyon 500 bin ton buğday üretildiği 
iddia edilmektedir. Bu rakamlara göre, 
buğdayda ciddî üretim artışları vardır; an
cak, bu rakamlara inanmamız olası değil
dir. Çünkü, Türkiye'de kişi başına buğ
day tüketimi 180 ila 200 kilogram olup, 
azamî tüketim miktarı 11 milyon tondur. 
Ayrıca, 1,5 milyon ton tohumluk, yarım 
milyon ton da yemlik buğday tüketilmek
tedir. Kısaca, toplam azamî buğday tüke
timi 13 milyon tondur. Kayıpları ve ihra
catı göz önüne aldığımızda, ülkemizdeki 
maksimum buğday üretiminin 14 ila 15 
milyon ton civarında olduğunu görürüz. 
Nitekim, Amerika Birleşik Devletleri Ta
rım Bakanlığı kaynaklan da, 1986-1987 re
koltesini 14 milyor ton, 1987-1988 rekol
tesini ise 15 milyon ton olarak göstermiş
tir. 

Devletin üretim rakamlarıyla, gerçek 
üretim arasında büyük farklar bulunmak
tadır. Çünkü, ilan edilen rekolteleri ger
çekçi kabul ettiğimiz takdirde, son beş yıl
da Türkiye'de, ihracat dışında, 25 milyon 
600 bin ton stok buğday bulunması gere
kir. Oysa, Türkiye 1989 Mayısında buğ
day sıkıntısı çekmekte olup, Konyalı, Ço

rumlu, Ankaralı, Egeli, Trakyalı değir
menciler, Haydarpaşa, Mersin ve izmir li-
manlannda ithal buğday kuyruklarında 
çile çekmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
eğer beş yıllık rakamlar doğru ise, Hükü
met niye mayıs ayına kadar 200 bin ton 
buğday ithal etmiştir? Niye mayıs ayında 
300 bin tonluk yeni ithalat yapılmaktadır? 
Niye Hükümet alelacele toplanıp, ithalat 
fonlannı yeniden değerlendirip, buğday it
hal kararı almıştır? Niye alel acele Suudi 
Arabistan'dan 15 250 ton buğday ithalatı 
yapılmıştır? Bu ithalat niçin Toprak Mah
sulleri Ofisi tarafından değil de, Al-
Baraka'nın dış ticaret şirketi BEM tara
fından yapılmıştır? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu uygulamanın nedeni, bu yıl oluşan ku
raklık değildir. Bu yılkı kuraklığın sonuç
ları ağustos, eylül aylarında ortaya çıka
caktır. İthalatın temel nedeni, büyüme hı
zını ve kişi başına düşen milllî geliri yük
sek göstermek için uygulanan ihracat po
litikalarıdır. 

Yüksek kaliteli buğday alıp paçal ka
litesini yükseltmek amaç ve iddiaları da 
doğru değildir. 

Uygulanmakta olan ekonomik poli
tikalar gereği, başta buğday olmak üzere, 
hububat üreticileri giderek yoksullaşmak
ta, neticede bol ve kaliteli ürün alabilmek 
için ek yatırım yapamamaktadır. 

Buğday üreticisi nasıl yoksullaşmak
tadır : 

Brüt ve birinci grup olarak yıllara gö
re buğday fiyatları şöyledir : 1983-1984 
yıllarında 49 lira, 1984-1985 yıllarında 62 
lira, 1985-1986 yıllarında 85 lira, 1986-1987 
yıllannda 1021ira, 1987-1988 yıllannda 165 
lira. Bu yıl belirlenen yedi grup ortalama-
sıdır son verdiğim 165 rakamı. 

Buğday ekiminden hasadına kadar 
geçen sekiz aylık sürenin finansmanını dü-
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SÜnmezsek, son dört yıldaki buğday ma
liyetleri su seküde oluşmuştur : 1986 yı
lında 57 lira 61 kuruş, 1987 yılında 72 li
ra 4 kuruş, 1988 yılında 125 lira 88 kuruş, 
1989 yılında 225 lira 4 kuruş. 

Ödenen brüt miktar da şöyledir : 
1986 yılında kilo basına 85 lira 1987 yı
lında 102 lira, 1988 yılında 165 lira olmuş; 
1989 yılında da, açıklanan rakamlara gö
re, 300 lira ila 315 lira arasında olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, sadece 1988 
yılını ele alacak olursak, finansmanıyla, 
buğday maliyeti kilo basına 176 lirayı bul
maktadır. Oysa, üreticiye ödenen pars, 
140 lira ile 145 lira arasındadır; yani çift
çimizin cebinden, kilo basına 35 lira, ha
raç olarak alınmıştır. 

Buğday maliyetine özel olarak girdi
ler açısından baktığımızda ise su şaşırtıcı 
gerçekleri görmekteyiz : 1986-1988 yılla
rı arasında buğday fiyatları yüzde 194 art
mıştır. Aynı yıllar arasında dönüm bası
na harcanan gübre tutan ise yüzde 273 
artmıştır. 1986-1989 yılları arasındaki dö
nüm basına gübre fiyat artısı yüzde 
314'tür. 1986-1988 yılları arasında ilaç fi
yatları yüzde 316; 1986-1989 yıllan arasın
da yüzde 616 artış göstermiştir. 1986 yı
lında buğday 85 Ura iken, tohumluk 160 
lira; 1987 yılında buğday 102 lira iken, to
humluk 200 lira; 1988 yılında buğday 140 
lira iken, tohumluk 300 liraya fırlamıştır. 

Köylü vatandaşımız Fiat-480 traktö
rü 1986 yılında 70 967 kilogram buğday
la, 1987 yılında 70 588 kilogram buğday
la, 1988 yılı basında 102 941 kilogram, ya
ni 103 ton buğdayla, 1988 yılı sonunda ise 
124 ton buğdayla alabilmekteydi. 

Değerli milletvekilleri, bir hasat mev
siminin ortalama kurlarıyla duruma ba
kalım : 1 ton buğdayın 1984 yılında 122 
dolar, 1985 yılında 113 dolar, 1986 yılında 
112 dolar, 1987 yılında 111 dolar, 1988 yı
lında 103 dolar olduğu gerçeği, 1988 yı
lında Hükümetin iftihar konusu olan öde

meler dengesindeki cari işlem fazlasının, 
kimin sırtından, kimin nzkından gerçek
leştiğini açıkça göstermektedir. 

Sonuç olarak : 1984-1989 yıllan ara
sında, tanm ürünleri fiyat artışlanyla ta
nında önemli girdi olan sanayi ürünleri 
fiyat artışlan arasında büyük farklar oldu
ğu ortaya çıkmaktadır. Bu durumun, buğ
day üreticisi olan köylümüzün aleyhine ol
duğu açıktır. Bizim söylediklerimiz anla
şılmıyor ise, ANAP İktidanmn son seçim
lerde kırsal kesimlerden aldığı sonuçlar
dan, konunun net olarak anlaşılmış olması 
gerekirdi. 

Yoksul köylümüz, bir taraftan yuka-
nda açıklanan ekonomik zorluklarla mü
cadele ederken, Toprak Mahsulleri Ofisi
nin istikrarsız fiyat politikalan ve peşin 
ödeme yapmaması nedeniyle buğdayını 
ucuz fiyatla tüccara satmak zorunda bı
rakılmaktadır. Hasat zamanı buğday fıyat-
lan çok düşmekte, tüccar çiftçinin sırtın
dan büyük kazançlar elde etmektedir. 
Toprak Mahsulleri Ofisi, kaliteli buğdaya 
yüksek fiyat verme politikasını hayata ge-
çiremediğinden, üretici, kalitesiz, ancak 
yüksek verimli buğdaylara yönelmektedir. 

Buğdayın para etmemesi, buğdayın 
ekim alanlannın da daralmasına neden ol
maktadır. Sözgelimi, Trakya Bölgesinde; 
kuraklıktan değil; ama yanlış buğday po
litikası nedeniyle ekim sahalanndaki azal
ma sonucu, bu yıl, rekoltede yüzde 24 ci
varında bir düşüş beklenmektedir. Bu 
oran Güneydoğu Anadolu, Adana, Kon
ya ve çevresinde daha da çarpıcı bir şekil
de yaşanacaktır. 

Trakya illerindeki ve civar illerdeki 
ekim alanlarını, üretim miktarlarını gös
terir rakamlara baktığımızda, durum tüm 
gerçekliği ile ortaya çıkmaktadır : 

Edirne İlinde 1987-1988 yılında ger
çekleşen ekim alanı 182 275 hektardan, 
151 bin hektara; üretilen buğday da 641 
651 tondan, 435 bin tona; 
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Kırklareli'de 1988'de ekUen alan 140 
078 hektardan, 134 bin hektara; 

Tekirdağ'da 218 750 hektardan, 200 
bin hektara; 

Silivri ve Çatalca Bölgesinde 47 800 
hektardan, 45 bin hektara; 

Sakarya Bölgesinde 44 740 hektar
dan, 30 bin hektara; 

Kocaeli Bölgesinde 46 923 hektardan, 
38 bin hektara düşmüş, sadece Gelibolu 
Yarımadasında, 26 bin hektardan 27 bin 
hektara çıkmıştır. 

Toplam olarak, Trakya'da 
1987-1988'de gerçekleşen ekim alanı 615 
203 hektardan, 557 bin hektara; üretilen 
buğday miktarı da 2 272 454 tondan, 
1 739 000 tona düşmüştür. 

Değerli milletvekilleri, dünyanın en 
kaliteli buğdayını yetiştirecek yörelere sa-
hiy ülkemizde üretilen buğdayların, dün
ya ölçülerine göre zayıf ve orta kalitede, 
aynı zamanda düşük verimli olduğu bir 
gerçektir. 

Buğday üretiminin resmî rakamlar 
düzeyine çıkarılmasının yanında, en 
önemli gerçeklerden biri de, kalitenin yük
seltilmesidir. Bu konuda tohumluk soru
nu gündeme gelmektedir. 1969 yılında, 
Demirel hükümetleri döneminde başlatı
lan araştırma ve eğitim projesi, önce yoz
laştırılarak, daha sonra da tasfiye edilerek, 
günümüze gelinmiştir. Tarımsal Araştır
ma Genel Müdürlüğü lağvedilerek, Birin
ci Özal Hükümetince, Koruma Kontrol 
Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu yan
lış yapılanma, araştırma ve mücadeleyi 
daha da geriletmiş; sertifıkasyonun rafa 
kaldırılmasına neden olunmuş, ülkeye ge
tirilen tohum çeşitleri beş yıllık bölge çe
şit denemesinden geçirilmeden tescil edi
lerek, süne ve kımıl zararlılarının artışı
na neden olunmuştur. Araştırma projesi 
çerçevesinde Amerika'da eğitilen uzman
lardan yararlanılmamış, çoğu ya konula
rı dışında hizmet vermişler ya da bakan

lıklardan ayrılmak zorunda bırakılmışlar
dır. 

Bölgelerimizin özelliklerine göre buğ
day çeşitlerinin yetiştirilmesi ve ürünün 
kalitesinin yükseltilmesine yönelik araştır
malar ciddi biçimde ele alınmak zorunda
dır. Bugün, kullanılan 1,5 milyon ton to
humluk buğdayın sadece 300 bin tonu ıs
lah edilmiştir. Bu oran hızla yükseltilme
lidir. 

Buğday kalitesinin ve veriminin yük
seltilmesi çalışmalarının yanında, mevcut 
buğdaylarımızın kalite sınıflandırılması ve 
standardizasyonu yapılmadığından, un sa
nayiinde de üretimde standardizasyon 
sağlamak güçleşmiştir. Bu durum, özellik
le uluslararası pazarlarda basan sizliği da 
belli oranda yanında getirmektedir. Bu
nun yanında, iç piyasada un üretimi için 
de standardizasyonu belli olan buğdayın 
ithali zorunluluk haline gelmiştir. 

Son birkaç yıldır görülen süne ve kı
mıl zararlıları ile yeterli mücadelenin ya
pılamayışı, buğday kalitesini bozmuş, ve
rimi düşürmüş, ülke ekonomisine büyük 
zarar vermiştir. Bu durum, daha önce sö
zünü ettiğimiz buğday ekim alanlarının 
azalmasının nedenlerinden de biridir. So
nuçta, un sanayiinde kaliteli buğday bul
mak, hazine bulmak haline gelmiştir. 

Değerli Tiilletvekilleri Türkiye'de un 
sanayii bugün ne durumdadır, nereye git
mektedir? : Yurdumuzda 608 adet un fab
rikası bulunmaktadır ve toplam 16 milyon 
ton öğütme kapasitesine sahiptirler. Türki
ye'nin un tüketimi ise, 1988 itibariyle, 8 
milyon ton civarındadır. Un sanayiinde 
yatırımlar, kuruluş yeri ve imalat durumu 
göz önüne alınmadan, iktisadî ve rantabl 
bir düzenlemeyle değil, plansız bir şekil
de yapılmıştır. Bu haliyle ekonomiye yük 
durumunda olan un sanayiinin atıl kapa
sitesi ekonomiye kazandırılmalıdır. Kapa
site, dışsatıma yöneltilmelidir. Dünyanın 
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en büyük un ithalatını yapan ülkeler, Irak, 
Suriye, Ürdün, Mısır, Sudan, Libya ve 
Sovyetler Birliği gibi, Türkiye'nin komşu
su ve yakınındaki ülkelerdir. Un sanayi
inde yeni yatırımlar önlenmeli, halen ça
lışmakta olan tesislerin çalışma kapasite
leri yükseltilmelidir. Bu konuda, daha ön
ce üzerinde durduğumuz buğday sorun
larıyla koordineli çalışmalar yapılmalıdır. 

