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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu Saat 14.30'da açıldı. 
İstiklâl Marşı çalındı. 
Genel Kurulun 18.4.1990 tarihli 104 üncü Birleşiminde alınan karar uyarınca, Türkiye Bü

yük Millet Meclisinin açılışının 70 nci yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
nın kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla yapılan birleşimde: 

TBMM Başkanı tsmet Kaya Erdem'in bir sunuş konuşmasından sonra; 
ANAP Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Yıldırım Akbulut, 
SHP Genel Başkam Vekili ve Meclis Grubu Başkanı Vekili Deniz Baykal, 
DYP Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanı Süleyman Demirel ile 
Kutlama törenlerine davet edilen yabancı ülke parlamenterlerinden en kıdemli parlamen

to başkanı sıfatıyla Malezya Senato Başkanı Ahmed Uralı; 
Birer konuşma yaptılar. 
Alınan karar gereğince, 1 Mayıs 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 

saat 15.46'da son verildi. 

Başkan 
ismet Kaya Erdem 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Konya Bursa 

Kadir Demir Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Sarıgül 

— 213 — 



T.B.M.M. B : 107 1 . 5 . 1990 O : 1 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

30 . 4 . 1990 Pazartesi 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesindeki camide, 
dışarıdan gelenlerin toplu namaz kıldıkları iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanından yazılı soru önergesi (7/1303) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.3.1990) 

2. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, T.C. Emekli Sandığının kredi uygulamasına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1304) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.4.1990) 

3. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Ankara'daki Oran Şehri - Yıldızevler karayolu
na ilişkin Bayındırlık "e tskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1305) (Başkanlığa geliş tari
hi : 20.4.1990) 

4. — Çorum Milletvekili Rıza Uıman'ın, öğretmenlere sendika kurma hakkı tanınıp ta
nınmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1306) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 20.4.1990) 

5. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İsparta - Karacaören, Tunceli - Mercan ve Trak
ya barajları ile İğdır sulama suyu inşaatları nedeniyle usulsüz ödemeler yapıldığı iddiasına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1307) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.4.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıl dm m Ava 
KÂTİP ÜYELER : Ertuğrul özdemir (Ordu), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 107 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Salonda bulunan milletvekille
rinin, mevcudiyetlerini yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Erzurum Milletvekili Sabahattin Aras'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın üyenin gündem dışı söz istemi vardır; onları yerine 

getireceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Kocaeli Milletvekili Alâeüin Kurt'un, Kocaeli'nin sağlık sorunlarına ilişkin gündem dışı 

konuşması 

BAŞKAN — İlk olarak, Kocaeli Milletvekili Sayın Alâettin Kurt'a, Kocaeli'nin sağlık so
runları hakkında söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Kurt. 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Yüce Meclisi
mizin, bayram sonrasındaki bu ilk toplantısında, Sayın Divanın ve tüm milletvekili arkadaşla
rımın geçmiş bayramını kutluyorum. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; defalarca ifade edilen gerçekleri kısaca bir defa 
daha hatırlatmak istiyorum. 

"Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi 
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." 
Anayasamıza göre, eğitim hizmetleri gibi, sağlık hizmetlerini de devlet ihale edemez. Dev-

let.vatandaşına, yeterli sağlık hizmeti vermek zorundadır. 

Ülkemizde, son yıllarda en çok aksayan, en çok eleştirilen konuların başında da sağlık 
hizmetleri gelmektedir. Bu yoğun eleştirileri karşılamak üzere, Sağlık Bakanlığı, bugünlerde 
"genel sağlık sigortası kurulacağından" bahsetmektedir. Ancak, Sağlık Bakanlığı bu avutma
ca ile uğraşadursun, hiç kimse bunun gerçekleşeceğine inanmamaktadır. Çünkü, mevcut kay
naklara, ilave kaynak, yeni kaynak nerede? Mevcut hizmetleri veren tesisleri ihtiyaç nispetinde 
artıracak tedbirler nerede? Zaten, bu "Sağ-Kur" düşüncesine, Sağlık Bakanından başka ina
nan bakan da yok sanıyorum. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu genel ifadelerden sonra, Kocaeli'nin sağlık husu
sundaki bazı gerçeklerini sizlere kısaca anlatmak istiyorum. 

Bugüne kadar birçok defa, gerek bu kürsüden, gerekse Plan ve Bütçe Komisyonunda ilgi
lilere söyledim ve bir yıl arayla da iki defa yazılı soru önergesi verdim. Bana, anlaşılması zor 
cevaplar verildi. "Anlaşılması zor cevaplar" diyorum; çünkü, burada yazılı soru önergesine 
verilen cevapta deniyor ki, "Sağlık ocaklarınız bittiği zaman hemen hizmete açılacaktır." ar
kasına da liste eklenmiş; "Şu şu şu sağlık ocakları yüzde 95, yüzde 96, yüzde 98, yüzde 99 
tamamlanmıştır" deniyor. 

Merak ediyor ve soruyorum: Bir sağlık ocağının tamamlanmış olması, acaba yüzde kaçla 
mümkündür? Bir inşaat mühendisi olarak benim bildiğim, yüzde 5, geçici kabul noksanıdır. 
Yüzde 95 ve onun yukarısında yapılmış olanlar, zaten tamamlanmış sağlık ocaklarıdır; ama 
maalesef, ifade bu. 

Nihayet, zaman geçti ve bugüne geldik; yine eski tas, eski hamam... Hep laf, hep laf, hep 
manasız bir koşturmaca; ama sonuç, sıfıra sıfır, elde var sıfır; ortada icraat yok. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, Kocaeli'de 1987 yılında ihale edilen 15 adet sağlık ocağı in
şaatı var. Üçbuçuk yıl oldu, üç katlı yumruk kadar binalar hâlâ tamamlanarak teslim alınama
dı, hâlâ hizmete açılamadı. Bu kürsüye çıkıp zaman zaman konuşuyordunuz, ölüyü dirilten 
Anavatan İktidarından bahsediyordunuz, iş bitirici ANAP Hükümetinden bahsediyordunuz!.. 
Hani, neredesiniz?.. Mazeretler, başarılar kadar değerli olamaz. Şimdi buraya çıkıp, "Efen
dim, şu kadar para gönderdik, şu kadar daha göndereceğiz. Bir tanesini açtık, ondört tanesini 
daha en kısa zamanda hizmete sokacağız" diyebilirsiniz. Görüyorsunuz ki, söyleyeceklerinizi 
de ezberlemiş bulunuyoruz. 

1988'de Devlet Planlama Teşkilatının Kocaeli'de planlamış olduğu 3 adet, şehir tipi; 9 adet, 
köy tipi sağlık ocağı nerede? Kaç tanesini ihale ettiniz ve ne zaman bitecekler? Haydi, gelin 
burada söyleyin; gelin söyleyin bakalım. Yıllar önce planlanmış ve inşaatı tamamlanmış plan, 
ayrıca hizmete açtığınızı zannettiğiniz 100 yataklı Gölcük Devlet Hastanesi ne zaman hizmet 
verecek hale gelecek; bu ay mı, gelecek ay mı, ağustosta mı, ekimde mi, aralıkta mı, ne za
man? Burada malbu evrakta belirtmiş olduğunuz-servisler, iç hastalıkları, genel şirürji, kadın 
hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı, üroloji, nöroloji, kulak - burun - boğaz, göz, röntgen 
teşhis laboratuvarı, biyokimya laboratuvarı, anestezi, diş tabipliği ne zaman kurulacak; 1990'da 
mı, 1991'de mi? Daha ötesini zaten siz bilemezsiniz. Gelin söyleyin, ne zaman kurulacak bunlar? 

Nüfusu 250 bine ulaşan Gebze'de, sağlık ocağından hastaneye çevrilmiş küçücük binanız
da, millete sağlık hizmetini nasıl veriyorsunuz? Koca şehire bir hastane ne zaman yapacaksı
nız; hele bir söyleyin. Efendim, mevcut hastane yüzde 28 kapasite ile çalışıyor. Orada ne hiz
metini, nasıl veriyorsun ki, hasta oraya gelsin? Koca bir sanayi kentinde, insanlar, yoksa hasta
lanmıyorlar mı? Gelin buraya, bu hastanenizde kaç tane hizmetliniz var, kaç tane hizmet aracı
nız var, bir söyleyin. Gönderin bir eleman, bakın bakalım, hastayı sedyeye koyan ve taşıyan 
adamınız var mı ve bu işi hasta sahipleri mi yapıyor, siz mi yapıyorsunuz? 

Evet, söylenecek daha çok şey var; fakat zaman yok. "âyinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz." 
Güzel beyanatlar yerine, bir güzel icraat, bizi çok daha fazla memnun eder. 

Hastaların parasızlıktan hastane kapılarında öldüğü bir ülkedeyiz. Kalıcı tedbirler, sizin 
işiniz değil. Bırakın bize masal anlatmayı da, şu günlük, geçici ve küçük hizmetleri verin; biz 
bunlara da razıyız. 
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Bir konu daha var; Kızderbent'ten aylar önce sağlık ocağı doktorunu aldınız, yerine ne 
zaman doktor tayin ediyorsunuz? Onu da burada söylerseniz mutlu olacağız. 

Bir kanser ilacının S milyon, en küçük bir ameliyatın 4 milyon lira olduğu bir ülkede genel 
sağlık hizmetlerinden bahsetmek, bizi avutmaktan öteye giden bir şey değildir. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurt. 

2. — içel Milletvekili Elem Cankurtaran'ın, 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin gündem dışı konuş
ması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut'un cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci söz, "1 Mayısın önemi" hakkında tçel Milletvekili Sa
yın Etem Cankurtaran'ın. 

Buyurun Sayın Cankurtaran. (SHP sıralarından alkışlar) 

ETEM CANKURTARAN (içel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; emeğin, birlik, da
yanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs gününde sizleri saygıyla selamlayarak sözlerime baş
lıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1 Mayıs, işçilerin birlik, dayanışma ve mücadele günü olarak bütün 
dünyada kutlanıyor. İngiltere'den, Japonya'ya; Finlandiya'dan, Güney Afrika'ya; İtalya'dan, 
Tayland'a kadar dünyanın hemen her ülkesinde işçiler neden 1 Mayısı kutluyorlar? 

1 Mayısın kaynağı, aslında Amerika Birleşik Devletlerindeki işçilerin yüzyıl öncesi müca
delelerinde yatıyor. O tarihlerde, işçiler, çalışma süresi belli olmayan, gün doğdu kalk, gün battı 
yat esasına göre çalıştırılıyorlardı. Günlük iş süresinin sekiz saatle belirlenmesi için, Amerika'
da, işçiler mücadele etmeye başlıyorlar. 1874 yılında New York Kentinde bir miting düzenleye
rek 10 binlerce işçi, 8 saatlik işgününü gerçekleştirmek için ant içiyorlar; ama işverenler, 8 sa
atlik işgününe yanaşmıyorlar. 1877 yılında kömür işçileri, ardından demiryolu işçileri harekete 
geçerek 16 saat süreyle çalışmayacaklarını ısrarla dile getiriyorlar; öncü işçileri,işverenler işten 
atıyorlar; ama 8 saatlik işgünü süresini bir türlü kabul etmiyorlar. 

1884'te Şikago Kentinde toplanan Amerikan Sendikalar Federasyonu Genel Kurulunda, 
1 Mayıs 1886'dan başlayarak normal işgününün 8 saat olarak belirlenmesi ve bütün işçi sendi
kalarının bunu gerçekleştirmek için hazırlıklar yapması kararlaştırılıyor. Bu kararlar doğrul
tusunda, Amerikalı işçiler, 1 Mayıs 1886 günü ülke çapında genel greve gidiyorlar; 5 binden 
fazla işyeri bir anda duruyor, Şikago Kentinde 80 binden fazla işçi genel greve katılıyor. 