Bu sektörde önemli sorunlardan biri 
de, serbest rekabet düzeninin sağlanama
mış olmasıdir. KDV ve stopajların denet-
lenememesi, naylon fatura kullanımı, gı
da yönetmeliğine uygunluk, sigorta, işçi
lik, sağlık ve iş güvenliği konularındaki ye
tersiz denetim, sektör içerisinde de hak
sız rekabetlere neden olmaktadır. Maliye, 
100 kilogram buğday kırıldığında tüketi
len enerjiye göre değirmenleri kontrol al
tına alırsa, daha gerçekçi bir denetleme 
politikası uygulamış olacaktır kanaatinde
yiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
buğday ve un ihracatıyla ithalatına göz 
atacak olursak, şunları görmekteyiz : 
Dünya buğday ticaret hacmi 100 milyon 
ton civarındadır. ABD, Fransa, Kanada ve 
Avusturya, dünya buğday ticaretinin yüz
de 90 payına sahiptirler. Un ihracatının 
da yüzde 80'i ABD, Fransa, Kanada, İtal
ya, Batı Almanya, Belçika ve Yunanistan 
gibi ülkeler tarafından gerçekleştirilmek
tedir. 

Türkiye, büyük potansiyeli olmasına 
karşın, buğday üretimi ve değirmen sana
yiinde, olması gereken seviyede değildir. 
Türkiye'de buğday ekilen arazilerin top
lamı 10 milyon hektara yaklaşmaktadır. 
Bu miktar, Amerika'da ekilen buğday ara
zilerinin üçte birine, Fransa'da ekilen buğ
day arazilerinin iki katma, Kanada ve 
Avusturalya'da ekilen buğday arazilerine 
de çok yakındır. 
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Türkiye'de mekanizasyon, tohum ıs
lahı, gübre, sulama ve yaygın eğitim ko
nularındaki çalışmaların yetersiz olması, 
verimi düşürmektedir. Gerekli önlemlerin 
alınması halinde, Türkiye'nin her zaman 
ihtiyaç fazlası buğdayını satabilecek yapıya 
kavuşması çok mümkündür. Aynca, yu
karıda üzerinde durduğumuz buğday ve 
un ithalatçısı ülkelere konum olarak, di
ğer buğday ihracatçısı ülkelere oranla ül
kemiz daha yakındır. Bu durum nakliye 
konusunda da, diğer ihracatçı ülkelere gö
re bizim lehimize olumlu neticeler doğu
racak güçtedir. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Meclise, 
buğday ile un ihracatı ve ithalatı konusun
da rakamlar vermek istiyorum : 1984 yı
lında Türkiye 835 995 ton ve ton fiyatı 
172,7 dolardan buğday ihracı yapmıştır. 
Aynı. yılda un ihracı ise 206 467 ton, ton 
fiyatı 163,6 dolardır. Bu rakamları 1985, 
1986, 1987, yılları için verip, uzatmak is
temiyorum; ancak, toplam maliyet olarak 
ortaya çıkan sonuç şudur : Türkiye, 
1984-1987 tarihleri arasında 1 958 569 ton 
buğday ithalatı yapmış, buna mukabil 
872 020 ton ihracat yapmıştır. Aynı yıllar
da un ihracatı 513 bin ton, ithalatı ise 120 
bin ton civarındadır. Bu rakamlar, mayıs 
ayı itibariyle verilmiştir. Bu rakamlar gös
termektedir ki ülkemiz, buğday ve un ti
caretinin içerisinde yavaş yavaş yer almak
tadır; ancak, görülen odur ki, özelikle ih
racatçı durumda olmamız gerekirken, bu
gün hâlâ buğday ithal etmek zorunda kal
maktayız. 

Kaliteli buğday alıp kalitesizleri sat
tığımız söylenebilir. Daha önce üzerinde 
durduğumuz gibi, buğday kalitesi ve ve
riminin üzerinde titizlikle çalışılması ge
rektiğini açık seçik görmekteyiz. Sayın 
Hükümetimizin de bunu görmesi gerek
mektedir. Buğday dış ticaretimizde, 1988 
ve 1989 rakamları son derece ilgi çekici
dir. "1988'de rekoltemiz yüksek" diyoruz, 
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buna karşılık 2 milyon 200 bin ton civa
rında buğday, 513 bin ton civarında un ih
racı gerçekleştirilmiştir. Buğdaydan 
215 443 916 dolar, undan 61 563 991 do
lar ihracat geliri elde edilmiştir. Buğdayın 
ihracat fiyatı 90 ila 98 dolar arasındadır. 
Unun ortalama ihracat fiyatı ise 120 do
lardır. Yapılan büyük çaplı ihracattan beş 
altı ay sonra, yüksek miktarda buğday it
halatına başlanmıştır. Bugüne kadar 200 
bin ton buğday ithal edilmiş, 300 bin ton
luk ithalat bağlantısı yapılmış olup, bu it
halat mayıs ayı içerisinde gerçekleştirile
cektir. 

Bugün dünya piyasalarında buğday 
164 ila 211 dolar arasında, bizim ithalatı
mız ise 180 ila 195 dolar arasında yapıl
maktadır. Değerli milletvekilleri, buğda
yı 100 dolara satıyoruz, beş ay sonra 190 
dolara alıyoruz. Sadece bugüne kadar ya
pılan ithalat bağlantılarından ülkenin kay
bı 45 milyon dolardır; yani, 90 milyar 
Türk Lirası. Bu kayıp, ihraç ettiğimiz buğ
day miktarı kadar ithal ettiğimizde -ki, bu 
konuda hükümetin kararı vardır- ülkenin 
kaybı 180 ila 200 milyon dolara, yani 400 
milyar liraya tırmanacaktır. 

1988'de yapılan ihracatın, bugün bu 
sonuçları doğuracağı ilgililerce o tarihte 
bilinmiş olmalıydı. Üzerinde konuştuğu
muz araştırma önergesi, yoğun ihracatın 
yapıldığı dönemlerde bu konuları ele al
mak için verilmiştir; ancak, önergenin ve
rilmesi ile incelenmesi arasında beş aylık 
bir zaman geçtiği için, olan olmuş ve 
Türkiye bugün 400 milyar liralık bir za
rara doğru tırmanmaya başlamıştır. 

1988-1989 yılı buğday ve un dış tica
retinde diğer önemli konulardan biri de, 
Al-Baraka Finans Kuruluşunun dış tica
ret şirketi olan BEM Dış Ticaret Anonim 
Şirketinin, bu ticaretteki payının ne oldu
ğudur? BEM Dış Ticarete, un ihracatın
da ne gibi kolaylıklar sağlanmış? Buğdav 

ithalatında ne gibi kolaylıklar sağlanmak
tadır? 

Değerli milletvekilleri, görüldüğü gi
bi, anlatmaya çalıştığımız, ülkemiz insa
nının temel gıda maddesi, milyonlarca va
tandaşımızın gelir kaynağı olan buğday 
konusu, rekoltesi, tohumluğu, ziraî müca
delesi, dış piyasalardaki satış potansiyeli 
ve un sanayii ile detaylı bir şekilde ele alı
nıp, değerlendirilmesi zorunluluğu artık 
göndeme gelmiştir. Bu konulardaki öne
rilerimiz şunlardır : 

1. Öncelikle, bölgelerimize uygun 
verimli ve kaliteli buğday araştırmalarının 
yapılarak, çiftçimizin bu türleri ekmesi 
sağlanmalı, Toprak MaRsulleri Ofisi alım 
baremleri ile teşvik edilmelidir. 

Tohum ıslahı ve geliştirme çalışma
larına Önemle ağırlık verilmelidir. Tohum
luk, köylünün eline kasım ayında değil, ey
lül ayında geçmelidir. 

2. Ürünün kalite ve verimini düşü
ren zararlılarla ciddî ve organize mücadele 
çalışması yapılmalıdır. Bu konuda yapıla
cak çalışmalar sadece ithalatla uğranılan 
kayıpların çok çok altında miktar tutar. 

3. Üretilen buğdayların standardı 
ve sınıflandırılması objektif olarak yapıl
malıdır. 

4. Buğday, üreticiden gerçek değe
ri üzerinden alınmalı, çiftçimizin yaşam 
koşullannın düzeltilmesinin yanında, ürün 
veriminin artırılması için tarımda meka-
nizasyona ağırlık verilmeli, çiftçi, tarım 
aletlerini kredi ile alabilmelidir. 

5. Çiftçinin korkusuzca ürün yetiş
tirmesi güven altına alınmalıdır. 

6. Üretim girdileriyle buğday fiyat
ları arasındaki fark azaltılmalıdır. 

7. Gübre sübvansiyonu yeterli dü
zeye çıkarılmalıdır. 
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8. Buğday üreticisinin kooperatif
leşmesi sağlanmalıdır. 

9. Kooperatifler eliyle, yerel ve böl
gesel silolar oluşturulmalı ve yönetimi koo
peratiflere bırakılmalıdır. Bu konu için, 
gerçek finansman sisteminin kendi içeri-. 
sinden, stopajlardan ayrılacak fonla sağ
lanabilir. Böylece, üretici, tüccarın elinden 
bir nebze olsun kurtanlabilir; ürününü 
daha yüksek fiyatla değerlendirebilir, sa
tabilir. 

10. ihracat, buğday olarak değil, un 
ve yan ürünleri olarak yapılmalıdır. Bu ko
nuda, üretici ve ihracatçı firmalar teşvik 
edilmelidir. 

11. Tarım Bakanlığı bünyesinde dış 
pazarların izlenmesi ve Türk tarım ürün
lerinin ihraç edilebilirliğini izleyen bir bi
rim oluşturulmalıdır. 

12. Son olarak, Tarım Bakanlığı, 
Toprak Mahsulleri Ofisi, Üniversite, Zi
raat Odaları Birliği, Değirmenciler Birli
ği gibi kuruluşların temsilcileri, yüksek bir 
birim, bir konsey oluşturmalı; birim, ya
ni konsey, buğday ve hububat politikası
na yön vermeli, ekilecek buğdayların cins
lerini ithal ve ihraç buğday vasıf ve mik
tarlarını tespit etmeli, sektörler ve bölge
ler arasında koordinasyon sağlanmalıdır. 

Çeşitli bilimsel toplantılarda da ele 
alınan ve değinilen bu konulara ilişkin ka
lıcı politikaların tespit edilmesi, ülkemiz 
ve insanlarımız çıkarlarına olduğu kadar, 
dünya çıkarlarına da yardımcı olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, son olarak, 
Hükümetçe ilan edilen buğday fiyatları
na da değinmek istiyorum. Bugün uygu
lanmakta olan ekonomik politikalar sonu
cu ve enflasyon oranıyla dünya buğday fi
yatları nazara alındığında, verilen buğday 
fiyatları yetersizdir. Bizlere göre, makar
nalık buğdayın 586, ekmeklik beyaz sert 
buğdayın 554, kırmızı sert buğdayın 520, 

yarı sert buğdayın 505, beyaz yumuşak 
buğdayın 494, diğer buğdayların 477, 
arpanın 432, çavdarın 410, yulafın 432 li
ra olması gerekmektedir. 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bin
göl) — Tüketiciyi ne yapacaksın? 

BAŞKAN — Sayın Kalkan, bir da
kika efendim... 

Sayın Kalkan, bu konuşmadan son
ra yine 10 dakika konuşma hakkınız var. 
Anavatan Partisi Grubu adına yapılacak 
konuşmadan sonra, bu 10 dakikayı da he
sap etmek suretiyle, lütfen konuşmanıza 
devam ediniz efendim. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — 
Bir cümle kaldı efendim. 

Bu fiyatlarla, Türk çiftçisi yine zara
ra uğrayacak ve buğday üretimi yine dü
şüş gösterecektir. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— Ekmek ne olacak o zaman? 

ERDAL KALKAN (Devamla) — 
Yukarıda izah edilen nedenlerle, araştır
ma önergemin kabulünü diler, Yüce Mec
lise en içten saygılar sunanm. (SHP sıra
larından alkışlar) 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bin
göl) — Sayın Kalkan, o zaman, tüketici 
ne olacak? 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Kalkan. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
İsmail Üğdül; buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA İSMAİL 
ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 17.10.1988 günü, 15 
SHP'li sayın milletvekili tarafından buğ
day üreticilerinin yoksullaşmasının engel
lenerek güçlendirilmesi, fiyat ve pazar is
tikrarının sağlanması, mücadele, araştır
ma, depolama, taşıma ve eğitimin gelişti
rilmesi, standardizasyonun sağlanarak, dı
şa bağımlılıktan kurtulunması için kalıcı 
ve tutarlı politikaların tespiti amacıyla ve-
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rilen Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergenin görüşülmesi, 7 ay sonra bu
gün yapılıyor. , 

Önergenin içeriği itibariyle ve aslı ta
hıl, bilhassa buğday olduğuna göre, konu
yu tartışmakta yarar görüyorum; fakat 
önergeyi veriş sebeplerini dikkatlice ince
lediğimiz zaman, konu hakkında Meclis 
Araştırması açılmasına gerek olmadığını 
da bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bugün ülkemizde en büyük hububat alı
cısı, Toprak Mahsulleri Ofisidir. Toprak 
Mahsulleri Ofisi, destekleme alımlarıyla, 
üretici hububat ve bakliyat çiftçisine hiz
met vermektedir ve ayrıca piyasa düzen
leme hareketleriyle de tüketiciyi korumak
tadır. Son yıllarda çiftçiye hizmet verirken 
Ofis neler yapmıştır, bunu bir inceleyelim. 

Depolama kapasitelerini artırırken, 
mekanizasyona da giderek, daha hızlı bir 
alımı gerçekleştirmiştir. Artık, çiftçiler Ofi
sin önünde günlerce beklemiyor; hatta 
günde iki kez ürün getirebilen çiftçileri gö
rebiliyoruz. Getirilebilen bu hizmet kolay
lığı, biçerdöver kirasından nakliye çabuk
luğuna kadar, üretici için görülmeyen bir 
kazanç kaynağı oluşturuyor. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye'nin 
hububat ve bakliyat üreten tüm bölgele
rinde 402 işyerine sahip ve bu 402 işyeri
nin hepsinde de bilgisayarlı alım yapılıyor, 
üreticinin hesabı anında yapılıp, çeki eli
ne veriliyor. Bu bilgisayarların hepsi de 
merkeze, Genel Müdürlüğe bağlıdır. 