3 Mayıs günü Mc Cormick Harvester fabrikasının önünde toplanan 10 bin işçiye, "fabri
ka polisi" adı altında, silahlandırılmış olan ajanlar ateş açıyorlar; 6 grevci işçi ölüyor, pek ço
ğu yaralanıyor. Ertesi gün bütün işçiler bir araya gelip, bir protesto mitingi düzenliyorlar. Bu 
mitingte de kışkırtıcılar ve polis, işçilere saldırıyor; ölü ve yaralı pek çok oluyor; sendikacılar 
ve işçiler tutuklanıyorlar; daha sonra, bu işçi liderlerinden 7'si idam ediliyor. 

Amerikan işçi sınıfının ve sendikacılarının uğradığı bu ağır haksızlık, bütün dünyada nef
retle karşılanıyor. Amerikan Sendikalar Federasyonu, 1888 yılı genel kurulunda, 8 saatlik işgü
nü hakkı elde edilinceye kadar her yıl ülke çapında gösterilere gidilmesi ve bu gösterilerin ilki
nin 1 Mayıs 1890 günü yapılması kararlaştırılıyor. 

Amerikan işçilerinin bu kararı 1889 yılında Paris'te toplanan uluslararası işçi kongresinde 
bir Fransız delegenin önerisi, diğer ulusların delegelerince de benimseniyor. Kongrede, bütün 

— 217 — 



T.B.M.M. B : 107 1 . 5 . 1990 0 : 1 

dünya işçilerinin, 1 Mayıs günü, 8 saatlik işgünü ve diğer işçi hakları için gösteriler yapması 
kararlaştırılıyor. İşçiler ve sendikaları, 8 saatlik işgünü hakkını elde edinceye kadar mücadele 
ediyorlar ve 8 saatlik işgünü, işverenlere, sonunda kabul ettiriliyor. Bu hakkın elde edilmesin
den sonra da 1 Mayıs geleneği devam ediyor; işçiler her yıl 1 Mayısı birlik.dayanışma ve müca
dele günü olarak kutlamaya devam ediyorlar. 

tşte, 1890 yılından bu yana, yani yüz yıldan beri dünyanın çeşitli ülkelerinde kutlanan 
1 Mayıs, uluslararası işçi günü olarak dünyaca kabul ediliyor. 

Türkiye'de de 1 Mayıs geleneği 1900'lü yıllarla birlikte başlıyor. Türkiye'de işçiler 1 Mayı
sı 1906 yılından itibaren kutlamaya başlamışlar; ama 1 Mayısın 100 yıllık tarihi, işverenlerin 
baskılarına karşı, işçilerin, 1 Mayısın yasallaşması, tanınması için harcadıkları çabaların tari
hidir. işçilerin bir araya gelip bir güç oluşturmasını engellemek isteyen işverenler, işçilerin 1 
Mayıslarda toplanıp, birlik ve dayanışma içerisinde mücadele azimlerini göstermelerinden her 
zaman çok rahatsız oluyorlar. Onun için, 1 Mayıs kutlamalarını yasaklamalar, etkisiz hale ge
tirmeler, eğer yasaklanamaz ve etkisiz hale getirilemezse, kışkırtıcılar araya sokularak çeşitli 
olayların çıkarılması, yer yer çeşitli ülkelerde gündeme geliyor ve bu özgürlüğün sınırlanması 
ve kısıtlanması çabaları, çalışmaları sürdürülüyor. 

Bugün 1 Mayıs, dünyanın pek çok ülkesinde, gerçek sahibi olan işçi sınıfınca kutlanmak
tadır. Japonya, Almanya, Portekiz, İsveç, Fransa, İtalya ve daha birçok ülkede emekçiler, 1 
Mayısı görkemli bir biçimde kutluyorlar. 

1 Mayıs kutlamalarının her biçimi, demokratik ülkelerde serbesttir. Askerî, yarı askerî dik
tatörlükler, ırkçı rejimler ve antidemokratik baskıcı sivil hükümetler, 1 Mayıs kutlamalarına 
karşı çıkmaktadırlar. Bu karşı çıkma, 1 Mayıs kutlamalarını engelleme, yasaklama ve kutla
malara asker ve polis gücüyle müdahale biçiminde olmaktadır. 

Bu yasaklamaların amacı, işçilerin bir araya gelip, bir güç oluşturmalarını engellemektir. 
Türkiye'de, ne yazık ki, 1 Mayısın yasaklandığı, kutlanmasına izin verilmediği ülkelerden birisidir. 

Bütün dünyanın demokratik ülkelerine ve işçi sınıfına mal edilmiş olan 1 Mayıs Emek Günü, 
Türkiye'de nasıl kutlanıyor? Bugünkü ajans haberlerine göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 
ve çok sayıda ilimizde, 1 Mayıs nedeniyle, çok sayıda gözaltı var; binlerce insan emniyet mü
dürlüklerinde gözaltına alınmış; yaralılar var, ağır yaralılar var. 

İstanbul Gayrettepe Emniyet Müdürlüğünde, İstanbul Valisi ve İstanbul'un üst düzey ida
rî yöneticileri nöbet tutuyorlar... 

Bugün Türkiye'de, 1 Mayısta işçiler özgür bir biçimde bir araya gelip, dileklerini dile ge
tirseler, ne söyleyeceklerdi? Çalışmak isteyenler, iş bulamadıklarını anlatacaklardı; iş bulanlar, 
sendikalaşamadıklannı anlatacaklardı; sendi kalaşabilmiş olanlar, çalışma koşullarının uygun 
olmadığından bahsedeceklerdi, toplu iş sözleşmesi yapma özgürlüklerinin olmadığını söyleye
ceklerdi, toplusözleşme yapma masasında, grev hakkıyla tam anlamıyla donatılmadıkları için, 
haklarını alamadıklarını anlatacaklardı; sağlık koşullarının yetersiz olduğunu söyleyeceklerdi; 
eğitim olanaklarından çocuklarını yararlandırmadıklarını anlatacaklardı; dahası, Türkiye'de 
uygulanmakta olan siyasal rejimin, tam anlamıyla sivilleşemediğini ve demokratikleşemediği-
ni söyleyeceklerdi. 

Neden kaçıyoruz bütün bunlardan? Türkiye'de sendikalar ve işçiler 1 Mayısı kutlamak 
istiyor; ama onlara izin verilmiyor. Bugün, bütün gazete sayfalarında Başbakandan bir demeç 
var: "Yürütmeyiz." Kimi, nereye yürütmüyoruz? Yürürlerse, ne yaparlar?.. 
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önemli olan, bir devletyönetiminin, bir Başbakanın, "Yürütmeyiz, sustururuz, hapse 
atarız" sözü değil; onların güvence altında yürümelerine fırsat hazırlamak; o yürümeden go
cunacağı yerde, onların eleştirilerine açık olmak, o eleştirilerden ülkemizin de nasibini alarak 
çağdaş dünya içerisinde yerini almasını sağlamaktır. 

Hepimiz biliyoruz ki, Türkiye'de, yasalara göre, 1 Mayıs, tatil günü değil, resmî bayram 
günü de değil; ama, demin tarihî perspektifini söylemeye çalışmış olduğum 1 Mayısın anlamı
nı, bütün dünyada 1 Mayısın, "Emek Günü" olduğu gerçeğini, Türkiye'de yasalarca yasak
lanmış olması, ortadan kaldırabilir mi? 

Kulağımızı ve gözümüzü bütün dünyaya daha ne kadar kapatabiliriz? Eğer, bütün dünya
da "emek günü" olarak kutlanan 1 Mayıs günü, Türkiye'de, "emek günü, olarak kutlanamı-
yorsa, bu ayıp, dünyada 1 Mayısı kutlayanlara ait değildir; kendini onlara uyduramamış olan 
Türkiye'yi yönetenlere aittir. 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bingöl) — Sizce, bugün, anma günü mü? Dolduruşa getir
mek istiyorsunuz... 

ETEM CANKURTARAN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 1 Mayıs, şu ya da bu şekil
de, şöyle ya da böyle anlatılarak ya da başka günler düzenlenerek tarihten silinecek bir gün 
değildir. Bugün, bütün dünyada, tüm dünya sendikacılığının üyesi olduğu uluslararası Hür iş
çi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU) ve Avrupa Sendikalar Konfederasyou, dünyadaki üye 
kuruluşlarına bildiriler göndererek, bütün dünyada 1 Mayısın kutlanmasını ve anlamına uy
gun bir biçimde değerlendirilmesini talep etmektedir. 

ICFTU*nun bildirisinde bakınız ne talep edilmektedir: Dünyamızda Doğu-Batı ilişkile
rindeki son gelişmeler nedeniyle, hem ekonomik olarak, hem sosyal olarak, hem siyasal olarak 
önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmelerin etkilenme biçimini, işçileri nasıl etkileyece
ğini, ülkeleri nasıl etkileyeceğini yeni değerlendirmeler içerisinde ciddiye almak; bu değerlen
dirmeleri, ülkelerin yönetimleriyle birlikte paylaşmak; ülkelerin mutluluğuna, çalışanların mut
luluğuna ilişkin düşüncelerini dile getirmek gibi konuları içermektedir. Biz, dünyadaki bu ge
lişmelerle ilgili konuşmayı bırakınız, ülkemizde on yıldan bu yana gelişmekte olan olayları bile 
konuşma fırsatı yakalayamıyorsak, bunun değerlendirmesini en iyi yapması gereken siz millet
vekillerisiniz; bunu sizin takdirinize sunuyorum. 

Bir küçük örneği büyüterek, 1 Mayısa örnek vermek istiyorum: Bu yıl, Türkiye'de örgüt
lenmiş bulunan sendikaların tümünün kongreleri yapıldı; bu kongrelerin hepsine siyasî parti
ler olarak, milletvekilleri olarak katıldık. Bu kongrelerde, işçiler ve sendikacılar, içinde bulun
dukları zorlukları dile getiriyorlardı; ücret zorluklarını, iş güvenliği zorluğunu, sosyal güven
lik zorluklarım anlatıyorlar ve giderek, ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasal politikalarıyla ilgi
li değerlendirmeler yapıyarlardı. 

Bunlar, onların değerlendirmeleriydi; biz de, siyasal partiler olarak, konuk olarak katılıp, 
bu değerlendirmelere katkı yapmaya gayret ediyorduk. 

O toplantılarda gördük ki, sendikal hak ve özgürlükler konusunda ülkemizi, dünyadan 
kopuk bir biçimde tutmaya çalışan iktidar partisi konuşamıyor; konuştuğu yerde de tepki alı
yor, konuşturulmuyordu. Alın, bir küçücük sendika kongresini, toparlayın bütün işçileri; 
Türkiye'de, bu, işte 1 Mayıs günüdür. O 1 Mayıs gününde, iktidarın, söyleyeceği, iktidarın, 
konuşacağı ya da onları ikna etmek için anlatacağı bir şeyi kalmadığı için, büyük ölçüde 
1 Mayıs yasaktır. 
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Bunu yasaklayarak bir yere varmamız mümkün değildir. Türkiye'nin sorunlarını çözme
nin yolu, daha baskıcı, daha yasakçı veya daha çok tutucu olmaktan geçmez. Türkiye'nin so
runlarının çözümü, daha çok demokrasi, daha çok özgürlükle sağlanabilir. Bunlar olmadan, 
parlamenter demokrasiyi, sivil demokrasiyi ayakta tutmak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'de işçiler çeşitli yerlerde toplanıp, bu bildirileri okur
larken, elbette özele inip, ülkenin sorunlarını gündeme getirecekler. Bu ülkenin sorunlarının 
içerisinde, bize, işimize gelmeyen, eleştiriler yöneltilen yanlar da olacaktır. Türkiye'nin millî 
gelirinin düşüklüğünden bahsedecekler; fert başına düşen geliri 1 300 dolar olan bir ülkede, 
dağılım ne kadar adil, ne kadar eşit olursa olsun, insanların mutlu olmadığının zorluğunu an
latacaklar. 

tş yasalarının, çalışmayı güvence altına almak yerine, işten atmayı güvence altına alan hü
kümlerini eleştirecekler; bunların değiştirilmesini talep edecekler. 

Şu anda Türkiye'de oluşmuş olan Parlamentonun bugün içinde bulunduğu aksaklıkları 
ve eksiklikleri anlatacaklar; bu çarpık anlayışın, bu çarpık yaklaşımın düzeltilmesini talep ede
cekler. Elbette, bu talepler, çok yerde bizim işimize gelmeyecek, iktidar olarak bunlardan ra
hatsız olacağız. 

BAŞKAN — Sayın Cankurtaran, süreniz doldu. 
ETEM CANKURTARAN (Devamla) — Bitiriyorum. 
Rahatsız olsak bile, bütün bunları dinlemek, içimize sindirmek, ülkemiz için doğru olan

ları yapmak gibi bir görevle karşı karşıyayız. 

Değerli arkadaşlarım, bu yıl, maalesef, üzülerek ifade ediyorum, Pinochet'nin iktidardan 
gittiği Şili'de 1 Mayıs kutlanıyor. 

1983 yılından bu yana sandık başına gidiyoruz; "Parlamenter demokrasiye geçtik" diyo
ruz, "Sivilleştik" diyoruz; ama hâlâ 1 Mayısı kutlayamıyoruz! 

Bu ayıptan, bu ülkeyi kurtarmalıyız. Yalnızca 1 Mayıs için değil, tüm hak ve özgürlükler 
için, bütün gelişmeler için, daha özgürlükçü, daha demokratik düşünmek bizim görevimizdir. 

Bu 1 Mayıs gününde, işçilerin; birlik, dayanışma ve mücadelelerinin simgesi olan, Ameri
ka'nın Şikago Kentinde idam edilen 7 işçi önderi sendikacıdan, daha geçen yıl 1 Mayıs günü 
bir kör kurşunla hayatını kaybetmiş olan bir 1 Mayıs şehiti, emekçi şehidi arkadaşımıza kadar, 
1977 yılında öldürülen ve hâlâ, faili ve sorumluları bulunamayan 34 tane 1 Mayıs şehiti arka
daşımızın, manevî huzurlarında saygıyla eğiliyorum; tüm Türkiye işçi sınıfının ve emekçileri
nin 1 Mayıs bayramlarını kutluyorum. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın tmren Aykut. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Sayın Başkan, keşke siz üstlenmeseydiniz bu işi!.. 
Hıdrellez Bayramı var gündemde... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; biraz önce Sayın Cankurtaran, 1 Mayısla ilgili olarak düşüncelerini 
ifade ettiler; ancak, çok farklı bir yaklaşımla ifade ettiler. 
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Biz, 1 Mayısta, işçinin dayanışmasına, işçinin birlik ve beraberlik günü olarak bir kutla
ma yapmasına hiçbir şekilde karşı değiliz; karşı olduğumuza dair bir ifade de, Hükümetimizin 
herhangi bir üyesi veya Başbakanımız tarafından şu ana kadar ortaya atılmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, biz neye karşıyız? Biz, terör ve cinayete karşıyız. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 1 Mayıs, yıllar yılı "Bahar Bayramı" olarak çok güzel ve mutlu bir şekilde kutla
nırdı. Yıllarca böyle kutlandıktan sonra, daha ilerideki yıllarda, toplusözleşme düzenine geçti
ğimiz yıllarda da, çeşitli toplusözleşmelerde, hatta pek çoğunda "Bahar Bayramı" ve "İşçi 
Bayramı" diye hükümler kabul edildi ve bu şekilde de kutlamalar yapıldı; ta ki mahut bir yıla 
gelinceye kadar. 

0 yıl ise, Taksim Meydanında yapılan ve ısrarla yapılan bir kutlamada 37-38 insanımızı 
kaybettik; yani, 1 Mayısın üzerine kan döktük, tşte ondan sonradır ki, Türk toplumunda 1 
Mayıs, mutlu bir günü hatırlatan bir gün değil, tam tersine, ürkülen, korkulan, hatta evlerden 
çıkılmaması düşünülen bir gün olarak artık toplumun hafızalarında yerleşti. Geçen yılı da ha
tırlayalım; geçen yıl da 36 yaralıyla birlikte bir insanımızı kaybettik. Sürekli olarak 1 Mayısın 
üzerine kan dökmeye devam ediyoruz. 

tşte bunun içindir ki, bu yıl 1 Mayısın kutlanılması isteniyorsa, daha farklı bir şekilde 
kutlanılması yolunda beyanlarımız ve kararlarımız oldu. Bu nedir? Bugün kapalı salonlarda 
da 1 Mayı* kutlanmakta ve buna hiçbir müdahale de bulunulmamaktadır. 

1 Mayısın, ille Taksim Meydanında mı kutlanması lazım!. 1 Mayıs, eğer bir amaç, birta
kım düşüncelerin ifadesi ise, bu düşüncelerin ifade edileceği pek çok platform vardır: Bakanlı
ğımızın kapıları açıktır. Parlamentomuz açıktır; sizler herkese açıksınız; işçilerimiz gelip mese
lelerini çok rahat anlatmaktadır, anlatabilmektedirler hep beraber de bunlara çözümler aran
maktadır. 

Eğer, "İlle de Taksim Meydanında, ille de belirli bir şekilde kutlayacağız" deniyorsa, bu
nun arkasında başka şeyler aramak gerekir ve bunu arzu edenler de, kesinlikle inanıyorum ki, 
işçilerimiz değildir. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Burada ikinci önemli husus, hukukun üstünlüğü meselesidir. Biz, Parlamentonun çatısı 
altında kanunları yapan insanlarız; hukukun üstünlüğünü de en çok bizim savunmamız gere
kir; kanunları hâkim kılmayı da en çok bizim istememiz gerekir. Mevcut kanunlarda belki bazı 
hükümler eskimiş, güncelliğini kaybetmiş olabilir veya şartlar değişmiş, kanunların bu hükümleri 
şartlara uymamış olabilir. Bunların değiştirileceği yer, yine burasıdır arkadaşlar, sokaklar de
ğildir. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İşte bunun içindir ki, herhangi bir şekilde, herhangi bir insanımızın hayatını kaybetmesi 
endişesiyle, 1 Mayısın, daha değişik bir şekilde kutlanmasına izin verilmiş; ama eski kötü gün
leri hatırlatan biçimde kullanılmasına ise müsaade edilmemiştir. Çünkü, ne geçen yıl kaybetti
ğimiz o bir insanımızın, ne de daha önceki yıllarda kaybettiğimiz 36-37 insanımızın hayatını 
hiçbirimiz telafi edebilmiş değiliz. Her şey telafi edilir; ama insan hayatı telafi edilemez. Onun 
için de, ne olursa olsun, böyle bir tehlikeye karşı tedbir alınır ve müsaade edilemez. Yoksa, 
hiçbir şekilde, işçilerin birlik, beraberliği ve dayanışması değildir, karşı konulan husus. Tam 
aksi, biz ondan yanayız; tam aksi, güçlü bir sendikacılıktan yanayız; tam aksi, işçilerin, hakla
rını almalarından yanayız ve bunu almaları için de, onlara her türlü desteği vermekteyiz. 
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Bu duygu ve düşüncelerle sizleri tekrar selamlıyorum ve belki de, istismar edilmediği, kö
tü çevreler tarafından kullanılmaktan vazgeçildiği yıllarda da, 1 Mayıs, belki çok daha farklı 
kutlanacaktır ve belki hep beraber kutlayacağız. 

Tekrar saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, tütün üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı 
konuşması ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin cevabı 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Sayın Hasan Zengin'in, tütün üreticilerinin sorunları hak
kında söz istemi vardır, buyurun Sayın Zengin. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken, 
hepinizin, geçen Ramazan Bayramını kutlar, saygılar sunarım. 

Emeği en yüce değer olarak kabul eden, emeğin sömürüsüne karşı olan Sosyaldemokrat 
Halkçı Partinin bir milletvekili olarak, içinde bulunduğumuz bu günü, çok onurlu ve anlamlı 
bir gün olarak kabul ediyoruz. 

Emekçiler yüz yıl önce bugün emek sömürüsüne karşı çıkmışlar ve mücadelelerini bütün-
dünyada devam ettirmektedirler. Bugün 1 Mayıs, dünya ve ülkemiz işçilerinin, emekçilerin ve 
emeğe saygı gösterenlerin bayramıdır; kutlu olsun. 

1990 yılı Türkiyemizde, çalışan işçiler, köylüler, çiftçiler, esnaf, sanatkârlar, memur, emekli 
dul ve yetimler, namusuyla çalışan insanlar, el emeği ve alın teri dökenler, hayat pahalılığı al
tında ezilmekte, gelir dağılımının adaletsiz dağıtılmasıyla dönen çarkta parçalanmaktadırlar. 
Bütün çalışanların dertlerini, bu kısa zamanda ayrı ayrı saymakla bitirmek mümkün değildir. 
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Manisa ve civarında yaptığım gezide, tütün üreticilerinin 
çok dertli olduğunu gördüm; öncelikle bunu ifade etmek isterim. 

Türkiye'de 500 bin; Ege'de 250 bin, Manisa'da 120 bin civarında tütün ekici aile bulun
maktadır. Ege'de tütün üreticileri, ürünlerini, şubat, mart aylarında satmışlardır; bugüne ka
dar 1/4'ünün parası ödenememiştir. Tütünler teslim alındıktan 40 gün sonra paraları kısmen 
ödeniyor. Örnek olarak, Manisa tli Sarıgöl İlçesinde Ali Çam'ın sözleşmesini sizlere getirdim: 
"30.4.1990 tarihinde teslim alınıp, parası ödenecek" dendiği halde, daha bundan önce bir sü
rü insanın tütünü teslim alınmadığı gibi, bu vatandaşınki de teslim alınmamıştır. •. 

Manisa'da, çeşitli ilçelerde durum aynıdır. Misal olarak şunu söylemek istiyorum ki, Sarı
göl İlçesinde 5 300 tütün ekici aile vardır; bunlardan 2 200 tanesi tütününü teslim etmiştir; 
1 245 kişi parasını almış, tütününü 40 gün önce teslim edenler hâlâ paralarını alamamışlardır. 
Üreticilerden yüzde 25'i ancak paralarını alabilmişlerdir. Akhisar, Kula, Selendi, Demirci, Sa
rıgöl, Kiraz, ödemiş, Buldan, Eşme ve diğer il ve ilçelerde durum aynıdır. 

Bankalardan alınan kredi faizleri aylık yüzde 10'a, faizcilerden alınan, yani teşkilatlandı
rılmamış kredi dediğimiz ayaklı bankalardan alınan paraların faizi aylık yüzde 20-30'ları bul
maktadır; ama Hükümetin ödemelerden dolayı geciktirmiş bulunduğu ödeme faizi bunların 
çok altında kalmaktadır. Tütüncünün ayrıca, bu yönden de kaybı çok olmaktadır. 