Stok kontrolden tutun da nakliye 
programına, alım değerlendirmesinden 
satış değerlendirmesine kadar aklınıza ne 
gelirse, tüm işlemler bu bilgisayarlar ara
cılığıyla yapılıyor. Elbet, böyle bir uygu
lama da, sağladığı tasarruflarla ülke eko
nomisine çok şey kazandırıyor. 

Hızlı bir alım, düzenli bir ödeme, 
sağlıklı depolama politikasıyla işlerini sür
düren Toprak Mahsulleri Ofisi, Türk hu

bubat ve bakliyat çiftçisine bir mesaj ve
riyor; "Ne kadar üretirseniz üretin, Ofis, 
malınızı alacaktır" diyor. Bu mesajı verir
ken, elbette, yarattığı ihracat potansiyeli
ne güveniyor. Az değil, geçmiş yıllarda 30 
milyon dolarlık ihracat yaptığında başa
rılı addedilen bu kuruluşun, Ekim-1988 
sonu itibariyle ulaştığı ihracat miktarı 388 
milyon doları buldu. Özellikle, nadas 
alanlarında üretilen bakliyat konusunda 
yaratılan dış pazar potansiyeli, Türk bak
liyat çiftçisinin geleceğine yönelik en bü
yük güvenceyi teşkil ediyor. 

Burada önemli bir konuyu vurgula
madan geçemeyeceğim : Anavatan Parti
si iktidarlarından önce, hepimizin bildiği 
gibi, bilhassa Anadolu'da, bir sene ekim 
yapılır, ertesi sene arazi boş olarak nada
sa bırakılırdı. İşte, daha önceleri piyasa 
bulunamaması sebebiyle boş bırakılan bu 
araziler, akılcı yaklaşımlarla bakliyat eti-
lerek değrlendirilmiş ve bu da çiftçimize 
hem gelir olarak büyük bir imkân getir
miş hem de hepimizin bildiği gibi, bakli
yat ekilen yöreye tabiî bir gübreleme ola
yı da gerçekleştirmiştir. 

1988 yılında, süneli, buğday dahil 1 
milyon 800 bin ton buğday ihracı çok 
önemli bir rakamdır. Değerli millevekil-
leri, Toprak Mahsulleri Ofisi eğer süneli 
buğdayı almasaydı, o zaman, buğday çift
çimizin -bilhassa Trakya Bölgesindeki 
çiftçimizin- hali nice olurdu? O günleri 
çiftçiyle en yakın yaşayan bir kimse ola
rak -bir daha geri gelmemesi dileğiyle an
mak dahi istemiyorum ama- o zamanlar 
bu olayın ne derece kötü bir şekilde istis
mar edildiğini hatırlamamak da elde de-

Depolama kapasitesini 2,8 milyon 
tondan 4,2 milyon tona yükselten Toprak 
Mahsulleri Ofisi, tahsisli satışları kaldıra
rak, dileyene, dilediği kadar malı, diledi
ği yerden, stokların elverişli olması koşu
luyla ve satış kurallarına uyan herkese mal 
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satabiliyor. Kaliteli ürüne iyi fiyat politi
kasıyla da alım yapan Toprak Mahsulleri 
Ofisi, istikrarlı ve enflasyonun altında bir 
fiyat politikasıyla da satışlarını sürdürü
yor. Böylece, ürünün kalitesine göre alış 
ve satış fiyatı belirleyen Toprak Mahsul
leri Ofisi, AET'ye giriş hazırlığı yaptığı
mız şu günlerde, dünya satış kurallarının 
gereğini de yerine getiriyor. Çiftçileri to
hum ve teknik bilgi yönünden de destek
leyip, hizmetlerini geliştirerek sürdüren 
Ofis, iştigal alanına giren ürünlerde, iç pi
yasada sunî fiyat artışlarına engel olarak,. 
piyasa düzenleme hareketlerini de başa
rıyla yapmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, en önemli hu
suslardan birisi de, çiftçimize, teslim etti
ği ürünün bedelini ödemede verilen söz
ler ve kabul edilen şekil aynen uygulan
maktadır. "Peşin" dendiği zaman, ürün 
bedelleri peşin verilmiş; "Yarısı peşin, ya
rısı iki ay sonra" dendiği zaman da, söy
lenen tarihte ödeme yapılmıştır. "Peşin 
ödeme yapılacak" denip de, aylarca -
dikkat edin, günlerce demiyorum- Ofis 
önlerinde para almak için kuyruklarda 
bekleyen çiftçileri unutmamak gerekir. Bu 
sene ürün bedelleri peşin ödeneceğinden, 
bu durum çiftçilerimiz arasında memnu
niyetle karşılanmaktadır. Ayrıca, 1988 yı
lında başlamak üzere, Toprak Mahsulleri 
Ofisi tarafından önceden uygulanmakta 
olan başfiyat uygulamasından vazgeçile
rek, destekleme alım fiyatı uygulaması 
başlatılmıştır. Ayrıca, belli vasıfların üze
rindeki ürüne de prim verilmektedir; böy
lece, kaliteli üretim teşvik edilmektedir. 
Toprak Mahsulleri Ofisi, önergede belir
tilenin tam aksine, kaliteli buğdaya yük
sek fiyat vermektedir. Çiftçimiz, hangi 
buğday çeşidinin cebine daha fazla para 
getireceğini bilmektedir ve tohumunu da 
ona göre seçmektedir. 

Değerli milletvekilleri, hepimizin bil
diği gibi, hasat zamanı geldi; tabiî, hasat 

zamanında bizlere de, çiftçimizin yanın
da olduğumuzu göstermek için görev dü
şüyor. Bizim de bugünlerde çiftçimizle be
raber, Toprak Mahsulleri Ofisi alım yer
lerini, ajansları, şubeleri gezip, onlarla be
raber olmamız lazım. 

Ben, sizlere faydalı olur kanaatiyle, 
sayın muhalefete mensup arkadaşlarıma 
da anlatmakta yarar görüyorum; ama on
lar her zaman olduğu gibi yine sıraları bo
şaltıp gittiler. Sayın Kalkan, önerge sahi
bi 15 arkadaşımız bile Genel Kurul salo
nunda yok; ben yine de anlatmakta yarar 
görüyorum. 1988-1989 alım bareminin bu 
yıl da aynen uygulanacağını söylemek is
tiyorum; sistemde bir değişiklik yok. Bu
rada önemli olan "başfiyat" uygulama
sı. Biliyorsunuz, 1988 yılında bu uygula
ma kalkmıştı; şimdi, "destekleme alım 
fiyatı" uygulama olayı var. 

Değerli arkadaşlar, bilgi sahibi olmak 
kötü bir şey değil; Ofislere gittiğimizde, 
hiç olmazsa, eksperlerin -olur ya, eksper
ler de insandır, hata yapabilirler, yanlış ya
pabilirler. Biz, muhalefet gibi, gelir gel
mez, iyi kötü bakmadan kimsenin işine 
son da vermiyoruz; vermemişiz de- yap
tıkları hataları anında düzeltebilmek için, 
arkadaşlarıma, Toprak Mahsulleri Ofisi
nin barem cetvelini almalarını tavsiye edi
yorum. 

Bu cetvele bakıyorum, geçen sene 167 
lira olan -herkesin bildiği- bezestia buğ
dayının bu sene 312 lira destekleme alımı 
var. Yalnız, burada çok önemli bir nokta 
var arkadaşlar. Buğdayın kalitesine göre, 
80 hektolitreden, yani, özgül ağırlığı (bir 
litrenin ağırlığı artı 3 puan) bir yazalım. 
Efendim, ondan sonra, diğer hububat 
maddeleri var. Tabiî, çiftçimiz bilinçlen
di; ilacını atıyor. Sayın arkadaşlarım ko
nuşmalarında, "Bu ilaçlar yüzde 300, 
500, 600 arttı" diyorlar; bunu biraz son
ra izah edeceğim. Bunu söylerken, buğ
dayın maliyetindeki miktarı hiç kimse soy-
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lemiyor; acaba bunun girdideki oranı ne? 
Bir dekara kaç kilo, kaç litre atılıyor, onu 
söylemiyorlar. Şimdi, çiftçimiz, bunu iyi 
bildiği için, ilacını da güzel atıyor; o ba
kımdan da biz diğer hububat olayını sıfır 
demeyelim de 1 diyelim, 2 de oradan ala
lım, etti 3 puan. Yabancı madde : Onu da 
sıfır almayalım, yüzde 2 olarak alalım, 2 
de buradan, etti 7 puan. Palemir, Kara
muk gibi yabancı maddeler -zaten, artık 
bunlar bilhassa bizim zamanımızda orta
dan kalkmamıştır- onu da gene sıfır alma
yalım, yüzde 1 falan koyalım, 2 de o, etti 
9. 

Arkadaşlar, Toprak Mahsulleri, Ofi
si, bu sene, her artıya 1 lira veriyor. Dik
kat ederseniz biz hep hafiften aldık, hiç sı
fır almadan, hepsini tam hesap etsek 16 
lira falan tutuyor, toplam 9 lira oluyor; 312 
liraya 9 lirayı eklediğimiz zaman 321 lira 
ediyor. Ayrıca, Sayın Bakanımız 18 Hazi
ran tarihinden itibaren her hafta 2 lira ila
ve verileceğini söyledi -daha hasatlara 
başlanmadı- oradan da eti aşağı 4 lira ge
lir, toplam 325 lira eder. 167 liradan 325 
liraya çıkmış. 

Değerli arkadaşlar... 
AHMET NEİDİM (Sakarya) — 

Çağ atladık çağ. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — 

Evet, tabiî. 
Bugün, köylüyle iyi haşır neşir olan 

arkadaşlarımız şunu iyi bilsinler, köyde en 
iyi gelir getiren sektör nedir?.. (DYP sıra
larından gürültüler) Yoo değil, minibüs ve 
otobüs işletmeciliği. Çünkü, köylüler, her-
gün otobüs dolusu, kasabalara, şehirlere 
gider gelirler. 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — 
Çağ atladık. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Bu, 
ceplerine para girdiğinin bir göstergesidir. 
Ama bizim bir tarafımız var; biz muha
lefet gibi yanlış söyleme alışkanlığında de
ğiliz; vatandaşa her şeyi doğru olarak izah 

ediyoruz. Yalnız, sizin bazı büyük hata
larınız var; az evvel Sayın Doğan Baran 
Beyefendi de buradaki konuşmasında yi
ne borçların affı konusuna girdi. Tabiî, bu
nun hesabı kitabı yapılır, ona göre hare
ket edilir. Borcunu ödeyenle ödemeyen ay
nı kefeye konulamaz. 

Yine, Sayın Baran, "Tarlalarını 
satıyorlar" dedi. Çiftçilik yapan, çiftçilikle 
uğraşan, köyünde bulunan hiçbir köylü, 
tarlasını, traktörünü satmaz. 

DOĞAN BARAN (Niğde) — Satı
yor, satıyor... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — 
Ancak, başka işler bulmuştur, şehire git
mesi gerekmektedir; daha iyi hayat düşü
nür, çocukları okullara gider, tamamen 
köyden koparsa, icarla falan uğraşacağı
na, o zaman tarlasını satar. 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) 
:— Traktörünü satıyor. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — 
Traktörünü de satmaz, yenilemek için 
traktörünü satar. Nerede o bolluk? Bugün 
vatandaşlar traktör almak için bankalar
da ve traktör bayilerinde sıra beklemek
tedirler; hem de en büyük cinsinden al
mak için. Bakın, şimdi Fiat traktörlerinin 
80 beygirliği çıktı; göreceksiniz, onu da 
yok satacaklar. 

Değerli arkadaşlar, Toprak Mahsul
leri Ofisinin alım olayını anlatıyorum ki, 
alım günleri, çiftçinin lehine hareket edin; 
"Efendim, Anavatan İktidarı bunlara dü
şük fiyat verirse puan kazanırız" kötü gö
rüşüyle hareket etmeyin, bizlere yardım
cı olun. Çünkü, öyle inanıyorum ki, Ofi
sin alım zamanı köylünün içinde yine biz 
gezeceğiz; ama her şeyi gerçek dışı göste
ren sizler, bu sefer parsayı toplayamaya-
caksınız. Onu da bilgilerinize sunayım. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Biz parsa toplamadık, siz parsa topladı-
niz. 

— 360 — 



T.B.M.M. B : 91 23 . 5 . 1989 O : 1 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — De
ğerli arkadaşlar, bakın, buğday 1984'te pe
şin, 1985'te peşin, 1986'da yüzde 40'ı pe
şin, yüzde 60'ı iki ay -iki ay dolunca trink 
ödeniyordu- 1987'de peşin, 1988'de yüz
de 50'si peşin, yüzde 50'si iki ay olmak 
üzere -o iki aylık çekin günü gelince de 
trinkadak- ödeniyordu. Bu sene?.. Bu se
ne hepsi peşin; Sayın Bakan söz verdi. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) - Sa
yın Bakan bu sene trink ödeyecek değil 
mi? 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — De
ğerli arkadaşlar, sonra belki unuturum, bir 
de şu konuya değinmek istiyorum : Ger
çi, bugün müsamahalı, iyi; değerli arka
daşım buğdayın maliyeti için öyle bir ra
kam çıkardı ki, tapi, hatta biraz da zara
rına çıkardı; ama değerli arkadaşımız Do
ğan Baran Bey ise, biraz daha insaflı dav
randı ve "38 bin lira" dedi. 

Arkadaşlar, şimdi bu rakamları biraz 
da çiftçi diliyle ifade etmek istiyorum; bi
raz da çiftçi diliyle konuşalım, hep bürok
rat diliyle konuşursak, onların dediğini 
uygulamaya kalkarsak, hiçbir şey yapama
yız ben size söyleyeyim, çiftçinin tarlası 
boş kalır. Şimdi, gübre olayı çok önemli. 
Sulama genişledikçe, gübre kullanma olayı 
artar; ama toprak tahlil laboratuvarları 
arttıkça da, gübre kullanma olayı azala
bilir. Bugün bunun hesabı hakikaten ya
pıldığı zaman, yani toprak tahlil labora
tuvarları Türkiye'de büyük bir hızla ge
liştiği zaman, gübre kullanımındaki azal
manın da sebebi olacaktır, gübre kullanı
mındaki azalmanın bir sebebi de budur. 
Çok gübre, çok mal demek değildir; güb
reyi hesabına göre atacaksın, malını ala
caksın. Sayın Erdal Kalkan arkadaşım iyi 
bilir, çeltiğe çok gübre atıldığı zaman, ba
şak dahi alınmaz, tabiri caizse, sap alırsı
nız. Bunun için, her şeyi hesabıyla hallet
mek durumundayız. 

Şimdi, bugünün fiyatlarına göre 
20-20 gübrenin 20 kilogramı 4 800 lira; 
5 kilogram da üre koyduk, nitratını, ma
zotunu, tohumunu, biçerdöverini ve ila
cını da koyduk, hepsi 21 bin lira. Buna, 
fazladan, görülmeyen giderler olarak da 
9 bin lira dolayında bir parayı eklediğimiz
de, 30 bin lira oluyor. Yani, bir dekar buğ
dayın maliyeti taş çatlasa 30 bin lirayı geç
mez arkadaşlar. Bugünkü ortalamalara 
göre, 210-220 kilo deniliyor, bazen bu 300 
kiloya da geliyor. 

Türkiye geniş bir ülke; her yıl, Türki
ye'nin bir köşesinde çiftçi yönünden bir sı
kıntı meydana gelir; bunu önlememiz im
kânsız. Türkiye'de bütün arazilçri sulama
ya imkân yok; bizim hedefimiz, sulanabi
lir arazileri en kısa zamanda sulamaktır. 
O zaman, sulamayla birlikte buğday ola
yında sıkıntı çekebiliriz, sulamanın girdi
ği yerde buğday ekimi azalır ve kültür bit
kilerinin ekimi çoğalır. Çünkü, verimi de 
ona göre, parası da ona göre... Para, çift
çinin cebine fazla girecektir. Sulamalı böl
gelerde, bilhassa bu Trakya'da yumuşak, 
ekmeklik dediğimiz, fiyatı düşük; ama er
ken olan buğdaylar, çift mahsul alma* ga
yesi ile ekilir. Buğdayını hasat eden vatan
daşımız, ondan sonra ya mısırını ya da ay
çiçeğini eker, ikinci mahsulü de alır. Ya
ni, bunları söylememdeki gaye şu : Hep 
istismar olayına girmeyelim. Gübrede kul
lanımın azalması olayını, fiyatların düşük
lüğü olayını anlamak mümkün değil. Bu 
fiyatları 500, 600, 700 lirayı, hesap kitap 
yapanlar, ekonomistler nasıl verirler?.. Ben 
de isterim 1 000 lira olsun, cebime fazla 
para girsin. Bakın işte, çeltik fiyatları iyi 
mi, kötü mü?.. Çiftçiye göre iyi, ama pi
rinci tüketene göre iyi değilki. Benim böl
geme göre iyi, ben orada bu yüzden ra
hatım, konuşuyorum; ama tüketici paha
lı pirinç yiyor. O zaman ne deniliyor... Bı
çak sırtı gibi; bu tarafa gidiyorsun enflas
yon, bu tarafa gidiyorsun, vermiyorsun, 
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dükkânlar kapalı. Sizinle hakikaten bu ko
nularda anlaşmak o kadar kolay değil. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
muhalefet' partilerinin, vazgeçemedikleri 
çok kötü bir huyları var. Bu arkadaşları
mız. tüm olarak bilhassa başındaki değer
li kimselerle Anavatan Partisini kötüler
ken, devletin temel varlıklarına, devletin 
devamına ve devlet olayına küçük düşü
rücü sözleri de etmeden geçemiyorlar. 

AYTEKİN KOTİL (İstanbul) — 
Devlete daima saygılıyız. 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — 
Okuyun, okuyun. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — 
Hayır efendim. Emniyet teşkilatını kötü-
leyen sizsiniz,YOK'ü burada kötüleyen yi
ne sizsiniz. Jandarmayı.^ Son zamanlar
da -o bize çok ağır geliyor, size de gelmesi 
lazım- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
üyelerini dahi meşru saymayıp kötüleye-
cek düşüncelere girdiniz, sözler söylediniz. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — Ya
kışmıyor, yakışmıyor, okuyunuz,hata ya
pıyorsun! 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Ba
kın, aynı olay bu önergede de var, Bakı
nız, görüştüğümüz araştırma önergesin
de "Uygulanan yanlış politikalar nedeniy
le tahıl ve tahıla dayalı sanayi sektörü gi
derek dışa bağımlı hale gelmekte, ciddî 
tedbirler alınmazsa, ülkemiz çok ciddî so
runlarla karşılaşmak üzeredir. Çünkü, 
1969 yılında başlatılan Araştırma ve Eği
tim Projesi yozlaştırılarak, daha sonra da 
tasfiye edilerek günümüze gelinmiştir. Ta
rımsal Araştırma Genel Müdürlüğü lağ
vedilerek, Birinci Özal Hükümetince Ko
ruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ku
rulmuş; bu yapılanma, mücadele ve araş
tırmayı daha da gerileterek, Sertifikasyon 

Yasasının rafa kaldırılmasına neden ol
muş, ülkeye getirilen tohum çeşitleri, beş 
yıllık, bölge çeşit denemesinden geçirilme
den tescil edilerek, süne ve kımıl zararlı
larının artışına neden olunmuştur*' deni
liyor. Yani, bir camiayı (Koruma ve Kont
rol Genel Müdürlüğü) en acımasız şekil
de itham altında bırakıyorlar. 

Bu konularda bilgim olmadığı için, 
ben ne yaptım?.. Zaten bu önergelerdeki 
çok arkadaşımızın da bilgisi yok. 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — Ka
fa, işi. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — 
Herhalde kenarda kalan bazı bürokratlar 
birşeyler yapıyor, hazırlıyor, veriyor... 

VEFA TANIR (Konya) — O bürok
ratları atın siz. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — 
Ben bu olayı Genel Müdürlüğe sordum, 
"Ne diyorsunuz" dedim. Bakın, bana ve
rilen cevabı aynen okuyorum. 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — O, 
Genel Müdürün fikri... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Yazılı cevap mı veriyor Genel Müdür? 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — 
Hayır efendim. Ben Genel Müdürlüğe, 
"Siz itham ediliyorsunuz, ne diyorsunuz" 
diye sordum; onlar da kendilerini tabiî sa
vunacaklar. İtham çok büyük; yani, Tür
kiye'de tohum olayını yok ediyorsun. 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Savunmalarını veriyorlar. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, bir şey söylerken, ağ
zımızdan çıkan laf nereye gider, ona bak
mamız lazım. Siz, devletin bir bölümünü, 
siyasî düşüncelerimiz uğruna yok ediyor
sunuz; onları sıfıra alıyorsunuz Ve itham 
altında bırakıyorsunuz. Bu, suçtur. Eğer 
onlar bu, olayı yapıyorlarsa,, suç işlemiş 
olurlar. 
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YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Devleti nasıl tanımlıyorsunuz? 
Devleti bir tanımlasanıza!.. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Ba
kın, ilgili önergenin bir bölümündeki, 
"Sertifikasyon Yasasının rafa kaldırılma
sı, ülkeye getirilen tohum çeşitlerinin, beş 
yıllık bölge çeşit denemesinden geçirilme
den tescil edilerek, süne ve kımıl zararlı
larının artışına sebep olunmuştur" şeklin
deki görüşüne katılmak mümkün değildir. 
Ülkemizde, çeşitlerin üretime aktarılma
sı, 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kont
rol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanun ve 
bu kanuna bağlı yönetmelikler çerçevesin
de yapılmaktadır. 

Söz konusu kanuna göre, üretimi ar
tırılacak hububat çeşitleri, en az iki yıl iki 
ayrı lokasyonda, standart çeşitlerle birlikte 
denemelere alınmakta; deneme sonuçla
rına göre, ümit var çeşitlere, çeşit sahibi
nin der isteği doğrultusunda, ülke ekono
misine katkısı olacağı düşünülen ve ive
dilikle üretime geçilmesinde yarar görü
len çeşitlere üretim izni verilerek, hemen 
üretim programına alınması sağlanmak
tadır. 

Çeşitlere, üretim izni, belli bir süre 
için verilmektedir. Bu süre içerisinde da
ha detaylı denemeler, tescil denemeleri ya
pılmaktadır. Tescil denemeleri en az 3 yıl 
ve en az 3 ayrı lokasyonda yapılmaktadır. 
Bu denemelerde, çeşidin, yeni, homojen 
ve durulmuş olup olmadığı ve ayrıca tek
nolojik, patolojik ve tarımsal özellikleri tes
pit edilmektedir. Deneme sonuçları, Ba
kanlığımız tarafından oluşturulan komi
tede değerlendirilmekte, komitenin olum
lu kararı ve Bakanlığımızın onayı ile çeşit 
tescil edilmektedir. Eğer, çeşit sahibi, üre
tim izni talebinde bulunur ve çeşidin tes
cilini isterse, çeşit, tescil edildikten sonra 
üretim programına alınmaktadır. Gerek 
tescil edilen ve gerekse üretim izni veri
len çeşitler Resmî Gazetede yayımlanarak, 

üretim programına alınmış olurlar. Görül
düğü gibi, çeşitler, iki yıl tescil öncesi ve 
üç yıl da tescil denemeleri olarak, beş yıl-
lfk bir deneme devresinden sonra tescil 
edilmektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, 10 daki
ka geçti, lütfen toparlayınız efendim. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) Yani, 
arkadaşlarımızın dediği gibi, tohumluklar, 
deneme yapılmadan, çeşitli incelemeler 
yapılmadan çiftçimize verilmemektedir. 

Ben şöyle eskiye bir baktığımda, ha
tırlıyorum; çiftçilerimiz o zaman köyden 
köye tohum peşinde koşarlardı; işte, bil
mem ne köyündeki Ahmet Ağada iyi bir 
tohum varmış, haydi oraya gidelim, Meh
met Ağada iyi bir tohum varmış, oraya gi
delim... Neden? Tohum olayına o zaman 
güven yoktu arkadaşlar. Üretme çiftlikle
rinden buğday tohumunu alırlardı, tarla
ya atarlardı; hasat zamanı geldiğinde bir 
de bakarlardı ki, içinde arpa da var, çav
dar da var, buğday da var... Bu olay bu
gün görülmemektedir. 

Sayın Başkanım, sayın milletvekille
ri; önergedeki iddiaların aksine, hububa
tın ekiminden hasadına kadar geçen za
man içerisinde, üreticiye her türlü destek 
sağlanmaktadır. Tohum tedariki, gübre te
mini ve sübvansiyonun artırılması, ilaç te
mini, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Ko
operatiflerinin her zaman çiftçinin yanın
da olması, hasat anında zayiatın önlenme
si için biçerdöver sürücü kursları açılma
sı ve toprak tahlil laboratuvarlarının yay
gınlaştırılması gibi konuları göz ardı et
mek haksızlık olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, buğday konusu 
tabiî böyle kısa sürede açıklanacak gibi de
ğil. Bunları... 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — 
Açık oturum yapacağız. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — 
Acık oturum da yapanz; her konuda. 
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Ben size şöyle söylüyorum : Sayın 
Doğru Yol Partili arkadaşlarımız köylere 
falan gideceklermiş... Beraber gidelim, 
SHP'yi de alalım yanımıza, köy köy ge
zelim, konuşalım. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Meydanlarda milleti tahrik etmek
tense, o meydanlara, o insanlar... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Bunu her zaman söylersiniz, her girdiği
niz seçimde de burnunuz sürtülür. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, lütfen 
efendim... 

Sayın Üğdül, devam edin efendim. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Sa

yın Bayazıt, ben Edirne'de başladım po
litikaya ve Edirne'de bitiririm, sizin gibi 
değilim; siz bir orada bir orada, sizin ta
banınız yok, siz konuşmayın. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Her yer Türkiye. 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, tamam
layın efendim, toparlayın lütfen. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Ta
mamlıyorum Sayın Başkanım. 

Benim kardeşim Siirt'te iki sene dok
torluk yaptı, ben onu getirtmedim; ama 
sizin kızınız onbeş gün yaptı, buraya ge
liverdi! Hiç konuşmayın; iş olduğu zaman, 
siz daha güzel bitirirsiniz işleri. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, sözlerime son ver
meden önce, değerli arkadaşım Erdal Kal
kan'm sözleri arasında bir konu dikkati
mi çekti; onu arz etmek istiyorum, kısaca 
arz edeceğim Sayın Başkanım. Dedi ki : 
' ' Demokratikleşme...'' 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, tam 15 
dakika geçti. Siz de aynı zamanda Başkan
lık Divanında görevlisiniz. 

Lütfen toparlayınız. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım. 

Yalnız, bu konuya değinirken, değerli 
arkadaşım Erdal Kalkan görevini yapıyor
du... Tabiî, eskiden beri tanışırız ve seve
riz birbirimizi. 

"Demokratikleşme..." dedi. Bana o, 
1977, 1978, 1979, 1980, yıllarını hatırlat
tı, Köy-Koop'u hatırlattı. O zamanlar ma
zot yok, kuyruklar bildiğiniz gibi değil; 
ama o demokratikleşme düşüncesi o ka
dar kötü istismar ediliyordu ki o devirler
de, demokratik geçinenler, alın teriyle ge
çinmek isteyenlerin ellerinden her şeyi al
mak için, her türlü gayreti gösteriyorlar
dı. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Na
sıl oluyor o? 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — 
Şimdi, o zaman ki durumu bileniniz bi
lir; 1977 yıllarında miletvekilliği yapan, 
bakanlık yapan arkadaşlarımız da var, bel
ki hatırlarlar; o yılh.rda Trakya'da toprak 
işgalleri oldu. Düşünebiliyor musunuz, 
Trakya Türkiye'nin en medenî yeridir; 
toprak ışgelleri oldu... 

BAŞKAN — Sayın Üğdül... Sayın 
Üğdül... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla ) — Bir 
dakika Sayın Başkan... Bir dakika... Ko
nuyu... 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, lütfen, 
önergeyi değiştirmeyelim... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — De
mokratikleşmeler var... 