Tütüne verilen parayı az bulan, Akhisar'da 15 bin, Kırkağaç'ta 2 bin, Selendi'de 3 bin 
ve diğer ilçelerde binlerce tütün ekicisi, Hükümeti protesto ederek tavırlarını ortaya koymuş
lardır. Bunu, Türkiye ve dünya üzülerek ve ibretle seyretti. 
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Tütün paralarının gecikmesi, aynı şekilde, üreticiyi çileden çıkarmaktadır. Bunun bizzat 
sorumlusu, üreticinin hakkını vermeyen Hükümettir. Anavatan İktidarına, emekçiyi ezmenin 
faturasını pahalı ödeyeceğini hatırlatmak isterim. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet, 1989 yılı mahsulünün kuraklıktan zarar görmesi halinde 
banka borçlarının faizsiz erteleneceğini ilan etmişti. Buna rağmen, Sarıgöl İlçesinin Avşar Kö
yünden 33 kişi, Bereketli Köyünden 10 kişi, Selimiye Köyünden 8 kişi tütünlerinin, kuraklık
tan yüzde 60 nispetinde zarar gördüğünü tespit ettirmelerine rağmen, Ziraat Bankasına olan 
borçları ertelenmemiştir. Misal olarak bir arkadaşın durumunu arz edeyim. Sarıgöl İlçesinin 
Avşar Köyünden Ahmet Şahin'in tütünü, kuraklıktan zarar gördüğü için, 836 000 lira tutmuş
tur. Ziraat Bankasına olan borcu ise 1 262 500 TL. Banka, Ahmet Şahin'in tütünden aldığı 
bu paranın hepsini aldıktan sonra, geriye kalan 426 500 TL. borcunu da üreticiden istemekte
dir. Kuraklıktan tokat yemiş olan üretici tütününü de ucuza sattığı için, ayrıca bir tokat daha 
yemiş ve bankaya olan borcunu ödeyemediği için de şaşkın bir vaziyette düşünmektedir. Bu 
ve bununla birlikte 51 kişinin borçlarının ertelenmesiyle kesilen paralarının geri verilmesi bek
lenmektedir. Bakanın, bu soruna acil bir çözüm bulmasını bekliyoruz. 

Tütün ekimi başlamıştır. Tütün üreticisi parasını alamadığı için ekimini ve dikimini yapa
mamaktadır; bugün, tütün fidesini alamamakta, tarlayı kiralayamamaktadır, çok üzgün ve pe
rişan vaziyettedir. Tütün paralarını alıncaya kadar kendilerine faizsiz kredi yardımında bulu
nulması çok yerinde olacaktır. Üreticiyi bu perişan durumdan kurtarmak gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Avşar Köyünde tütün üreticilerinin dertlerini dinlerken, vatanda
şın biri yanıma sokuldu; ormanlarda -bütün Türkiye'de bu duruma rastlanmaktadır- ağaç di
kimi ve teraslama işlemine başlanmaktadır; Kars'tan, Muş'tan ve Mardin'den gelen 200 vatan
daşımız, 1989 Kasım ayından beri ağaç dikimi ve teraslama paralarını alamamışlardır. Bunlar, 
"bizim sorunlarımızı da ilgililere anlatın'" dediler. Buradan, Sayın Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanına sesleniyorum. 1989 Kasım ayından beri ormanda çalışan, ağaç dikimi yapan, teras
lama yapan bu insanlar, çalışmalarının karşılığı parayı alamadıktan için, 1 Mayıs gününde or
mandan ot toplayarak karınlarını doyurmalarının üzücü bir olay olduğunu kabul ederek, artık 
alacaklarının bir an önce ödenmesini buradan haykırarak söylüyorum. (Alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, üreticiler şunu merak etmektedirler: Hayat şartlan gittikçe zorlaş
makta, enflasyon hızla tırmanmaktadır. Yılbaşından beri de banknot fabrikası çalışıyor; iki 
ileri bir geri misali 3 trilyonun üzerinde para basılmtştr; yıl sonuna kadar ne basılacağını da 
kimse bilmemektedir. Yani, paranın değeri iyice kaybolmaktadır. Tarımda tarım girdileri iyice 
pahalılanmıştır. Üreticiler, dört gözle, kendilerine yardım yapılmasını beklemektedirler. Biz, 
tütün üreticilerinin sözleri ile tütün üreticisinin dertlerinin hallini istemekle, dertlerinin bir an 
önce çözülmesini istemekle sözlerimizi bitirmek istiyoruz. 

Sayın Maliye ve Gümrük Bakanından soruyorum; tütünler ne zamana kadar teslim alına
caktır ve paraları ne zaman ödenecektir? 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Sizin zamanınızda ne zaman almışlardı? 
HASAN ZENGİN (Devamla) — Münir Bey, sen Manisa köylerine gitmedin mi? Tütün

cüler perişan vaziyette. Zaten köylere giremezsiniz. 15 ilçenin tüm köyleri tütün ekmektedir. 
Millet perişan. Bir yol gidin de üreticinin sesine kulak verin. 

BAŞKAN — Hasan Bey, lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
Sözünüzü bitirin lütfen. 
Arkadaşlar, hatibe lütfen müdahale etmeyiniz. 
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HASAN ZENGİN (Devamla) — Sayın Başkan, Akhisar'da, bugün, söylenen şu. Vatan
daşlar, tütüncüler arazilerinin yüzde lO'unu ayaklı bankalara ipotek ederek para alıyorlar. Millet 
perişan vaziyette. Bu 15 bin kişi, orada boşuna ayaklanmadı. Yarın daha fazlası ayaklanır. Bu 
ülke hepimizin. Sen oradan öyle konuşacağına git, tütüncülerin derdini getir, bankalara anlat; 
bankalar paraları bir an önce ödesinler. 

BAŞKAN — Hasan Bey, süreniz doldu. 
HASAN ZENGÎN (Devamla) — Sözümü bitiriyorum Sayın Başkan. 
Elbette bütün milletvekilleri, tütüncülerin bu derdinin, muhakkak, kısa zamanda halle

dilmesini istemektedirler. Biz istiyoruz; istemeyenler istemesin; onlar yollarına devam etsinler. 

Sayın milletvekilleri, üreticilerin tütünlerinin teslim alınarak en kısa zamanda paralarının 
ödenmesini temenni eder, Yüce Meclisin sayın üyelerini saygı ile selamlarım. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zengin. 
Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Kahveci; buyurun efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler sözlerime başlarken, hepinizin geçmiş bayramını kutlarım. 

Sayın Hasan Zengin'in biraz önce haykırarak yaptığı konuşmaya, müsaadenizle, bazı açık
lamalar getirmek istiyorum, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum: Haykırarak bir şeyi günde
me getirmek, haklılık ifade etmez. Şimdiye kadar, Mecliste -geçmiş yıllarda- tütünle ilgili yapı
lan tüm konuşmaları inceledim; hemen hemen her yıl aynı konuşmalar yapılmış. Maliye Baka
nı olur olmaz, bu son yılın tartışmalarını da göz önünde bulundurarak, "Acaba geçmiş yıllar
dan beri tütünde ne olmuş, ne bitmiş; şunu karşılaştırmalı bir tabloya dökebilir miyiz?" diye 
bir araştırma başlattım -şans eseri, bugün sizin gündem dışı bir konuşma yapacağınızı da 
bilmiyordum- bugün bitti. 

Sorun şu: Acaba, tütüne verilen para, ortalama fiyat, yıllar itibariyle artmış mı azalmış mı? 
GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Alacağını vermemişsiniz. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika... Ona 

da geleceğim. 
Bugüne irca edilerek acaba artmış mı azalmış mı? 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Bakan, vatandaş, cebinden anlar. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bilmiyorum bu 

tabloyu oradan seçebiliyor musunuz? Size kopyasını da vereceğim; kontrol edin, hesaplarınızı 
yapın, doğru olup olmadığınrinceleyin, "sizin uzmanlarınız bu hesabı yanlış yapmış" deyin. 

Bu tablodaki rakamlar, yıllar itibariyle, bugüne irca edilmiş oratalama alım fiyatlarıdır. 
Ta, 1970'lerden başlıyor. Bakınız, siyah rakamlar Tekel'in alım fiyatlarıdır ve en yükseğe çıktı
ğı zaman, -bu enflasyona göre ayarlanmış rakamlardır- dikkat ederseniz 1976-1977'de nispî bir 
yükselme var; fakat nispî olarak en yüksek fiyat aldığı yıllar, 1987'den başlayarak -1987 1977'yi 
geçmiş- 1988, 1989 ve 1990 yılları, 1970'ten beri en yüksek göreceli fiyatın verildiği yıllardır. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Enflasyon?!. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hayır, bu, enflas

yona göre ayarlanmış. 
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Bir şey daha söyleyeyim: Tütüne verilen fiyatın yüksek olup olmadığının en önemli gös
tergesi, tütün tarımına ayrılan sahanın artıp artmaması, bununla iştigal eden çiftçinin artıp 
artmamasıdır. O rakam da, sadece son yıllarda büyük artış göstermiş. Eğer tütün zarar eden 
bir ürün olsaydı, acaba tütüne ayrılan saha artar mıydı, azalır mıydı? Tütünle iştigal eden çift
çi sayısı artar mıydı, azalır mıydı? (SHP ve DYP sıralarından "Ne yapsın?" sesleri, gürültü
ler.) Bir dakika efendim... Bir dakika... Ekici aile sayısı 1985'te 379 - 380 bin iken, bugün 588 
bin olmuş. Ekim alanı da 176 bin hektardan 273 bin hektara ulaşmış; yani neredeyse 100 bin 
hektar artmış. Bu da gösteriyor ki, tütüne iyi fiyat veriliyor ki, pek çok ekici çiftçi ailesi bu 
sahaya kaymak istiyor ve pek çok illerde, ilçelerde yeni tütün sahalarının deneme üretimleri 
yapılıyor.Tütün ekimi Türkiye'de genişleyen bir faaliyet alanı. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — O zaman, tütüncü size niye oy vermiyor? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Ona da gelece

ğim, onu da izah edeceğim, merak etmeyin. Çok meraklısınız... 
Tütün konusunda söylenebilecek en net şey şudur: Tütün üreticisinin, tütün ekicisinin eli

ne geçen para reel olarak artmıştır, artmaya devam etmektedir. Daha da önemli bir konu; tütü
nün kalitesi de düzeliyor; A Grad tütünün, B Grad ve kapaya göre üretim oranı da giderek 
yükselmektedir, özür dilerim; ama, bu meclisin, muhalefet olsun, İktidar olsun, tüm milletve
killerinin üzerinde konuşmaları gereken en önemli konulardan bir tanesi, Türk tütününün ya
bancı tütünlerle olan mukayeseli kalitesidir. Eğer biz, Türk tütününün kalitesini yükseltemez-
sek, istediğiniz kadar, burada, parlak, heyecanlı konuşmalar yapın, Türk tütününü, Türk çift
çisini koruyamazsınız; yabancı sigaralar, yabancı tütünler karşısında Türk tütününün kalitesi
ni yükseltemezsiniz, Türk tütünü kaybetmeye mahkûm olur. Türkiye'nin en önemli sorunu da 
budur. Bu, sadece iktidar veya muhalefet sorunu da değildir. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Sayenizde! 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Efendim, sayemiz

de, Türk tütününün kalitesi şimdiye kadar gelmediği düzeye çıkmıştır. Bu, ihracat rakamların
dan anlaşılmaktadır. Müsaadenizle, ihracat rakamlarını da göstereyim... 

HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Sayın Bakan, onları özel olarak alalım. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Efendim, bunla

rın kopyalarından onar onbeşer adet, grup başkanvekilliklerinize gönderirim, isteyen adcadaş-
lar oradan temin edebilirler. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Şimdi verin efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Yanımda yalnız 

bir tane kopya var efendim. 
Elimde gördüğünüz de, tütün ihracatı ile ilgili tablodur; burada da görüleceği gibi, Türk 

tütün ihracatı, son yıllarda, artmaya başlamıştır. Eğer yabancı tütünlerle rekabet ediyorsanız, 
bunun en iyi yöntemi, kalitenizi yükseltmektir. Kalitenin yükseldiğinin en güzel göstergesi de, 
tütün ihracatındaki artıştır. A Grad tütüne dair... 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Ne kadar olmuş? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Rakam verecek 

olursak, 1988-1989 yılında, 100 milyon dolara yaklaşmış. En yüksek ihracat rakamı 1986-1987 
yılında gerçekleşmiş; 110 milyon dolar civarında. Hemen hemen aynı seviyeyi korumuş. Tabiî, 
dünyada tütüne talebin gerilediğini de düşünürseniz, bu seviyenin korunmuş olması, küçüm
senemeyecek bir olaydır. 
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Değerli arkadaşlar, Sayın Zengin, çok heyecanla yaptığı konuşmasında, tütün paralarının 
zamanında ödenmediği tezini savundu. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Tütün ekicisi aç.karınlannı doyuracak mıyız, doyurmaya
cak mıyız?.. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sayın Zengin'e, 
bizim ödeme performansımızı,.geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak vereceğim; o zaman, elini 
vicdanına koysun, kararını versin; geçmiş yıllara göre daha mı başarılıyız yoksa daha mı başa
rısızız... Vereceğim tabloda, 1970 yılından başlayarak, ne kadar tütün alındı, ödemeler ne za
man yapıldı, hangi tarihlere kadar ödemeler sarktı, bunlar var. Ayrıca, son beş altı yılın -geçen 
yıl dahil- performansını vereceğim. Takdir size ait olacaktır. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 27 arkadaşının, ülkemizde 1980 yılından sonra uy
gulanan ekonomik polüikalarm taran sektöründe açtığı iddia edilen tahribatın boyutlarını tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında bir Meclis araştırması önergesi vardır; oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tarım, ülkemiz ekonomisinin can damarıdır. Çiftçimizin ürettiği tarım ürünleri halkımı
zın gıda ihtiyacını karşıladığı gibi tarıma dayalı sanayimizin hammadde ihtiyacını da karşıla
maktadır. Ayrıca, üretim fazlası tarım ürünleri ihraç edilerek ülkemize büyük döviz geliri sağ
lamaktadır. 

Tarım ürününün stratejik önemini bilen bütün ülkeler bu sektörü özellikle desteklemekte 
ve korumaktadır. Ülkemizde de tarım uzun yıllar devlet tarafından desteklenmiş buna koşut 
olarak da büyük verim ve gelir artışları elde edilmiştir. 

1980'den sonra ülkemizde uygulanan ekonomik politikalar tarım sektörünü tamamen dış
lamış, bu sektörün önemi göz ardı edilmiştir. Halbuki, halen çalışan nüfusun yüzde 55'i tarım 
kesiminde olup, 25 milyon insanımız geçimini bu yoldan sağlamaktadır. 

Uygulanan liberal ekonomik politikalar sonucu, tarım ürünleri ve gıda maddeleri için de 
ithal kapısı açılmış, bu maddelerin ülkemizde pazarlanmasına izin verilmiştir. İthaline izin ve
rilen gıda maddeleri sübvansiyonlu ucuz ürünler olduğundan, kendi ürünlerimizin bunlara re
kabet etmesi mümkün olmamış, fiyatlar nispî olarak düşmüş, çiftçimiz zarara uğratılmıştır. 

Ülkemizde 1979 yılında başlayan dış ticaretin serbestleştirilmesi çalışmaları sonucu 31 Aralık 
1988'de yayımlanan ithalat yönetmeliğinde 49 kalem olan müsaadeye tabi maddeler listesi 23 
Eylül 1989'daki değişiklikte 17'ye düşürülmüş, 17 Ocak 1990'da yayımlanan ithalat yönetmeli
ğinde müsaadeye tabi mallar listesi yer almamıştır. Bununla birlikte, birçok maldan Gümrük 
Vergisi oranları ve fonları düşürülmüştür. Bunun sonucu olarak birçok tarım ürününün ithala
tına imkân sağlanmıştır. 
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Başlangıçta hayvansal ürünlerde yapılan, hayvancılığımıza darbe vururken, son aylarda 
bitkisel ürünlerde yapılan ithalat, üreticileri tedirgin etmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde ve özellikle AT ülkelerinde tarıma her türlü destek sağlanırken, ülke
mizde yapılan destekler azaltılmaya çalışılmaktadır. 

Destekleme alımlarında; 1980 yılında 21 üründe alım yapılırken bugün bu sayı 10'a inmiş
tir. Desteklenmesi gereken tarım ürünleri destekleme dışına çıkarılmıştır. 

Üreticilerin ürününün alımında ve değerlendirilmesinde büyük destek sağlayan Tarım Sa
tış Kooperatifleri, hür kooperatifçilik ilkelerinden ayrılmış, Hükümetçe, bilinçli olarak yanlış 
yönlendirmeler, kendisine yüklenen birçok yükümlülüklere karşın, yüksek faizle finansman sağ
lamak zorunda kalmışlardır. Ayrıca, uygulanan hatalı politikalar bu kuruluşları sıkıntıya sok
muştur. Ülke gerçekleri dikkate alınmadan bitkisel yağ ithaline izin verilmesi, bu kuruluşların 
ürettikleri ürünlerin satışında problemler yaratmıştır. 

Uygulanan sübvansiyon politikasında önemli sorunlar vardır. Destekleme ödemeleri za
manında yapılamamaktadır. Destekleme ödemelerinden az sayıda çiftçi faydalanmaktadır. Des
tekleme ödeme miktarları yetersizdir. Bunun yanında, hayvancılık yapan üreticinin en büyük 
desteklemelerinden biri olan yem desteği kaldırılmıştır. 

Bunun yanında, küçük çiftçilere sağlanan destekler yetersizdir. Küçük çiftçilere verilen kre
dilerin faizleri yükseltilmiştir. 

Yukarıda izaha çalıştığımız bu yanlış politikalar neticesi, tarımda gerileme had safhaya 
varmış, büyük oranda üretim düşüşleri görülmüştür. Daha çok yakın tarihlere kadar tarım ürünü 
ihraç eden ülkelerin başında gelmemize rağmen, şimdi, halkımızın yiyecek ihtiyacını karşıla
mak için, dışarıya büyük miktarda döviz ödemek zorunda kalmaktayız. Tarımın millî gelirden 
aldığı pay 1980'li yılların başında yüzde 24 iken, şimdi bu oran yüzde lS'lere düşmüştür. Ta
rımda çalışan insanlarımızın sayısı aynı oranda düşmediği için, fakirleşme kaçınılmaz olmuş
tur. Bugün ülkemizde kişi başına düşen millî gelir 1 400 dolar civarındadır. Bu, tarım kesimin
de ise, bölgelere göre 200 ila 300 dolar arasındadır. FAO'ya göre açlık sınırı demektir. Bu da, 
göstermektedir ki, son yıllarda iktidar olan hükümetler, yıllardır devlet politikası olarak uygu
lanan, çiftçiyi destekleme ve tarımı koruma görevini unutmuşlardır. 

Bu politikaların tarımımıza açtığı tahribatın boyutlarını saptamak için, Anayasanın 98 
ve içtüzüğün 102 nci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygıyla arz ederiz. 

Gürcan Ersin (Kırklareli) 
Fuat Atalay (Diyarbakır) 
Yaşar Yılmaz (Ankara) 
Mehmet Moğultay (istanbul) 
Kâzım Ulusoy (Amasya) 
Ali Haydar Erdoğan (istanbul) 
Vedat Altun (Kars) 
Mehmet Fuat Erçetin (Edirne) 
Tayfur Ün (Bilecik) 
Rıza Ilıman (Çorum) 
Ahmet Ersin (izmir) 
Cemal Seymen (Nevşehir) 
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Erol Ağagil (Ankara) 
Tufan Doğu (Muğla) 
Ali Uyar (Hatay) 
Turhan Hırfanoğlu (Hatay) 
Durmuş Fikri Sağlar (tçel) 
Yüksel Çengel (istanbul) 
Kâzım Özev (Tokat) 
Abdulkadir Ateş (Gaziantep) 
Rıza Yılmaz (Ankara) 
Mehmet Turan Bayazıt (tzmir) 
Ayhan Arifağaoğlu (Artvin) 
Erol Güngör (tzmir) 
Ömer Türkçakal (Kocaeli) 
M. Erdoğan Yetenç (Manisa) 
Güneş Gürseler (Tekirdağ) 
trfan Gürpınar (Kırklareli) 
BAŞKAN — Okunan bu önergeye, Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve Manisa Milletve

kili Hasan Zengin de, katıldıklarını, birer pusula ile ifade etmişlerdir. 
Önerge bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının (1/658, 2/161) bir daha görüşülmek üzere Ko
misyona geri verilmesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı tezkeresi (3/1218) 

BAŞKAN — Hükümetin, tçtüzüğün 89 uncu maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; 
okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemde bulunan 361 sıra sayılı 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Des
teklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının, 
tçtüzüğün 89 uncu maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere Komisyona verilmesini arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

Lutfullah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı 

BAŞKAN — Söz konusu tasarı tçtüzüğün 89 uncu maddesine göre, bir defaya mahsus 
olmak üzere, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonuna geri verilmiştir. 

2. — Başbakan Yıldırım Akbulut'un 5-7 Af ayış 1990 tarihleri arasında Irak'a yapacağı resmî 
ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1217) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 80 inci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; 
okutup, oylarınıza sunacağım: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi: 5 - 7 Mayıs 1990 tarihlerinde bir heyetle birlikte Irak'a yapacağım resmî ziyarete ekli 
listede adları yazılı parlamenterlerimizin de katılmaları, Bakanlar Kurulunun 19.4.1990 tarihli 
ve 90/169 sayılı kararıyla uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 80 inci maddesine göre gereğini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

Liste : 
Mehmet Seven (Bilecik) 
Mustafa Sarıgül (İstanbul) 
Ülkü Söyiemezoğlu (Kahramanmaraş) 
Birsel Sönmez (Niğde) 
Kenan Süzer (Tokat) 
Hayrettin Kurbetli (Trabzon) 
Ali Şakir Ergin (Yozgat) 

BAŞKAN — Listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — 10/37 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, çalışma süresinin uza
tılmasına ilişkin tezkeresi (3/1219) 

BAŞKAN — 10/37 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Belediyelerce yapılan imar planı düzenleme çalışmalarının, tmar Kanununa aykırı olduğu 
iddiasını ve vatandaşların bu uygulamalardan kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun görev süresi
nin, çalışmalarını tamamlayabilmesi için 3 Mayıs 1990 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılma
sını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ülke Söyiemezoğlu 

Kahramanmaraş 
10/37 No.Iu Araştırma 

Komisyonu Başkanı 
BAŞKAN — Okunan tezkereyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — SEÇİMLER 

1. — Dışişleri Komisyonunda açık bulunan bir üyeliğe seçim 

BAŞKAN — Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 
Dışişleri Komisyonundaki açık üyelik için, Doğru Yol Partisi Grubunca, Nevşehir Millet

vekili Sayın Esat Kıratlıoğlu aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan ve 10 arkadaşının, ülkemizin sanayileşmesi konusunda 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

BAŞKAN — Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 
öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. 

1 inci sıradaki, Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan ve 10 arkadaşının, ülkemizin sanayi
leşmesi. konusunda Anayasımn 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 

önergenin özetini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

önerge özeti : 
Ülkemizin ekonomik bakımından kalkındırılarak bir refah toplumu haline getirilme gay

retleri uzun senelerden bu yana devam etmektedir. 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde girişilen sanayileşme faaliyetlerini bir tarafa bıraksak 

bile, daha Cumhuriyet ilan edilmeden önce ekonomik kalkınmanın önemi ve önceliği göz önü
ne alınarak bir ekonomik kalkınma politikası ortaya konmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. 