BAŞKAN — Lütfen, önergeye sadık 
kalalım efendim... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Sa
dık kalıyoruz efendim. 

Şimdi, hatırlıyorum, orada Köy-
Koop birleşti, etrafına alabildiği kadar ke
simi aldı : gözünün alabildiğine, sınır ta-
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nımadan; yani, şöyle, burasını geniş bir 
alan kabul edin, yani 20, 30, 40, 50, 100 
bin dekarlık bir arazî kabul edin, hepsini 
kendi hegemonyaları altına aldılar. Biz o 
zaman konuları takip ediyorduk ve baya
ğı da üzülmüştük; hâlâ, paraların nereye 
gittiğini bilemiyoruz. O deverdeki buğday 

. paraları, ayçiçeği paralan nereye gitti? O 
zamanlar 1977-1979'da "5", "5" diyor
lardı, yani "5-0'lık" bir olay vardı. Şim
di, zannediyorlar ki, o zamanın iktidarı, 
yani 1977 seçimlerinin iktidarı; bu toprak 
işgalleri, bu demokratikleşme düşüncele
ri sebebiyle; yani, Edirne'de Cumhuriyet 
Halk Partisinin Adalet Partisine karşı 20 
bin oy farkı vardı, 1979 seçimlerinde ise 
bu 20 bin oy farkı tam ters döndü. Tabiî, 
biz o zaman derdimizi anlatmak için, ya
ni 5,.. 5'ten sonra, yani 1979'dan sonra gö
reve gelenlere de gittik. Arkadaşlar, çok 
enteresan, dikkatinizi çekerim, 197 7'de ik
tidar oldu... 

BAŞKAN — Sayın1 Üğdül... Sayın 
Üğdül, bir Başkanlık Divanı Üyesi arka
daşımız olarak, Anavatan Partisi Grubu 
adına dahi olsa, sözünüzü 20 dakika ge
çirmiş olmanıza rağmen, sözünüzü kes
mek durumunda kalmak istemem. Lüt
fen, sözünüzü toparlayınız ve tamamlayı
nız. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Ta
mam, toparlıyorum efendim. 

Değerli arkadaşlar, 1977'de böyle ol
du, 1979'da hesap görüldü. 1979'da biz yi
ne gittik, aynı olaylar yine devam etti, 
"Kardeşim biz yaparız; ama, ne yapalım, 
olmuyor" dendi; ama, ne oldu 1980'de? 
Onlar da gitti, yani hepsi gitti... İşgaller 
devam etti, yani... 

VELİ AKSOY (İzmir) — 1989'da ne 
oldu? 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — 
1989'da ne oldu? Bir şey olmadı. Beraber 
o yerleri gezeriz, hiç olmazsa... 
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BAŞKAN — Efendim, müdahale et
meyiniz... 

Sayın Üğdül, lütfen, sözünüzü ta
mamlayınız efendim, son cümlenizi söy
leyiniz... • - ' • 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Sa
taşıyorlar Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sataşma falan yoktur. 
Son cümlenizi tamamlayınız, karşılıklı ko
nuşmayınız lütfen. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — De
ğerli arkadaşlar... 

BAŞKAN — Lütfen müsaade edin 
efendim... 

İSMAİL'ÜĞDÜL (Devamla) — Ta
mamlıyorum... 

BAŞKAN — Parlamentoda teşri gö
revimizi yapıyoruz, karşılıklı konuşmuyo
ruz. Devam ediniz efendim. 

Lütfen... 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; buğday ko
nusu vesilesiyle, çiftçi konusunda da Ana
vatan Partisi değerli milletvekilleri, bu ko
nuya hakikaten ne kadar değer verdikle
rini Türkiye Büyük Millet Meclisine işti
rakleriyle gösteriyorlar. Az evvel dedim... 

VEFA TANIR (Konya) — Oy kulla
nırken de gösterecekler değil mi şimdi? 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, demin de 
aynı şeyi söylediniz, ikinci defa tekrar edi
yorsunuz. Lütfen... 

İSMAİL ÜĞDÜL'(Devamla) — Sa
yın Başkanım, kusura bakmayın, gündem 
dışı konuşan arkadaşımız, 5 dakikalık ko
nuşmasını tam 25 dakika yaptı. Ben Grup 
adına, yani Anavatan Partisi Grubu adına... 

BAŞKAN — Eve.t, ben de sizin 20 
dakikalık konuşmanızı, 45 dakika yaptım 
Beyefendi. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Sa
yın Başkanım, Anavatan Partisi Grubu-
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nun da, müsaadenizle, bir ağırlığı olsun, 
biz de konuşalım. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bağlıyorum efendim... 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
Parlamentonun gücü üzerinde, demokra
tik hukuk devletinde hepimiz ittifak etmiş 
bulunuyoruz. Ancak... (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Ancak, şu 
anda kimin kuvvetli olup olmadığı konu
sunda, millî irade tartışmasını buraya ge
tirdiğiniz zaman, ne olabileceğini, ne ola
cağını siz takdir edersiniz. (Alkışlar) 

RAŞİT DALDAL (Niğde) — Kendi
nizce, tabir, yorum yapamazsınız efendim; 
Başkan taraf olamaz. 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim. 
İSMAİL ÜĞDÜL ÇDevamla) — Sa

yın Başkanım... 
BAŞKAN — Lüften bu konuyu ka

patınız efendim. Olur mu efendim? 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlar; biz bura
da 26 Mart, 6 Kasım ve diğer konuları tar
tışırsak... 

BAŞKAN — Bu tartışmaya girmeyin 
efendim. Önerge o değil... Önerge o de
ğil... Buğday meselesi, tarım meselesi... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — 
Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
Edirneli seçmen tarafından seçilmiş bir 
milletvekiliyim ve burada beni seçmek için 
rey veren vatandaşıma, bilistisna, ayırım 
yapmadan hizmet verme durumundayım 
ve eğer benim seçmenime, benim yöreme, 
benim çiftçime haksız şekilde bazı itham
lar yapılırsa, bazı olaylar saptı rıh rsa ve ta 
eskilerde olan sıkıntıların tekrar getirilmesi 
gibi bir şüphe bende uyanırsa, ben bura
da konuşurum. 

- BAŞKAN — Sayın Üğdül, gö
rüşlerinizi ifade ettiniz... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Bu 
önergeye ret oyu vereceğimizi Grubum 
adına bildirir, hepinize saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Üğdül. 

Değerli arkadaşlarım, Parlamento
nun bugüne kadar beşinci dönem yöneti
minde bulunan bir arkadaşınızım. Parla
mentoda bir ciddiyet, bir vakar ve Türk 
Devletini, Türk Milletini bir temsil anla
yışı vardır. Bu anlayışın dışına çıkıldığı za
man, Parlamento içerisindeki mehabet or
tadan kalkar. Lütfederseniz, yasama gö
revi yaptığımız bilincini hiçbir zaman 
unutmayınız. (SHP Sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Buyurun Sayın Erdal Kalkan. 
Şimdi, efendim, çalışma süresi dola-

bilir. Bu nedenle, konuşmacının konuşma
sının sonuna kadar çalışmamızın uzatıl
masını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun efendim. 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 

Konuşma süresi 10 dakika, çalışma süre
sinin bitimine daha 15 dakika var. Neden 
uzatma kararı alıyorsunuz? 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
konuşma süresi 10 dakikadır. 

Lütfen sürenize riayet ediniz Sayın 
Kalkan. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 
Konuşma süresi 10 dakika ise, niye uzat
tınız? 

BAŞKAN — Konuşurken 10 dakika
yı geçebilir; ondan sonra karar alırken ne 
yapacağız? Yani, bunu da sizden öğrene
lim, gelelim oturalım buraya bari! 

Devam ediniz efendim. 
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ERDAL KALKAN (Devamla) — 
Sayın Başkan, değerli üyeler; 10 dakika
lık konuşma- hakkımı burada kullanmaya
caktım. Ancak, bizim Rumeli insanının 
bir hasleti vardır ; Hoşgörülüdür, yasala
ra saygılıdır; yani, kısaca Avrupalıdır; is
tisnaları olsa da Avrupalıdır. Gejçi, bu 
hasletler Türk insanının hasletleridir de, 
bizde biraz fazladır. Değerli arkadaşım 
Üğdül, bu hasletleri çiğnediği için söz 
aldım. 

Sayın Üğdül, konuşmasının bir ye
rinde, Trakya tabiriyle, "Tringadak parayı 
ödedik'' dedi. Bu ülke, Kıbrıs'ta Yunan
lılarla savaşırken, Türk halkına, Türk çift
çisine, en güç dönemlerde, hiç bekletme
den tringadak para ödemiştir; hem de 
buğdayı 92 liradan 215 liraya çıkararak. 

Yine bu ülkenin bazı hükümetleri, 
Türk çiftçisinin buğday parasını günün
de ve zamanında ödemesini bilmiştir. İlk 
defa ANAP Hükümetleri zamanında, hal
kımızın buğday parası, buzdolabı, çama
şır makinesi taksidi öder gibi ödenmiştir 
ve halkımız da bunun cezasını size 26 
Mart seçimlerinde vermiştir ve hele hele 
Trakya halkı, hiçbir zaman unutamayaca
ğınız bir biçimde vermesini bilmiştir. 

ALTAN KAVAK (İstanbul) - Size 
mükâfaat mı verdi? 

ERDAL KALKAN (Devamla) İkin
ci konu : Değerli arkadaşımız "Devlet" 
kavramı üzerinde durdu, devlete saygıdan 
bahsetti. 

Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devletini 
kuran partinin köklerinden gelen bir siya
sal örgütüz. (ANAP sıralarından "Allah 
Allah" sesleri, gürültüler) 

Bize burada, hiç kimse, devletin ne 
olduğunu öğretecek, devlete saygı göste
rilmesini ileri sürecek, bu doğrultuda ta
vır koyacak haddi kendinde görmesin. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Biz, devletin bütün' müesseselerine, 
yasama organına, yürütme organına, yar

gı organına nasıl saygılı davranılması ge
rektiğini bilen bir siyasal örgütün fertle
riyiz. Bu nedenle, meslektaşım ve hemşeh
rim Sayın Üğdül'ün bu davranışını, Gru
bum adına burada esefle kınamayı bir gö
rev sayıyorum. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Kına
nacak bir şey söylemedi. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — 
Bizim araştırma önergemiz, politik bir 
önerge değildir; Türkiye'de buğday üre
ticisinin sorunları, buğdayın daha kaliteli 
bir biçimde üretilmesi için mili! bir poli
tika saptanması, amacına yöneliktir ve ko
nuşmamın içerisinde de hiçbir politik kav
ram ve sözcük geçmemiştir. 

Buna rağmen, bu konuşmalarımızı, 
"Birkaç bürokrata sorup birkaç bilmem 
kime sorup yazdı" demek, bir milletveki
line yakışmaz. Bir milletvekili, önce mil
letvekilliğinin ne olduğunu bilmek zorun
dadır. Aynı yöntemi Sayın Üğdül uygula
dığı için, burada o bürokratın verdikleri
ni okumak durumunda kaldı. Keşke o bü
rokrat gelseydi de burada okusaydı, daha 
güzel okurdu kanaatindeyim. 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıya
man) — Bürokratın orada ne işi var? Sen 
milletvekilisin, bürokratın oraya çıkama
yacağını bilmiyor musun? 

ERDAL KALKAN (Devamla )- Ge
lelim demokratikleşme konusuna : Bizim 
partimizin programında... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Er
dal, bana bak!.. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — İs
mail, ben seni hiç ses çıkarmadan dinle
dim. (ANAP sıralarından gürültüler) Hiç 
olmazsa dinleme hasletini göster. 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıya
man) — Sayın Başkan, burası mahalle 
kahvehanesine döndü... 

ERDAL KALKAN (Devamla) — 
Buyurun siz konuşun. 
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MEHMET DELİCEOĞLU (Adıya
man) — Bir milletvekiline, adıyla, 
"İsmail" diye hitap edilmez; lütfen ikaz 
ediniz. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — O, 
samimiyetten kaynaklanan bir şeydir. 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıya
man) — Böyle bir hitap,, bir milletvekili
ne yakışmıyor. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — 
"Sayın İsmail" diyorum o zaman, ta
mam, anlaşıldı mı?.. 

Değerli arkadaşım Sayın Üğdül, de
mokratikleşme konusunu anlatırken koo
peratifleşmeye dolaylı yoldan karşı oldu
ğunu da gösterdi. 

Bizim partimizin programında, bi
zim partinin felsefesinde, üretici köylüler, 
demokratik halk kooperatiflerinde örgüt
lenip, aynen sendikalarda olduğu gibi, ay
nen diğer kuruluşlarda olduğu gibi, ken
di politikalarıyla ilgili alınacak kararlar
da söz ve karar sahibi olacaklar; ülkenin 
tanm politikasında, ülkenin tarım ürün
leri fiyatının saptanması konusunda söz ve 
karar sahibi olacaklardır ve bu konuda 
Türkiye'de 1980 öncesi ciddî gelişmeler ol
muş, ciddî büyümeler yapılmışken, ne ya
zık ki, 1980 faşist hükümet darbesiyle, bu 
imkânlar halkımızın elinden alınmıştır. 

(ANAP sıralarından gürültüler, SHP sı
ralarından alkışlar) Demokratikleşme bu
dur; ama Yüce Türk halkı, dokuz sene 
sonra, bu faşist hükümet darbesini yapan
lara, ve onların uzantılarına en güzel ce
vabı 26 Martta vermiştir ve en kısa za
manda, eylül ayında da verecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sı
ralarından alkışlar, ANAP sıralarından 
gürültüler) 

RAŞİT DALDAL (Niğde) - Ne di
yor bu, Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Kalkan. 

Meclis araştırması önergesi üzerinde 
öngörüşmeler tamamlanmıştır. 

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

Vaktimiz dolmuş bulunduğundan, 
gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini ve 
241, 242 sıra sayısıyla basılan 22.5.1989 Pa
zartesi günü dağıtılıp, gelen kâğıtlarda ya
yımlanan kanun tasarı ve tekliflerini sıra
sıyla görüşmek için, 24 Mayıs 1989 Çar
şamba günü saat 15.00'da toplanmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.54 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZIU SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'-
in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah standardım de
ğiştireceği iddiasına ilişkin sorusu ve Milli Savun
ma Bakam İsmail Safa Giray'm yazılı cevabı. 
(7/623) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Savun
ma Bakanı Sayın Safa Giray tarafından 
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yazılı olarak yanıtlanmasını saygılanmla 
talep ederim. 25.4.1989 

Cüneyt Canver 
Adana 

1. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
7.65 mm. silah standardım terk edip, 
5.56 mm. silah standardına geçeceği şek
lindeki bilgiler doğru mudur? 

2. Doğru ise bu durum Türk Ordu
sunun elinde bulunan tüm 7.65 milimet-
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re çaplı tüfek ve tabancaların değişmesini 
gerektirmeyecek mi? Açıklar mısınız? 

3. Gerektirecek ise bu değişimin ül
ke ekonomisine getireceği maddi yük ne 
kadar (Türk lirası olarak) olacaktır? 

4. Bu değişimin Silahlı Kuvvetlerin 
savaş gücüne katkısı ne olacaktır? Silahlı 
Kuvvetlerin diğer ihtiyaçtan da gözönü-
ne alındığı takdirde, bu değişimin diğer 
ihtiyaçlara göre öncelik sırası nedir? Açık
lar mısınız? 

5. Bu değişim hangi ihtiyaçtan doğ
muştur? Bu değişimin gerçekleşmesi için 
Bakanlığınıza bugüne kadar hangi şirket
ler teklif vermişlerdir? Teklif veren bu fir
maların Türk temsilcileri kimlerdir? Tek
lif veren firmaları ve bunların Türk Tem
silcilerini isim isim açıklamasınız? 

TC. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Kanun : 1989/338-NG 17.5.1989 
Konu- : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığının 28 Nisan 1989 tarihli ve 
KAN. KAR. MD. 7/623-2629/12718 sayılı 
yazısı. 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'-
in, İlgi ekinde gönderilen ve tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen yazılı soru 
önergesi cevabı Ek'te sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

İ. Safa Giray 
Millî Savunma Bakanı 

Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver 
Tarafından Verilen Yazılı Soru 
Önergesiyle İlgili Cevaplarımız 

1. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 7.62 
mm.lik piyade tüfeği standardını terk edip 
5.56 mm.lik piyade tüfeği standardına geç
me konusunda verilmiş Herhangi bir ka
ran yoktur. Ancak, 7.62 mm.lik piyade tü

feği 1960'lann, 5.56 mm.lik piyade tüfeği 
ise 1970'li yılların teknolojisi ürünü oldu
ğu için tüm ileri ülkelerde 2000'li yılların 
piyade tüfekleri üzerinde yoğun çalışma
lar yapılmaktadır. Türkiye gibi NATO'da 
insan gücü bakımından ikinci sırayı alan 
bir ülkenin bu çalışmaları yakından izle
mesi kaçınılmazdır. Bu nedenle Türk Si
lahlı Kuvvetlerinde geleceğin Piyade tü
fekleri konusunda çalışmalar yapılmakta
dır. Yeni silahın mevcut silaha göre daha 
maliyet etkin olduğu sonucuna vanldığın-
da 7.62 mm.lik piyade tüfeklerinin deği
şimi için karar verileceği doğaldır. 

2. Gelecekte değişikliğin yapılması 
yönünde bir karar verilirse ikmal ve lojis
tik destek yönünden sorunlann ortaya çık
maması için bir plan dahilinde çap birli
ğinin sağlanması doğaldır. 

3. Tüfeklerin değişimi yönünde ka
rar verilmediği için değişikliğin getirece
ği mali külfeti bu aşamada bilmek'müm
kün değildir. Kaldı ki değişecek silah tü
rü belirlense bile, değişikliğin mali porte
si değiştirme planına, yani yılda envante
re girecek silah ve mühimmat miktanna 
ve tedarik şekline bağlı olacaktır. Bu ne
denle sözkonusu hususlar belirlenmeden 
herhangi bir şey söylemek mümkün değil
dir. 

4. Türk Silahlı Kuvvetlerinde her
hangi bir yeni silah, araç ve gereç alımı
na veya değişikliğine karar vermeden ön
ce harekât ihtiyacı, mevcut sistemlerin ha
rekât ihtiyacını karşılamasında ortaya çı
kan zafiyetler ve bu zafiyetlerin giderilmesi 
için gerekli silah sistemlerini belirleme 
aşamalarını kapsayan bir dizi çalışmalar 
yapılır. Daha sonra bu ihtiyacı karşılaya
cak alternatifler arasından en maliyet et
kin olan seçilir. Bu seçim yapılırken silah 
sisteminin sadece ilk tedarik maliyeti de
ğil ömür boyu işletme, bakım, idame mas
raftan gözönünde bulundurulur. Ayrıca 
bu değerlendirmeler Silahlı Kuvvetlerin 
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tüm ihtiyaçları gözönünde bulundurula
rak ele alınan projenin Silahlı Kuvvetlere 
sağlayacağı etkinlik yönünden önceliklen-
dirilir. Piyade tüfeklerinin değişimi kara
rı da aynı tür analizler yapılarak verilecek
tir. Yani diğer projelere göre öncelik aldı
ğında bu projenin gerçekleştirilmesi yönü
ne gidilecektir. 

5. 7.62 mm.lik piyate tüfeklerinin 
değiştirilmesi yönünde verilmiş bir karar 
yoktur. 

2. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'-
in, 1402 saydı Yasa gereğince gonvinden alındık
tan sonra suçsuzluğu tespit edilen ve tekrar göreve 
dönmek isteyen öğretmenlere ilişkin sorusu ve Mil
lî Eğitim Bakam Avni Akyol'un yazdı cevabı 
(7/642) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim 
Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlan
dırılmasını saygı ile dilerim. 26.4.1989 

Mehmet Dönen 
Hatay 

1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası gere
ğince görevden alınmış, daha sonra ba
ğımsız yargı organları kararıyla suçsuzlu
ğu tespit edilmiş öğretmenlerden; 

1. Bakanlığınıza tekrar öğretmen 
olabilmek için kaç kişi başvurmuştur? 

2. Başvuranlardan ne kadarı göre
ve başlatılmıştır? 

3. Göreve başlatılmayanların başla
tılmama gerekçeleri nedir? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Personel Genel Müdürlüğü 
Sayı : 209.PER.ATA.89.Enf/86832 
Konu : Soru Önergesi. 22.5.1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 
26.4.1989 tarih ve Kanunlar ve Kararlar 

Dairesi Başkanlığının 399 sayılı yazısı. 
1. 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasasına 

dayalı teklif sonucu görevine son verilip 
de, bilâhare bağımsız yargı organlarından 
karar alarak görevine iade edilen ve edil
meyenlerin mevcudu . hakkında Hatay 
Milletvekili Mehmet Dönen tarafından 
verilen ilgi yazı eki soru önergesi incelen
miştir. 

2. İdari Yargı Organlarına başvu
rarak göreve iadeleri konusunda karar 
alan öğretmenlerden 318 kişi göreve iade 
edilmiştir. Karar neticesinde göreve dön
mek için başvuranların göreve iade edil
memeleri sözkonusu değildir. 

Arz ederim. 
Avni Akyol 

Millî Eğitim Bakanı 

3. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yd-
maz'tn, Gazumtep Ozd Tip Cezaevinde bulunan 
lösemili bir mahkûmun tedavisi için ne gibi önlemler 
alınacağına diskin sorusu ve Adalet Bakam Mah
mut Oltan Sungurlu'nun yazdı cevabı (7/650) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Baka
nı tarafından yazık olarak yanıtlanması
nı arz ederim. 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

12 yıldır cezaevinde yatmakta olan ve 
halen Gaziantep özel tip cezaevinde, bu
lunan, ömür boyu hapse mahkum Ham
dullah Erbil'e bir süre önce yapılan tıbbi 
müdahalede lösemi teşhisi konmuştur. 
Hamdullah Erbil'e Ç. Ü. Tıp Fakültesi 
Onkoloji. Bilim Dalı Başkanlığınca 
10.4.1989 ve 126 sayılı raporla lösemili ol
duğu bildirilmiş, ancak tedavisinin revir
de yapılacağı ve tahliyesine gerek olmadığı 
kararı verilmiştir. 

Cezaevi koşullarının gözler önünde 
olduğu ülkemizde, lösemili bir hastanın 

http://209.PER.ATA.89.Enf/86832
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hangi teknikle hangi cezaevi revirinde te
davi edileceği bilinmemektedir. Daha önce 
Çanakkale cezaevinde siroza yakalandık
tan sonra gerekli tedavi uygulanmadığı ve 
geç tahliye edildiği için ölen Muammer 
Özdemir ile Diyarbakır cezaevinde löse
mili olduğu belirlenen ve geç tahliyesi ya
pılan, tahliye olduktan sonra geç kalındı
ğı için 1,5 ay sonra ölen Eşref Durmuş'-
un durumu örnek alındığında, Hamdul
lah Erbil'in revirde ve Gaziantep'te teda
vi edilmesi mümkün görülmemektedir. 

1. Hamdullah Erbil'in tedavisi için 
ilgili yerlere gerekli talimatı verecekmisi-
niz? 

2. Hamdullah Erbil'i gerekli teda
viyi görmesi için İstanbul, Ankara ve İz
mir illerinden herhangi birine naklini dü-
şünüyormtfsoflÜz? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Bakan : 
482 22.5.1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: 5 Mayıs 1989 tarihli, Kanunlar 
ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli ve 
7/650-2687/12924'sayılı yazınız. 

İlgi yazıları ekinde gönderilen ve Ga
ziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz tara
fından cevaplandırılması istenen soru 
önergesinin cevabı iki nüsha halinde ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalatet Bakanı 

Sayın Mustafa Yılmaz 
Gaziantep Milletvekili 
Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafım

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını iste
diğiniz soru önergesinin cevabı aşağıda 
takdim kılınmıştır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

Hamdullah Erbil, Türk Ceza Kanu
nunun 146/1 maddesini ihlâl suçundan 
müebbet ağır hapis cezasına hükümlü 
Oİup, Gaziantep Özel Tip Cezaevinde ce
zası infaz edilmekte iken, sevkedildiği Ga
ziantep Devlet Hastanesinin 16.3.1989 ta
rih ve 2254-1019 sayılı raporunda; Löse
mi teşhisi konulduğunun ve hemotoloji 
servisi bulunan Çukurova Üniversitesi Tip 
Fakültesi Hastanesine acilen sevk edilme
sinin belirtilmesi üzerine, 20.3.1989 tari
hinde, muayene ve tedavisi için söz konu
su Hastaneye sevkolunmuştur. 

Bahis konusu Hastaneye yatırılarak 
tedavi altına alınan hükümlü hasta Ham
dullah Erbil'e, Onkoloji Bilim Dalı tara
fından, "Kronik myelositik Lösemi oldu
ğu, reviri olan ve onkoloji konsültasyonu 
yapılabilecek bir yerde cezasını çekebile
ceği, tedavi için klasik tedavi veya kemik 
iliği nakli yapılabileceği, bu nedenle ceza
sının tehirinin gerekmediği kanaatına 
varılmıştır" yolunda 10.4.1989 tarih ve 126 
sayılı Heyet Raporu verilmiştir. 

Adı geçen hükümlünün tedavi gördü
ğü Adana'daki Tip Fakültesi Hastanesin
den Gaziantep özel Tip Cezaevine gön
derilmesi üzerine, hastalığının mahiyeti ve 
isteği nazara alınarak, Gaziantep Cumhu
riyet Başsavcılığının 21.4.1989 tarihli tele-
faks yazıları ile Ankara Onkoloji Hasta
nesine şevki istenmiştir. Bakanlığımızca 
talep uygun görülerek, 21.4.1989 tarihli te-
lefaks yazımızla, hükümlünün Ankara 
Onkolojisi Hastanesinde tedavisinin yapıl
ması için nakil emrinden başka, Gazian
tep Cumhuriyet Başsavcılığına, gereğinin 
acele temini bakımından, telefonla talimat 
da verilmiştir. 