Bu kalkınma faaliyetleri zaman zaman kesilse de günümüze kadar sürüp gelmiştir. 
Zira, hürriyetçi demokratik rejimi vazgeçilmez bir hayat tarzı olarak seçen milletimiz, yüksek 

bir refah düzeyine erişme yolunun ekonomik büyüme ile olacağına inanmaktadır. 
Kalkınma ve sanayileşmeyi birbirinden ayırmaya imkân yoktur. Esasen ülkemizde bu iki 

kavram eş anlamda kullanılagelmiştir. 
Türkiye gibi nüfusu fazla ve hızlı nüfus artışının olduğu ülkelerde sanayileşmeden, geliş

miş olmak, çağı yakalamak mümkün değildir. 
Sanayi, ekonominin motris gücüdür. Ekonominin kalbidir, ekonominin sürükleyici sek

törüdür. 
Nitekim, son yıllara kadar, bizde de sanayi sektörü, ekonominin itici gücü olarak kabul 

edilmiş ve kalkınma planlarında bu kesime ağırlık verilerek özel teşviklerle desteklenmiştir. 
Ülkemizde bir sanayileşme hareketi olmuş, yurdun her köşesinde fabrikalar yükselmiş, is-

tahdam imkânları açılmış ve refah tabana doğru yayılmıştır. 
Teşebbüs fikri gelişmiş ve müteşebbisler yetişmiştir. Bunlar kadar önemli olan, kalkınma 

ve sanayileşme hareketinin milletimize mal edilmiş olmasıdır. 
Bugün her vesile ile öğünülen ihraç ürünlerinin yüzde 80'ini oluştuıan sınaî mamulleri 

üreten fabrikalar böyle kurulmuştur. Bu fabrikalar yeterli değildir.' 
Türkiye'de, fert başına sınaî üretim, Ortak Pazar ülkelerinin çok gerisindedir. 
Bu üretimin artırılmasını zarurî görüyoruz. 
Türkiye, çalışabilir nüfusunun yüzde 22'sine,ulaşan işsizlere ve yetişen nesillere iş imkân

ları sağlayabilmek için sanayileşmek durumundadır. 
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Ülkemizde çalışan nüfusun yüzde 55'i tarımla iştigal etmektedir... Böyle bir toplumda re
fahı bulmak imkânsızdır. 

Bu nüfusu sanayi ve hizmetler kesimine kaydırmak lazımdır. Bugün millî gelirden en az 
pay alan nüfusun çoğunluğu tarım kesimindedir. 1 292 dolar ortalama gelir seviyesinde olan 
Türkiye'de halen 11 milyon vatandaşımızın yıllık geliri 240 dolar ve diğer bir araştırmaya göre 
de bunun altındadır. 

Son alınan ağustos kararları, bu istikrarsızlık ortamına yeni boyutlar kazandırmış, gele
ceğe dönük beklentileri alt üst etmiştir. 

Senelerce, ülkemizin artık bir sanayi ülkesi olduğunu, kaliteli mal üretip dış ülkelerle re
kabet edip ihracat yaptığını her platformda ilan eden Hükümet yetkilileri, esasen imalat sana
yi üretimlerinin geçen sene aynı döneme nazaran yüzde 13.7 gerilediği, sanayinin daraldığı ve 
büzüldüğü, talebin ise yüzde 59 azaldığı ve gayri safı millî hâsılanın ancak binde 2 artacağının 
tahmin edildiği bir dönemde bu beyanlar, sanayiden kaçışı hızlandırmış ve Türk sanayii kendi 
kaderleriyle başbaşa bırakmıştır. 

Türk sanayii aniden yabancıların rekabet dişlileri arasına sokularak ölüme terkedilmiştir. 
Bu gidişle, 1990'Iıyıllarda ülkenin ihraç edilecek hiçbir mamulü olmayacaktır; önümüz karan
lıktır. 

Gelişmiş ülkeler dahil, dünyada, kendi sanayini korumayan hiçbir ülke söz konusu değildir. 
O itibarle, yok olan moralleri yeniden kazandırmak, duran sanayinin yeniden harekete geç

mesini temin etmek, kırılan yatırım şevk ve heyeecanın müteşebbislere yeniden aşılanmasını 
sağlayacak ve istihdam imkânları oluşturacak sanayileşme konusunda bir genel görüşme açıl
masının yararlı olacağına inanmaktayız. 

Anayasanın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 üncü maddesi gere
ğince ülke sanayileşmesi konusunda gereğinin yapılmasını müsaadelerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sırasıyla, Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahi
bine veya onun göstereceği diğer bir imza sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süresi, Hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önergedeki imza sahibi için 10 
dakikadır. 

Hükümet adına, Sayın Çiçek; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; he
pinizi saygıyla selamlıyorum. Sakarya Milletvekili Sayın Mehmet Gölhan ve arkadaşlarının, 
ülkemizin sanayileşmesi konusuyla ilgili olarak verdikleri genel görüşme önergesi hakkındaki 
düşüncelerimizi ifade etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, sanayi, en hızlı gelişme potansiyeline sahip sektörlerden biridir. Bu 
cümleden hareketle, sanayi politikamızın hedefi, modern ve gelişmiş ülkelerin sanayileşme se
viyelerine erişmek, dünya pazarlarında, sanayi mamulleriyle rekabet edilebilir bir ihracat sevi
yesine ulaşmaktır. Sanayileşmenin verimli ve süratli bir şekilde revize edilebilmesi, yapısal de
ğişikliği de içine alan bir programın uygulanmasını ve bu programın uzun vadeli plan stratejilerine 
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dayandırılmasını gerektirmektedir. Bunun sonucu olarak, ülkemiz sanayi politikalarında uzun 
yı'Iardan beri süregelen ithal ikamesi anlayışının terk edilerek, ihracata dönük ve dünya sanayi 
ticaretine entegre olabilecek bir sanayileşme politikasına geçilmesi zorunlu olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, günümüzde, dünya sanayi ve iktisat literatüründe de, kalkınmak için 
her ne pahasına olursa olsun sanayileşme veya sadece sanayi tesisi kurma anlayışının temeli 
olan ithal ikamesi politikasının bir sonucu olarak, kalite unsurunun göz ardı edildiği, yüksek 
maliyetlerin ortaya çıkmasına sebep olduğu ve giderek bütün yükü tüketicinin üstlendiği bir 
yapı oluştuğu, düşük kalite ve yüksek maliyet nedeniyle ihracat kabiliyeti olmayan sanayi ürün
lerinin ortaya çıktığı anlaşılınca, bu hususları önleyebilmek için, sanayileşmede yapısal deği
şikliğe gidilerek, dünya pazarlarında rekabet şansı olabilecek bir maliyet ve kalite optimizas-
yonuna kavuşmuş sanayileşme stratejilerinin uygulanmaya konulduğu görülmektedir. 

Bu şarta uygun olarak kurulmamış sanayilerin, kalkınmayı sağlayarak refahı artırmak ye
rine, zaten kıt olan ülke kaynaklarını heba etmesi, yüksek maliyet ve düşük kalitede üretim 
nedeniyle de tüketici refahında ve giderek ülke refahında kayba, neden olacağı açıktır. 

Gittikçe artan teknolojik gelişmeler sebebiyle, bu gelişmeleri yakından takip etme duru
munda olduğumuz da açıktır. Bu gelişmeler yakından takip edilmediği zaman, memleketimi
zin "sanayileşme" adı altında hangi noktalara gelebileceği de dikkatlice takip edilmek ve dü
şünülmek mecburiyetindedir. O halde, 21 inci Yüzyıla girerken, geleceğe yönelik sanayileşme 
politikamız, artık demode olmuş, "kalkınmak için her ne pahasına olursa olsun sanayileşme" 
kavramından, "planlı ve sağlıklı sanayileşme" kavramına doğru kaymak olmalıdır. 

Nedir bu planlı ve sağlıklı sanayileşme : 
Değerli milletvekilleri, planlı ve sağlıklı sanayileşme şu şekilde açıklanabilir : Çağdaş tek

nolojiye sahip, düşük maliyet ve yüksek kalite optimizasyonunu gerçekleştirmiş, ihracata yö
nelik, dünya pazarlarında diğer ülke firmalarıyla rekabet şansı yüksek sanayi yapısını oluştur
maktır. Bu politikanın gerçekleştirilmesinde devlete düşen görev, doğrudan sanayi teşebbüsle
rine girmeden, sanayiin anagirdilerinin teminini teşvik ve tanzim edici bir rol oynamaktır, tşte 
böyle bir sanayi yapısına ulaşabilmek amacıyla, Hükümetimiz, 1983 yılından başlayarak, mevcut 
sanayimizi rehabilitasyona tabi tutmaya ve alıncak tedbirlerle, ileride meydana gelebilecek çağdaş 
sanayileşmenin mevcut engellerini ortadan kaldırmaya gayret göstermektedir. 

Bu engellere gelince : 
Bilindiği gibi, 1970'li yılların ortalarında yaşanan petrol krizinde de açıkça görüldüğü gi

bi, enerjinin, imalat sanayiinin en önemli girdilerinden biri olduğu anlaşılmış, bunun yanı sı
ra, altyapı sorunları çözümlenmeden, sanayileşme adı altında, bazı tesislerin artan bir şekilde 
kurulması, mevcut kapasitelerin verimli bir şekilde kullanılamaması sonucunu doğurmuş ve 
bu durumda ülke ekonomisine hiçbir fayda getirmemiştir. Bu nedenle, gerek mevcut sanayiin, 
gerekse ileride kurulacak sanayi tesislerinin amaçladığımız çağıdaş sanayileşme yapısına kavu
şabilmesi için, enerji ve altyapı yatırımlarının tamamlanması gerekmektedir. 

Bu gerçeği göz önünde bulunduran Hükümetimiz, ileride çalıştınlamayacak atıl tesisler 
kurmak yerine, bütçe kaynaklarını, enerji, altyapı ve hizmet sektörlerine yönelik yatırımlara 
yönlendirmiş bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, uzun yıllardır tatbik edilmiş olan sanayi politikaları sonrası biri
ken sorunları kısa süreli planlarla çözmek mümkün değildir. Meseleleri sıhhatli bir şekilde çöz
mek için, konulan uzun vadede düşünmek, araştırmak ve lüzumlu tedbirleri almak gerekir. 
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Bu tedbirlerin en önemlisi, Hükümetimizce, imalat sanayiinde kamu yatırımcılığını kısarak, 
devletin, buradan tasarruf etmiş olduğu kaynakları, enerji, altyapı ve hizmet yatırımlarına yö
neltmesi, çağdaş sanayileşme stratejisinin bir gereği olarak, bilinçli bir şekilde, politika haline 
getirilmiş bulunmaktadır. Nitekim, Hükümetimizin takip etmekte kararlı olduğu bu politika
ya uygun olarak, 1988 yılında kamu kesimi sabit sermaye yatırımları yüzde -8 oranında düşer
ken, özel kesim sabit sermaye yatırımları yüzde 17,7 oranında artmış; buna paralel olarak, sa
bit sermaye yatırımlarında kamu kesiminin payı yüzde 53,5'ten, yüzde 48,3'e düşerken, özel 
kesimin payı yüzde 46,5'ten yüzde 51,7'ye yükselmiş bulunmaktadır. Kamu yatırımları daha 
çok altyapıya yönlendirilerek, sabit sermaye yatırımlarının sektörel dağılımında da önemli de
ğişmeler meydana getirmiştir. 1988 yılında, özel sektör yatırımlarında, imalat sanayiinin payı, 
yüzde 23,1; enerji yüzde 0,8; ulaştırma yüzde 11,4 paya sahip olurken, kamu yatırımları içinde 
imalat sanayi yüzde S,9; enerji yüzde 24,2; ulaştırma yüzde 32,3 oranında pay almıştır. 

1987 yılında, toplam sabit sermaye yatırımları içinde, kamu yatırımlarının payı yüzde 53,5; 
özel sektör yatırımlarının payı yüzde 46,5 iken, 1988 yılında bu oran, kamu yatırımlarında yüzde 
48,3'e düşmüş, özel sektör yatırımlarında ise bir önceki yıla nazaran 5,2'lik bir artışla yüzde 
51,7'ye yükselmiş bulunmaktadır. 

Yine, sanayileşme politikamıza uygun olarak, elektrik enerjisi üretimine önem verilmiş, 
1980'li yılların başında elektrik üretimi 21 milyar kilovat/saat iken, 1989 yılında 53 milyar ki
lovat/saate yükseltilmiş bulunmaktadır ki, yüzde 150'lik bir artış kaydedilmiştir. 

Malumları olduğu üzere, elektrik enerjisi üretimi ve tüketimi, bir ülkenin sanayileşme sü
recinde baz alınan önemli kriterlerden birisidir. 

Yine, bir ülkenin sanayileşme sürecinde baz alınan önemli kriterlerden demir - çelik ve 
çimento üretimlerinde de önemli gelişmeler kaydedilmiş ve sırasıyla, 1984 yılında 4 milyon 331 
bin ton olan demir - çelik üretimi, 1988 yılında yüzde 100'lük bir artışla 8 milyon tona ulaş
mış; çimento üretiminde ise, 1984 yılında 16 milyon ton olan üretim, 1989 yılında yüzde 55'lik 
bir artışla 24 milyon 800 bin tona yükselmiş bulunmaktadır. 

Hükümetimizin uygulamakta olduğu planlı ve sağlıklı sanayileşme politikası çerçevesin
de, 1980 yılında ihracatın yüzde 36'sını oluşturan sanayi sektörünün payı, 1980'li yılların so
nunda yüzde 80'e çıkmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, stratejik plan ve programlar çerçevesinde sağlıklı bir ekonominin varlığını 
korumak, gelişmiş ülkeler standartlarında bir sanayileşme hedefine ulaşmak üzere, küçük ve 
orta büyüklükteki işletmelerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltecek politikaların oluş
turulması hedeflenmiştir. Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri bu politikaların 
en bariz örneklerindendir. 

Yapılan çalışmalarda, istihdam imkânlarının artırılması, ihracatın geliştirilmesi, üretimde 
kalitenin temini ve teknoloji düzeyinin yükseltilmesi konularında gerekli teşkilatlanma ve ya
sal düzenlemelere temel teşkil edecek bir organizasyon ve koordinasyon anlayışı içinde kuru
luşlar ile teşebbüsler arasında sanayi işbirliği dayanışması ve bütünlüğü hedef alınmıştır. 

1923 yılından bu yana ülkemizde yapılabilen 90 adet küçük sanayi sitesinde sadece 24 bin 
işyeri mevcut iken, Hükümetimiz döneminde 75 yeni sanayi sitesinde 24 bin yeni işyeri küçük 
sanayiinin hizmetine sunulmuş, yapımı programlanan 150 küçük sanayi sitesinde 41 bin adet 
işyerinin tamamlanması hedeflenmiştir. 

1983 yılına kadar gerçekleştirilen 6 organize sanayi bölgesine ilaveten, 1988 yılı sonu itiba
riyle, 7 büyük organize sanayi bölgesinde 384 fabrika ve tesis hizmete alınmış bulunmaktadır. 
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Yine, 30 adet organize sanayi bölgesi tamamlanarak 4 200 tesis ve fabrikaya vücut verebilecek 
imkânlar sanayicimizin hizmetine tahsis edilecektir. 

Dünya ekonomisinde, özellikle son yıllarda, toplumların gittikçe değişen ihtiyaç ve talep
lerine en uygun ve en cazip mal ve hizmetleri arz etmek maksadıyla, uluslararası, acımasız bir 
rekabet gelişmektedir. Her ne kadar, büyük sanayi kesimimizde, modern teknoloji kullanımı, 
gerek yabancı sermaye ithalatı ve teknoloji transferi ve gerekse özelleştirme yoluyla temin edil
mekte ise de, küçük ve orta ölçekli sanayi kesiminin, modern bilim ve teknolojik yeniliklere 
süratle entegrasyonunun sağlanması için gerekli teşkilatın kurulması çalışmaları başlatılmış ve 
bu teşkilatın küçük veya organize sanayi sitelerinde kuracağı araştırma, danışmanlık, kalite 
kontrol, metroloji laboratuvarlan, teknopark, bilgi ve teknoloji bankaları merkezlerinin ku
rulmasıyla, bu kesime, verimlilik, kârlılık, istihdam ve talî müteahhitlik konularında yönlen
dirme ve rehberlik hizmetlerinin en aktif şekilde verilmesi amaçlanmıştır. 

Ayrıca, sosyal olduğu kadar ekonomik özellikleri itibariyle de potansiyeli yüksek olan küçük 
ve orta ölçekli sanayiin, hızlı ve sağlıklı bir şekilde gelişmesi, bu kesimin desteklenmesi, var 
olan çeşitli sorunlarına çözüm getirecek idarî tedbirleri de beraberinde getirmektedir. Bu ted
birlerle, serbest piyasa ekonomisi içinde tamamen rekabet gücüne dayalı bir devlet korumacılı
ğı getirmiş olacaktır. 

Böylelikle, hem ülkemizde tüketicinin korunmasına ilişkin standart ve kaliteli üretimin ger
çekleştirilmesi ve sanayileşmede entegrasyonun daha sağlam temellere oturtulması, hem de ulus
lararası platformda, teknoloji düzeyinin yükseltilerek rekabet ortamının genişletilmesi öngö
rülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, çağdaş sanayileşme yolunda karşılaşacağımız ikinci en önemli dar
boğaz, finansman sorunudur. Bilindiği gibi, 1960'Iı yılların ortalarından itibaren, gelişmiş ül
ke ekonomilerinde moda olan kavram, pazarlama idi; çünkü, tkinci Dünya Savaşının itici gü
cüyle de, üretimde maksimizasyona ulaşan sanayi işletmeleri, ürünlerini satma konusunda zor
luklarla karşılaşmaya başladılar. Oysa, 1980'Iere gelindiğinde, sınaî işletmeler, artık yeni bir 
sorun ile karşı karşıya gelmiş bulunmaktadırlar. Onların, üretmek ve üretebildiklerini satabil
mek gibi bir problemleri kalmamıştı. Bu sorunlarının yerini, planladıkları kâr seviyelerine ula
şamamak, hatta, zaman zaman, dönemi, zararla kapatmak gibi olgular almaktaydı, tşte, sınaî 
işletmelerin karşılaştıkları bu yeni darboğaz, finansman sorunudur. 

Firmalar, bu dönemde, artık, üretim ve pazarlama sorunlarını çözümlemişler; ancak, bu 
üretim ve pazarlama için gereken malî kaynakları pahalıya elde ettiklerinden, dönem sonun
da, düşük kâr veya zararla karşılaşmışlardı. Bu darboğazı aşma yolunda, gelişmiş ülkelerde 
gözlediğimiz bir durum da, sanayi kesiminin ihtiyaç duyduğu finansmanın, bankacılık siste
minden temininde, bu kaynağın arzu edilemeyecek derecede yüksek maliyette olduğu, bunun 
da, geriye ödenmesinde, sınaî işletmeleri giderek zora soktuğudur. Yine, gelişmiş sanayi yapı
larına sahip ülkelerden problemin çözümü konusunda edinebileceğimiz tecrübe, bu sorunun 
geliştirilmiş sermaye piyasası ile çözümlenebileceğidir. Sermaye piyasasının geliştirilmesiyle, sınaî 
işletmeler ucuz finansman kaynaklarına kavuşurken, aynı zamanda, sınaî mülkiyetin topluma 
yayılması, yani, refahın bölüştürülmesi amacına da ulaşılabilmektedir. 

tşte, Hükümetimiz, sanayicilerimizin karşılaşabileceği bu finansman darboğazını da göz 
önünde bulundurarak, 1983 yılından itibaren, sermaye piyasasının geliştirilmesi hususunda ge
rekli her tedbiri almış bulunmaktadır ve almaya da devam edecektir. 
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Netice olarak : 1983 yılından bu yana dünya sanayi politikalarında çok daha önceden terk 
edilmiş olan ithal ikamesine yönelik klasik sanayileşme stratejileri yerine, 21 inci Yüzyıla girer
ken -girmeye hazırlandığımız bu dönemde- çağdaş sanayi politikalarına; yani, çağdaş teknolo
jiyi kullanan, düşük maliyet, yüksek kalite optimizasyonunu sağlamış, dünya pazarlarında re
kabet gücü olan ihracat ağırlıklı sanayileşme modellerine yönelinmiş bulunmaktadır. Böylelik
le, bizzat kamu yatırımları suretiyle sanayileşme yerine, kamu yatırımlarını, çağdaş sanayileş
menin karşılaşabileceği darboğazları aşmaya yönelterek, sanayi sektöründeki kâr hadlerinin 
yükselmesini sağlamak ve sınaî tesis kurma işleminin hür teşebbüse bırakılmasını benimsemiş
tir. Bu yöndeki politikaları uygulamaya ve takip etmeye Hükümetimiz devam edecektir. 

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Gölhan; buyurun efendim. (DYP sırala

rından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA MEHMET GÖLHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Türkiye'de bir müddetten beri durmuş bulunan sanayi tesislerinin hızlanması ümidiyle, 
arkadaşlarımla beraber vermiş bulunduğum bir genel görüşme açılması hususundaki önerge 
dolayısıyla, Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi saygıyla, 
selamlıyorum. 

Ayrıca, sözlerime başlamadan evvel, geçmiş bulunan iki bayramınızı da kutluyor, Cenabı 
Allah'ın milletimize daima bahtiyarlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sanayileşme konusundaki diğer bir genel görüşme öner
gemizi, 27 Eylül 1988 günü bu Yüce Mecliste müzakere etmiştik; ancak, aradan geçen 19 aya 
yakın bir zaman süreci içinde yaşanan yüksek enflasyon, kalkınmanın yavaşlaması, sanayileş
me hızının düşmesi, sanayi sektörünün sorunlarını 1988 yılına nazaran daha da ağırlaştırmış-
tır, sanayicileri daha fazla sıkıntıya sokmuştur. Üstelik, 1989 yılı ağustos ayında Hükümetin 
almış olduğu kararlar, ekonomik istikrarı büsbütün bozmuş ve ekonomik istikrarsızlığa, maa
lesef yeni boyutlar kazandırmıştır. 

Sanayicinin geleceğe dönük hesapları ve beklentileri alt üst edilmiştir. Sayın Hükümet Baş
kanı, birkaç senedir ihracattaki sanayi ürün payının yüzde 80'e ulaşmasıyla, sanayicilerimizin 
ve sanayimizin dış rekabete açılmasıyla övünürken, "Türk toplumu, artık, bir sanayi toplumu 
olmuştur" derken, ağustos ayında, bir gecede, zamansız aldığı kararların haklılığını ispatlaya-
bilmenin gayreti içerisinde, Karaman ilçesinin, il yapılması törenleri sırasında, sanayicileri çü
rük çarık mal üretip satmakla, üçkâğıtçılık yapmakla, haksız kazanç sağlamakla vatandaşa 
şikâyet etmiştir. Gerçekten, garipsememek mümkün değil; dünyanın neresinde görülmüştür ki, 
bir sayın başbakan, hem sanayi ile övünecek, hem de sanayicileri millete şikâyet edecek... Ama, 
bu, Türkiye'de olmuştur. 

Senelerce ihracatıyla övünülen sanayii, bir gecede alınan ani kararlarla kötülemenin ma
nasını da anlamak mümkün olmamıştır. "Mademki sanayici, çürük, çarık mal üretiyordu; ma
demki sanayici üçkâğıtçılık yapıyordu, haksız kazanç sağlıyordu da, 6 senedir vatandaşın al
datılmasına niye göz yumulmuştu?" diye bir soru akla geliyor. Hükümet, 6 senedir bu çürük, 
çarık-mal satan, mal üreten sanayiciler için neden tedbir almamıştır? Halka şikâyet niye?.. Ya
ni, halka şikâyet, 26 Mart 1989 seçimlerinden sonra, halka yönelişin bir ifadesi midir? Bunu 
anlamak mümkün olmamıştır... 
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Sayın milletvekilleri, dünyanın her ülkesinde korumacılık vardır ve bu korumacılık devam 
da edecektir. Korumacılık, Amerika'da da vardır, Japonya'da da vardır. Bugün, ihracatıyla övün
düğümüz sanayi mamullerini rahatlıkla satabiliyor musunuz Amerika'ya veya Avrupa'ya? Ne
den kota uygulanıyor? Onların sanayisi, Türkiye'nin sanayisinden daha mı geri; hayır! Koru
macılık olacaktır. Korumacılık, Türkiye'de de olacaktır. Genç millî sanayimizi bir süre koru
yarak, gelişip, güçlenmesine herhalde fırsat vermek gerekecektir. Bir gecelik ani kararlarla sa
nayimizin yabancıların rekabet dişlileri arasına birdenbire atılması, onu, herhalde, yeşertmek 
değil, ölüme mahkûm etmek olacaktır. 