Bunun üzerine, hükümlü 25.4.1989 
tarihinde Ankara'ya sevkedilmiş, yatınla-
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rak tedavisinin yapılabileceği düşüncesiyle 
hükümlü koğuşu bulunan Ankara Numu
ne Hastanesine aynı gün gönderilmiş. 
Hastanede yatırılmaksızın 5.5.1989 tarihi
ne kadar tetkikleri yaptırılmıştır. Sonuç
ta, "Kemik iliği nakli yapabilen bir mer
keze (Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Has
tanesi veya Hacettepe Üniversitesi Hasta
nesi) şevki ile oraca takip ve tedavisi ge
rektiğine dair" 5.5.1989 tarih ve 8530 sa
yılı Sağlık Kurulu Raporu verilmiştir. 
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Bu rapor üzerine, Ankara Kapalı Ce
zaevi yetkilileri tarafından, Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yet
kilileri nezdinde temasa geçilmiş ve 
adı geçen hükümlünün bu Hastanede 
muayene ve tedavisi için 17.5.1989 tarihi
ne randevu alınmış olup, bu arada 
hükümlünün tedavisine devam olun
makta ve Ankara Kapalı Cezaevi revirin
de doktor kontrolü altında bulundurul
maktadır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

91 met BİRLEŞİM 

23 . 5 . 1989 Sah 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

1. — İstanbul 'MıiTle'tvdkili Hasan Feh
mi Güneş ve 50 arkadaşının, 1 Mayıs'ın 
«Çalışanlar Günü» olarak değerlendiril
mesi içtin sendiıkalarca yapılan başvurula
ra karşı tahrik edici 'beyanlarda bulundu
ğu, 1 Mayıs 1989 tarihinde meydana ge
lebilecek olayları önlemek amacıyla ön
ceden gerekli tedbirleri almadığı ve olay
ların önlenmesi için güvenlik güçlerince 
çağdışı yöntemler uygulanmasına göz 
yumduğu ve bu eylemlerin Türk Ceza 
Kanununun 228, 230 ve 240 inci madde
lerine uyduğu iddialarıyla içişleri Bakanı 
Abdulkadir Aksu hakkında Anayasanın 
100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergesi 
(9/1) (GÖRÜŞME GÜNÜ : 1.6.1989) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Edirne Milletvekili Erdal Kal

kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve standardizasyonu 
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak 
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için 
kalıcı ve tutarlı bir politika tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 

102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

2. — 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) 

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

4. — 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) 

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

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



7. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik 
ile ilgili iddiaları tespit etmek ve bu Bir
liğin ülke ekonomisine ve ortaklarına 
hizmet veren bir kuruluş haline getiril
mesini sağlamak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

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

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

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

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

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

13. — 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) 

14. —. Sivas Milletvekili Ekrem 
Kangal ve 33 arkadaşının, hayvancılığı
mızın içinde bulunduğu sorunları ve bu 
sorunlara getirilecek çözüm yollarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/50) 

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

16. — Zonguldak Milletvekili' Şina-
si Altıner ve 15 arkadaşımın, madencilik 
söktöırünün içinde bulunduğu sorunları 
ve <bü sorunların nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Mecliis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi ^10/52) 
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17. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Uhıtüıfc ve 16 arkadaşının, trafik kaza
larımın nedenlerini ve trafik kazalarımın 
önlenebilmesli için alınması gerekli ted
bîrleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 dnci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

18. — Kocaeli Milletvekili Alaet-
tin Kurt ve 35 arkadaşının, müteahbit-
lik sektörünün sorunları konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeljeri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/10) 

19. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz ve 9 arkadaşının, akarya
kıta sık sık zam yapılmasının neden
lerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca iblir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önefgesli (10/54) 

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

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

22. — İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum 
olayı ve Türkiye Emlak Bankası eski 
Genel Müdürü ile ilgili iddiaların ger
çeklik derecesini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 

araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/56) 

23. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğhı ve 45 arkadaşının, 
dış politika konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/57) 

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

25. — Tekirdağ Milletvekili Enis 
Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal gü
venlik programlarındaki çöküşün önlen
mesi ve ulusal sosyal 'güvenlik sistemi
nin kurulması için alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,-
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına Miskin önergesi (10/58) 

26. — İzmir Milletvekili Ahmet 
Ersin ve 35 arkadaşının, İzmir Büyük-
şehir Belediyesince kurulan veya kuru
luşuna iştirak edilen şirketlerin yaptık
ları işleri, Belediyeden aldıkları ihale
lerin koşularını ve bu ihalelerin son du
rumlarını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 indi, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyaranca bir Meclis 
araştırması açılmasa» ilişkin önergesi 
(10/59) 

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

28. — Gaziantep Milletvekili Ab-
dulkadir Ateş ve 33 arkadaşının, kamu 



bankalarının içinde bulundukları sorun
ları, bu konuda alınacak tedbirleri ve 
olayın sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişiklin 
önergesi (10/62) 

29. — Balıkesir Milletvekili t. Ön
der 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) 

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

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

32. —Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin ve 35 arkadaşının, ülkemize sığı
nan Iraklıların sorunlarını, hukukî 
statülerini ve Uluslararası sözleşme
lere göre haklarında yapılacak uygula
mayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca, bir Meclis araştırması 
açılmasına iişlkin önergesi (10/66) 

6 
SÖZLÜ (SORULAR 

1. — Hakkâri Miletvıekiü Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen il
lerde bazı okul binalarının askerî amaç
la yada karakol olarak kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3) 

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

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

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

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

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

7. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 

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



liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.124987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kıişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen (banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

'8i — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarında
ki taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı 
bazı ilçe ve köylerde zarara uğrayan va
tandaşlara ne gibi yardımlar yapıldığına 
ve taşkınların önlenmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

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

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

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

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

13. — Tunceli MMletvekii Orhan 
Veli Yıldırım'ın Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın

da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

14. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya ili Beldi'bi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu^ arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan 'bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

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

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

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

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

19. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralplin, bankalardaki döviz tevdiat 
hesaplarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/62) 

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

21. — Afyon Milletvekili Baki 
Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirtilime&i ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül-



düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

22. — Artvin Milletvekili Ayhan 
Afüfağaoğlu'nun, Artvin ti merkezin
deki öğretmen okulu kampusu ile Şav
şat İlçesindeki temel eğitim okulu bi
nasının Jandarma kornutanlıklaonca kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Babanından sözlü soru 
önergesi (6/95) (1) 

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

24. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müfıtüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistjemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (ö/öft) 

25< — Zonguldak Milletvekili Gü
neş Müftüoğlu'nun, rotasyona tabii öğ
retmenlerin mağduriyetlerine ve alınması 
gerekli tedbirlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/69) 

26. — Zonguldaik Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Kiöyişleri Bakamından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

27. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin tmüilkiyje müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
Miskin İçişleri Balkanımdan sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

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

29. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 

verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

30. — Kocaeli Mffletvekilİ Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasandaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

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

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

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

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

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

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

37. — İzmir Müetvekii Mehmet Tu
ran Bayazıt'm, Foça Belediye Başkamı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 



38. — Bursa Millet vekil Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
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 ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

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

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

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

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

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

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

Kurumunca müteahhit firmaya yapılan 
ödemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önerges» 
(6/86) 

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

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

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

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

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

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



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

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

54. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 
tarihinde 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 Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kim
sesiz Çocukları Koruma Birliğine ait 
olan okulun bahçesinin imarından doğan 
ve anlaşma ile Belediyeye verilen arsa 
üzerinde özel bir kooperatif adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

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

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

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

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

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

61. — Balıkesir Milletvekili 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 Milletvekili Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 
(1) 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

0 -
73. — istanbul Milletvekili Mustafa 

SarıgüTün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1) 

74. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli 'hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 
• 75. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

83. — Balıkesir Milletvekili 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 Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/245) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



95. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 ta
rihinde polisçe yapılan kontrol sırasında 
meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

bu belediye başkanlıklarına valiliklerce 
yapılan atamalara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/26.0) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

111. — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
KOBlRLlK'çe gerçekleştirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 
0) 

112. — Balıkesir Milletvekili t Ön
der Kırlı'nın, eğitim önlisans programı
na katılarak Açıköğretirn Fakültesini bi
tiren emekli öğretmenlerin intibaklarının 
yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

124. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski 
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Kozan yolunun, Misis - hududu Göztepe 
mevkiindeki yolun bakımına ve asfaltlan
masına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

138. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Cakıroğlu'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 
Cakıroğlu'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 iskân Ba
kanından sözdü soru önergesi (6/168) 

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

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

143. — Sakarya Miietvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataldığına ilişkin Bayındırdık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

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

145. — Kocaen Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık odacaklarına ait inşaatların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(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 
(6/175) 

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 köy
lerde yapılmakta olan sanayi ve fabri
ka inşaatlarının ruhsatlarının bulunup 
bulunmadığına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/178) 

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

151. — Kocaeli Milletvekilli 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 İl
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının 
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/181) 

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

154. — Samsun Milletvekili M Eser' 
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı-
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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 îskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184) 

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

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

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

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

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

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

162. — izmir 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 önergesi1 (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 iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

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

166. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan 
IKARDA 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 
Tabir Köse'nin, Amasya ili Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete 
maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

180. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, ülkemize sığman peşmergeler-
den bir kısmının Gebze - Çayırova'daki 
Tarım Meslek Lisesinde İstihdam 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 ilişiklin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

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

183. — izmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedi
de Atatürk'ü ve Atatürk tikelerini 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 İli Yalvaç ilçesine 
bağlı Karıkkaya ve Kurusarı köylerinin 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman . 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

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

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

187. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İ1J Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve 
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/212) 

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

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

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

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

192. — İsparta 'Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Atabey İlçesi Kapıcak Köyü
nün başka bir mahalle taşınmasına dair 

projenin 1988 yılında gerçekleştirileme-
mesinin nedenine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/215) 

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

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

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

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

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

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

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

(91 inci Birleşim) 
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200. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enf
lasyon konusunda IMF ve Dünya Ban
kasına 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'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapı kooperatifle
rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

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

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

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

208. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Başbakan Turgut Özal'ın, Gö-
cek'teki yaz tatili sırasında kaldığı yatın 
kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergasi (6/332) (1) 

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

210. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri İli Yüksekova İlçesi Esendere Bu
cağından sının geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele 
geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/334) (1) 

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

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

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

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

215. — Mardin Milletvekili Süley
man Çeilebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 
tarihine kadar açılmamış olan okuMara 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241) 

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

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

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

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

220. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı 
köylerdeki vatandaşların sınırlandırıldığı 

ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

221. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal var
lıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/253) 

222. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı ille
rin yakacak sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/254) 

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

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

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

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

227. — İzmir Milletvekili Veli Ak-
soy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon 
liranın üzerinde kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip 
ödenmediğine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

228. — Kahramanmaraş . Milletvekili 
Atilla îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş -
Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün -
Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/268) 



20 — 

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

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

231. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, fasulye ürününe 
taban fiyat verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si K6/271) 

232. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
tünde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu tide ne zaman Güm
rük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/272) 

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

234. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kahramanmaraş iline 
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş' 
da Sümerbank ikinci satış mağazasının 
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/274) 

235. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendi-
rileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

236. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapı
lıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

237. — Zonguldak Milletvekili Şina-
si Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emek
li bir işçinin cesedinin fareler tarafından 
tahrip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/277) 

238. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, hükümetin Kıb
rıs politikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/278) 

239. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpaza-
rı Şubesince öztur Anonim Şirketine ve
rildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 
(1) 

240. — Samsun Milletvekili İrfan 
Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî par
tilerin radyo ve televizyon gibi haberleş
me araçlarından eşit olarak faydalandırıl
masına dair Avrupa Konseyi Kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/279) 

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

242. — Hatay Milletvekili Ali Uyar' 
in, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına haka
ret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/346) (1) 



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

244. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, TEK Toroslar işletmesinin Çu
kurova Elektrik A. Ş.'ne devredilmesin
den doğacak bazı sorunlara ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/348) (1). 

245. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valili
ğinin kurulmasından sonra bölgede göz
altına alınan vatandaşlara ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 
(D 

246. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Sürt İli Merkez 2 No. lu Sağ
lık Ocağında görevli ilki hemşirenin gö
rev dönüşü Dide Nehrinde 'boğulmaları 
olayına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önefgesi (6/350) (1) 

247. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Deni
zinde trol ve algalarina ile balık avcılığı 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/280) 

248. — Samsun Milletvekili irfan 
Demiralp'in, Samsun * Havza İlçesi 
25 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğüne usul
süz atama yapıldığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü som önergesi (6/351) (1) 

249. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
mın, gece bekçilerine dö silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

250. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, ödemiş İlçesinin ne zaman İl yapı

lacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/282) 

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

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

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

254. — 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) 

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

256. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdariıh, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik öğretmen Okulu ve 
Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman 
başlanacağına ilişkin Milli Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/287) 

257. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, İsparta İM Senlirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/288) 
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258. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Seniırkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup 
kurulmayacağına liMşkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

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

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

261. — Bilecik Milletvekili Tayfur 
Ün'ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve1 Ada
na büyüfcşeıhh" belediyelerinin yurt dışın
dan borç alıp almadıklarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/357) (1) 

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

263. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun İh' Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardırnlaşmasıyla inşa edilen 
ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne 
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/293) 

264. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
İn, Havza - Vezirköprü yolunun yapımı
na ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce 
güzergâhının onarımına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294) 

265. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.R.Ts'nin büt
çe görüşmelerinin yayımlanmasında iz

lediği tutuma ilişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/307) 

266. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi 
Kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/358) (1) 

267. — Çorum Milletvekili Cemal 
ŞaJhin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı 
Nisan ayından bugünıe kadar İmar Uy
gulama Fonundan aldığı kredilerin mik
tarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/359) (1) 

268. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
faıin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı 
Nisan ayından bugüne kadar İller Ban
kasından aldığı avans borçların miktarı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan Sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

269. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldı
ğı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

270. — Konya Milletvekili Ömer Şe-
ker'in, Etibank Genel Müdürlüğü müfet
tişlerince Seydişehir Alüminyum Tesisle
ri Satmalına . Müdürlüğünde yapıldığı 
iddia edilen soruşturmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/296) 

271. — Bingöl Milletvekili Haydar 
Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çaybo-
yu Mahallesinde' inşa ettirilen1 afet ko
nutlarının hak sahiplerine verilip veril
mediğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/298) 

272. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İM Sütçüler İlçesinde
ki Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekim
lik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve 
araç sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/299) 
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273. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çeldbi'nin, Karakaya Barajı içlin kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma be
dellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/308) 

274. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Çeşme1 Vergi Dairesi Müdürü hak
kında ihbar ve şikâyette bulunulup bulu
nulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

275. — Samsun M'illetveki'li Ali Eser' 
in, Karadeniz Balkır İşletmeleri Samsun 
îzalbe Tesislerindeki refaa'bilitasyon çalış
malarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/310) 

276. — Edirne Milletvekili Erdal 
Kalkan'm, 1985 - 1988 yıllarında Kay
nak Kuıllanımrnı Destekleme Fonundan 
yararlanabilmek için yatırım amacıyla 
teşvik 'belgesi alanlara v,e adı geçen Fon' 
dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/370) (1) 

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

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

279. — Manisa Milletvekili Ümit Ca-
nuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Ma
nisa İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü 
Hacılar Mahallesindeki vatandaşların ye
ni yerleşim alanına nakledilmeleri için ça
lışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/312) 

280. — 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) 

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

282. — Samsun Milletvekili İrfan 
Demiralp'in, Altınkaya Barajı sahasında 
kalan Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki 
arazilerin kamulaştırma bedellerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/315) 

283. — 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) 

284. — 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) 

285. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat 
Atalay'ın, doğaİgaz santrallarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

286. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı ba
ca gazı arıtma tesislerine ve Karlıova 
Termik Santralına ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/376) (1) 

287. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, haberleşme hür
riyetinin ihlal edildiği iddiasına ve MİT 



raporunun akıbetine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/327) 

288. — İçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait tele
fonların güvenlik güçlerince dinlendiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/377) (1) 

289. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 
1988 yılında ikram faslından yapılan 
harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kam
panyasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/378) (1) 

290. — Kocaeli Milletvekili Alaettın 
Kurt'un, Topçular İskelesinin ne zaman 
hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/379) (1) 

291. — 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) 

292. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan 
zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/381) (1) 

293. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına 
dağıtıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak 
Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/3S2) (1) 

294. — İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/383) (1) 

295. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fi
yatlarına yapılan zamlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/384) (1) 

296. — 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) 

297. — İçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî 
ve Malî İşler Daire Başkanı iken MİT 
Müsteşarlığına verdiği iddia edilen mal
zemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/386) (1) 

298. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları 
tarafından yabancı kuruluşlara yaptırılan 
araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/387) (1) 

299. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt 
illerinde 25.12.1988 tarihinden bugüne ka
dar göz altına alınan vatandaşlara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/388) (1) 

300. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılın
da Uluslararası danışmanlık firmaların
dan alınan hizmetlere ve yapılan ödeme
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/389) (1) 

301. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış 
fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/390) (1) 

302. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklı
lara yapılan yardımlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

303. — 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) 



304. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'na ve elek
trik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/394) (1) 

305. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kur
mak amacıyla Samsun İline bağlı Asara-
ağaç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde 
1985 -1986 yıllarında kamulaştırılan ara
zilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/404) (1) 

306. — istanbul Milletvekili Hüsnü 
Okçuoğlu'nun, 1978 -1988 yıllarında top
lanan gelir vergilerine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/395) '(1) 

307. — Aydın Milletvekili Hilmi 
Ziya Postacı'nın, T. C. Ziraat Banka
sınca tarım satış Kooperatiflerine kul
landırılan krediler için farklı faiz oranları 
uygulandığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 

308. — izmir Milletvekilli Ahmet Er-
sin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
borçlarına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

309. — içel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, «icraatın içinden» ve 
«Gelişen Türkiye» adlı programların An-
ıkara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılması
nın nedenline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/406) (1) 

310. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Ya
tağan bölgelerinde' termik santralleri bes
leyecek Ikömür ocaklarının özel sektöre 
devredileceği iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/397) (1) 

311. — İstanbul Milletvekili Aytekin 
'Kotil'in, istanbul Anaikent Belediyesince 
kurulan şirketlere 'ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

312. — istanbul Milletvekili Aytekin 
KotiTin, istanbul Anaikent Belediyesince1 

25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere 
verilen ilanlar için yapılan ödemelere iliş
kin 'Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/399) (1) 

313. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edi
len doğal gazın hangi almaçlarla kullanı
lacağına iişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (16/400) (1) 

314. — Edirne Milletvekili Erdal 
Kalkan'ın, SEKA ve Edirne • OL'MUK-
SA'dıa çalışan işçiler hakkında emniyet 
müdürlüklerince albüm düzenlendiği id
diasına (ilişiklin İçişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/401) (1) 

315. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, 'Emlak Bankasının amblemi ile 
ilgili çalışmalara ve bu nedenle yapılan 
ödemeye ilişkim Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/328) 

316. — Erzurum Milletvekili Ismaü 
Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğün
de meydana geldiği iddia edilen olaya 
ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/329) 

317. — Zonguldak Milletvekili Şi-
nasit Altıner'in, ülkemizde traktör üreten 
firmalara ve 1986 - 1988 yıHarındaki üre
tim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/330) 

318. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altunıkaya Barajı sahasında kalan 
Vezirköprü ilçesi Düzce Köyüne ait 
arazilerin kamulaştırma bedellerine iliş;-
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kin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/339) 

319. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, doğal ıgaz ithali ile ilgili söz
leşmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/402) (1) 

320. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının 
ambleminin bir Amerikan firmasına çiz-
dirildiğji iddiasına ve amblem değişikliği 
nedeniyle yapılan 'harcamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

321. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökoıenoğlu'nun, NATO İle iliş
kilerimize, Türk kadınlarına askerlik 
eğitimi yaptırılacağı iddiasına ve Savun
ma Sanayii Fonuna ilişkin Millî Sa
vunma Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/340) 

322. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya Hi köylerine bağlı 
yayla ve mahallelerden kaçında elektrik 
bulunmadığına ve bu yerlerin ne zaman 
elektriğe kavuşturulacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergdsi (6/407) (1) 

323. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Bezm4 Alem Üniversitesin
de . sözleşmeli olarak çalışmak isteyen 
sağlık personeline imzalattırılan hizmet 
akdine lilşkin Başbakandan sözlü son' 
önergesi (6/408) (1) 

324. — içel M'ilet vekili Durmuş 
Fıikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Ge- ' 
nel Müdürünün Amerika'ya gidiş nede
nine ve hakkında ısoruştunma açılması 
için Cumhuriyet Savcılığınca istenilen 
iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/409) (1) 

325. — Edirne Milletvekili Erdal 
Katan'ım, İstanbul Valiliğince bazı sa
natçıların konserlerinin yasaklandığı id

diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru. önergesi (6/410) (1) 

326. — Tünedi Milletvekili Orhan 
Veli Yıidırıım'ın, Tunceli İM Hozat İlçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser 
ile bir polis memuru haklarındaki iddia
ya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/411) (1) 

327. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 1985 - 1988 yilları arasında ba
ya! İhracat yaparak haksız vergi iadesi 
alan firmalara ne gibi müeyyideler uygu
landığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi {6/412) (1) 

328. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, Ankara Demirlibaihçe Ortaoku
lu İngilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa 
Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasına iliş
kin IMillî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/413) (1) 

329. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlıu'nun, Fiskobirlikçe 198'8 yılında 
gerçeUflleştiriljen fındık alımlarına ve bu 
nddienlıe yapılan ödemelere Miskin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/414) (1) 

330. — Mardin Milletvekilli Mehmet 
Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen 
olaya ilşfcin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/415) (1) 

331. — Ankara Milletvekili RızaVıl-
maz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı ge
rekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğren
ciler hakkında soruşturma açıldığı iddia-
asına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/416) (1) 

332. — Adana Milletvekili M. Sela-
hattin Kılıç'ın, 19.7*1988 tarihli ve 
88/13161 sayılı kararnameden istifade 
eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/417) (î) 
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333. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'm, MİT ile ilgili bazı iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/418) {1) 

334. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sölkmenoğlu'nun, Turizm Ban
kası Genel Müdürünün İsviçre gezisine 
ilişjkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/419) 1(1) 

335. — 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) 

336. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak 
Kredi bankalarının 1987 ve 1988 yılları
na ait kârlarının yüksek gösterildiği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/421) (1) 

337. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 
yıllarındaki bazı harcamalarına ve Em
lak Bankasına ait arazi ve binalardan 
bir kısmının satıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 
(D 

338. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, hayalli olduğu kuşkusuyla 
Merkez Bankasınca incelenmekte olan 
ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli ka
rarname gereğince Devlet Planlama Teş
kilatına devredildiği ve incelemeler ta
mamlanmadan vergi iadelerinin ödendiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/424) (1) 

339. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum İh Şenkaya İlçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri 
arasındaki mera davası ile ilgili mahke
me kararının infazı sırasında meydana 
gelen olayın sorumlularımla ilişjkin İçiş

leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/426). (1) 

340. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasın
da 'elektrikten yararlanılabilmesi için elek
trik şebekelerinin tevsii hususunda çalış
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/427) (1) 

341. — Erzincan Milletvekili Musta
fa Kul'un, Erzincan İli Merkez İlçesi 
Aşağı ve Yukarı Molla Gürani mahalle
lerinin Merkez Belediyesi sınırları içine 
alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 
(D 

342. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alîşan'ın, il mahallî idareler kontrolör
lerine denetim özel hizmet tazminatı ve
rilmemesinin nedenine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

343. — İzmir Milletvekili Fuat Kıl-
cı'nın, 31.12.1988 tarihi itibariyle TA
RİŞ'in üreticilere ne kadar borcu bulun
duğuna ve bu borcun ne zaman ödenece
ğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/430) (1) 

344. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü' 
ile ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkika
ta ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/431) (1) 

345. — 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) 

346. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'în, 7.10.1988 tarihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operas
yonla ilgili olarak bir dergide yer alan 



iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/432) (1) 

347. — Giresun Milletvekili Mustafa 
Çakır'ın, EmHak Bankası eski Genel Mü
dürünün talimatlarıyla yapılan döviz de
ğişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk 
Kadını Gazetesine ödenen reklam ücre
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/433) (1) 

348. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Kasteili'nin iflasına neden olduğu id
dia edilen tefeciler hakkında ne gibi iş
lemler yapıldığına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/354) 

349* — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Em
lak Bankasınca aylık bir gazeteye öde
nen reklam ücretine ve bir,firmaya kul
landırılan döviz kredisinin ödenmediği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/434) (1) 

350. — Manisa Milletvekili Ümit 
Canuyar'ın, Manisa ili Selendi ilçesine 
bağlı bazı köylerin içme" suyu sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/355) 

351. — Kars Milletvekili Mahmut 
Abnak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan 
işkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi ile 
işkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Söz
leşmesi hükümlerine uyulmadığı iddiası
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/441) (1) 

352. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya 
teminatsız kredi verildiği ve Memduh 
Paşa Yahşinin fahiş fiyatla satın alındığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/435) (1) 

353. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapıl-

28 — 

masının düşünülüp düşünülmediğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

354. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu 
nedeniyle görevinden alındığı ve genel 
idare hizmetleri sınıfına atandığı iddia
sına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/442) (1) 

355. — Malatya Milletvekili ibra
him Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Ma
latya illerine bağlı bazı köylerde yeni 
yaptırılan camilere atanan imamlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/451) (1) 

356. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 
tarihli nüshasında yer alan S.S.K, Genel 
Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/443) (1) 

357. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mü
hendislik Fakültesi öğretim üyelerinden 
birine Fakülte Dekanınca hakaret edil
diği ve görevinden alındığı iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/362) 

358. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ilçesine 
bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/363) 

359. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta Ilî Sütçüler İlçesi 
Karadiken Köyünün su sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/364) 

360. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye 
başkan adayları hakkında görüş bildir
dikleri iddia edilen vali ve kaymakam-
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Jara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/365) 

361. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idare
ler seçimleri nedeniyle bazı seçim bölge
lerinde vali ve kayhıakamlarca aday yok
laması yapıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/444) (1) 

362. — izmir Milletvekili Veli Ak-
soy\ın, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu 
ile ilgili davayı izlemek isteyen vatan
daşların maruz kaldıkları uygulamalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/445) (1) 

363. — izmir Milletvekili Veli Ak-
soy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltı
na alınan sanıklara farklı muamele ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/446) (1) 

364. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, bir siyasî par
tinin malî denetiminin istanbul Emniyet 
Müdürlüğü Malî Şubesince yapıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/447) (1) 

365. — 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) 

366. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıy
la 1988 yılında Türkiye'ye hangi ülke
lerden kaç kîşi çağrıldığına ve bu amaç
la ne kadar harcama yapıldığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) 
(D 

367. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'ın, Emlak Bankasınca 1.1,1987 ta

rihinden bugüne kadar gerçekleştirilen 
arsa alımlarına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/449) (1) 

368. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın, Konya ili Çumra ilçesi kapa
tılan ülkü ocakları başkanının bugüne ka
dar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/450) (1) 

369. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı-
ğınca üretilen ve Rusya'dan ithal edilen 
doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) 

370. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, Devlet eski 'Bakanı Yusuf Boz-
kurt özal'ın yurt dışı seyahatler nedeniy
le aldığı harcırah miktarına, Başbaka
nın tedavisi için yapılan harcamaya ve 
1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde gö
türülen hediyelik eşyaların tutarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/458) (1) 

371. — izmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara 
kullandırılan kredinin miktarına ve şart
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/452) (1) 

372. — Gaziantep Milletvekili Abdul-
kadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/453) (1) 

373. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hüküm
lülere özel jandarma timi tarafından iş
kence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 
(D 
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374. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an 
kurslarına ve özel vakıflarca açılan ve 
yönetlen öğrendi yurtlarına, özel okul
lara ve dersanelere ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 

375. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/422) 

376. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, Köy - Koop. Merkez Birliği ku
rulması için yapılan girişimlerin engel
lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/459) (1) 

377. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksek
okul açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/425) 

378. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, spor tesisi yapma ve antrıenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getir
meyen müesseselere karşı ne gibi önlem
ler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/437) 

379. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zorunluğu getirilmesinin nede
nine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/438) 

380. — îstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

381. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, sahillerdeki okulların yaz ay
larında, öğrenci gençlik tatil merkezleri 
haline dönüştürülmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/440) 

382. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut 
sorununa ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/456) 

7 
KANUN TASARı VE 

TEKLIFLERIYLE 
KOMISYONLARDAN GELEN DIĞER 

İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Mehmet 
Şimşek ve 5 Arikadaşınm, 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 27.5.1988 
Taıtihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Ge
çici 8 linçi Maddesinin Dördüncü Fıkra
sının Değiştirilmesi İle Maddeye Bir 
Fılkra İlave Edilmesine ilişkin Kanun 
Teklifi ve Milî Eğitim Komisyonu Ra
poru (2/97) <B. Sayısı : 228) (Dağıtma 
tarihi : 2.3.1989) 

2. — 26.10.1963 Tarihli ve 357 Sa
yılı Askerî Hâkimler Kanununun Bazı 
M'addelerünin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savun
ma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 238) l(Dağıtma tarihi : 20.4.1989) 

3. — Harp Akademileri Kanunu Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savunma 
komisyonları raporları (1/500) (S. Sayısı: 
239) (Dağıtma tarihi : 26.4.1989) 

4. — Malatya Milletvekili İbrahim 
Aksoy ve 21 Arkadaşının, 23 Nisan Ço
cuk Şenliklerinin 10 uncu Yıldönümü 
Münasebetiyle Bazı Suç ve Cezaların Af
fına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/54) (S. Sayısı : 240) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gös^ 
terir. 
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