Gaye, sanayide bir yapısal değişiklik yapmak ise, bunun bir tekniği vardır, bir zamanla
ması vardır, sektörel bazda ele alınarak değerlendirilmesi vardır; sanayi mamullerinin ilk girdi
siyle nihaî ürün arasında bir üretim süreci vardır. Bütün bunlar göz önüne alınmadan, incelen
meden alınan kararlar yanlış, haksız ve incitici olur. Nitekim, özel sektörün feryatları da buna
dır. Yoksa, hiç kimse, "Tedbir alınmasın" demiyor, hiç kimse, "gümrük duvarları indirilmesin" 
demiyor. Ama, bunu zamanlayarak yapmak gerekir. 

Ayrıca, imalat sanayiinde üretimin bir önceki seneye göre gerilediği, talebin nerede ise yüzde 
50 azaldığı, sanayiin daralıp küçüldüğü ve büzüldüğü, gayri safî millî hâsılanın artmadığının 
anlaşıldığı, kalkınmanın durduğu bir dönemde bu kararların alınmış olması, gerçekten, ülke
mizde sanayiden kaçışı hızlandırmıştır. Ülke, imalat sanayii yönünden bir sıkıntıya girmiştir. 

Senelerce kontrol altına alınamayan ve âdeta devlet politikası haline gelen enflasyon, ka
mu açıklarının kapatılması için KlT ürünlerine yapılan devamlı zamlar, kredi faizlerinin yük
sekliği, devletin sermaye piyasasına sahip çıkması, bu kaynağın hemen hemen yüzde 90'ının 
devlet tarafından kullanılması, âdeta sermaye piyasası değil, devlet sermaye piyasası haline dö
nüşmesi; bankalardaki mevduatın yüzde 50'ye yakınının devletçe kullanılması, Merkez Banka
sı kaynaklarının da tamamının devlet tarafından kullanılması, tutarsız günlük bir sürü karar
ların alınması, ekonomi politikasında istikrarın bir türlü sağlanamaması, sanayiin kendi kade
rine terk edilmiş olması, sanayileşme sıkıntılarının başlıca nedenleri olarak ortaya çıkmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, şüphesiz ki, bir ülkeyi yönetenlerin, o ülkede yaşayan insanların re
fah ve mutluluğunun artmasına gayret etmeleri tabiîdir. Refahın artırılması ise, ekonomik kal
kınmanın sağlanması ve üretimin artırılmasıyla mümkündür, tşte, Türkiye'nin içinde bulun
duğu sıkıntı budur. Üretimi artırmak lazımdır. Evet, yeni teknolojiler gelecek, mutlaka ihraç 
ürünlerine dayalı bir sanayi yapısı oluşturulacak; ama, üretim potansiyeline de yeni kaynaklar 
eklenecek, yeni fabrikalar eklenecek, tşte, sıkıntı burada. Üretim artmıyor Türkiye'de. 

Sanayi, Üretim artışını temin eden, refah ve zenginliği ortaya çıkaran sektörlerin en önem
lilerinden birisidir. Bugün, gelişmiş olan güçlü ülkelerin hepsi sanayi ülkesi halindedir. Sanayi-
leşmemiş ülke yok güçlü olan ülkelerin arasında. 

Türkiye, eğer güçlü bir ülke olacaksa -ki, hepimizin arzusu ve gayretleri bu yöndedir- ken
di sanayiini, yani, millî sanayiini kurmak mecburiyetindedir. 

Türkiye gibi 55 milyon nüfusa sahip büyük bir ülke, millî sanayiini kurup geliştirmedikçe 
bir refah toplumu haline gelemez. Biz bu inançtayız. 

Sanayi ile ne olacaktır... Evet, sanayi ile üretim artacaktır, sanayi ile refah artacaktır, sa
nayi ile istihdam artacaktır; ülkeyi işsizlikten kurtaracaktır, gelir dağılımındaki çarpıklık düze
lecektir. Ayrıca, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkları azalacaktır. Sanayileşmeyle, sosyal so
runlar bir ölçüde de çözüme kavuşacaktır. Yani, sanayileşme, zenginliği ve huzuru ülkemizde 
yeşertecektir. Bunun için sanayi diye çırpınıyoruz. 
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işsizliğin yüzde 22'ye ulaştığı ülkemizde, bu vatandaşlarımıza ve yeni yetişen nesillere iş 
bulmak icap etmektedir, istihdam, ayrıca gelişmişliğin de bir ölçüsüdür. Türkiye'de, çalışan 
nüfusun, 1989 yılı sonu itibariyle, yüzde 50'si tarımla iştigal etmektedir. Nüfusun yüzde 50'sinin 
tarımla uğraştığı bir ülkede, refahı bulmaya da imkân yoktur. Kalkınmış ülkelerde, tarımda 
çalışan nüfus yüzde 3 ila yüzde 10 arasında değişiyor. Bizde ise, sanayi kesiminde çalışan nü
fus, yine 1989 sonu itibariyle, yüzde 15 civarındadır. Sanayileşmiş ülkelerde, sanayi kesiminde 
çalışan nüfus, çalışanların yüzde 25 - 35'i arasındadır. Şimdi, sanayide çalışan bu yüzde 15 
nüfusu en az yüzde 25'lere, yüzde 30'lara çıkarmak lazım. Tarımda çalışan yüzde 50 nüfusu 
da, yine yüzde 15'Iere indirmek lazım. 

Bakınız, Türkiye hep sanayileşmeden bahsediyor. Asrın sonunda, 2000 yılında Türkiye'
nin asgarî ölçüde sanayileşebilmesi için, çalışan nüfusunun yüzde 25'ini sanayi sektöründe is
tihdam etmesi gerekiyor. Bir varsayımla, yüzde 15 tarım kesiminde, yüzde 60 da hizmetler sek
töründe bu nüfusun çalışacağını düşünürsek, -Türkiye, asrın sonunda 70 milyon olacak- bu
günkü duruma, bugünkü kriterlere göre, düzeltilmiş olan işsizlik oranı dahil yine yüzde 10,5 
olarak kabul edersek, asrın sonunda 15 ila 64 yaş grubu arasında 41 Milyon vatandaşımız ola
cak. Bugünkü ölçüler içinde, 2000 yılında istihdam gücümüz 24 milyona yaklaşacak. Bu 24 
milyon vatandaşa nasıl iş bulunacak? Bunun 2,5 milyonunu, bugünkü şartlarda işsiz diye ka
bul edersek, sivil istihdam 21,2 milyon kişi olacak. Bunun yüzde 25'ini sanayi sektöründe is
tihdam edeceğimizi varsayarsak, aşağı yukarı 5,3 milyon vatandaşa iş bulmak lazım. Bugün 
sanayide çalışan nüfus 2,5 milyon, yani katlanarak gidiyor. On sene sonra, nerede proje, nere
de fabrika ki, Türkiye'de sanayideki istihdamı, nüfusu 5 milyona çıkaralım!.. Yok böyle şey... 

Değerli arkadaşlar, nüfusun yüzde 50'si tarım kesimiyle uğraşıyor dedik. Bugün, gerçek
ten, millî gelirden ülkemizde en az nasibini alan, en düşük pay alan, tarım kesiminde çalışan 
nüfustur. Türkiye'de halen 11 milyon vatandaşımızın yıllık geliri 250 dolar civarındadır. Nüfu
sun yüzde 40'ı, yani 22 milyon vatandaşımız da millî gelirden yüzde 11 pay alıyor. Bunun anla
mı yüzde 11'e tekabül eden 22 milyon vatandaşın, millî gelirden senelik aldığı pay şahıs başına 
300 - 350 dolar civarındadır. Buna mukabil, nüfusun ilk yüzde 20'lik kısmı da millî gelirden 
yüzde 55 pay alıyor. Bunların geliri, fert başına 3 500 dolar civarında olmaktadır. 

Gelir dağılımı arasında böylesine büyük uçurumlar olan toplumlarda barış ve huzuru uzun 
süre götürmek mümkün değildir değerli arkadaşlarım. Gelir dağılımındaki bu çarpıklık, sos
yal barışı bozar, toplumları huzursuz yapar. Sosyal barışın devam etmesi için, bu adaletsizli
ğin, bu çarpıklığın, bir ölçüde düzeltilmesi, giderilmesi lazımdır. Bunun önemli çarelerinden 
bir tanesinin de sanayileşme olduğunu söylemek istiyoruz. 

Biraz evvel Sayın Bakanın arz ettiği gibi, ülkenin her köşesinde rekabet gücü olan sanayi 
kurulmalıdır ve vilayetler arasındaki göçe de mani olunmalıdır, oralarda iş imkânları yaratıl
malıdır. Bugün, doğu ve güneydoğuda 30 vilayette, maalesef nüfus göçü var, nüfus kayışı var. 

Biz, işsizliğin önlenmesinde en etkin ve kalıcı çözümün yatırımlardan, sanayileşmeden geç
tiğini söylüyoruz. Ancak, Hükümetin -biraz evvel de Sayın Bakanın üzerinde durduğu gibi-
benimsediği şekilde altyapıya önem vererek, kısa süreli geçici istihdam yaratarak işsizliği önle
mesi mümkün değildir. Evet, mevsimlik birtakım iş imkânları çıkar; ama, devamlılık arz et
mez bu iş, istihdam, Kalıcı istihdam yaratan yatırımlara, özellikle üretime dönük yatırımlara 
ağırlık vermenin gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Yoksa, gerçekten -bu sene yapıldığı gibi-
yıllık programlarda yapılan hesap metotlarının değiştirilmesiyle, kimsenin anlamayacağı var
sayımı ile işsizliği az göstererek, gerçekleri gizleyerek bir sonuca varmak da mümkün değildir. 
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Senelik yüzde 2,5 oranına yaklaşan hızlı nüfus artışı, işsizlik sorununu her geçen gün bi
raz daha artırdığı gibi, tabiî ki, kalkınmamızı da menfî yönde etkilemektedir. Üretimde mey
dana geien artışların bir kısmı, bu nüfus tarafından tüketilmektedir. Ülke düzeyinde yeni üre
tim potansiyeli yaratılmadığı sürece, fert başına düşen üretim ve gelirde de artış sağlanama
maktadır. Biz diyoruz ki, çıkış yolu, yine, sanayileşmektedir. 

Bölgelerarası gelişmişlik farkının azaltılması, birlik ve düzenliğiri korunması ve pekiştiril
mesi bakımından da sanayileşmeyi zarurî görmekteyiz. Esasen, Anayasamızın 166 ncı madde
si de, sanayiin yurt sathında dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini sağlama görevini dev
letimize vermiştir. Devlet, sanayileşmenin zeminini hazırlamak, sanayimizi yurt sathına yaya
cak tedbirleri ve teşvikleri almak durumundadır. Anayasanın bu hükmü karşısında Hükümet, 
sanayiden vazgeçerek veya altyapıya yönelerek, sanayileşmeyi terk ederek, sanayileşerek kal
kınma stratejisinden uzaklaşarak, "Sanayileşmeyi özel kesime bıraktık, özel kesim başının ça
resine baksın" diyemez. Ülkemiz için böylesine önemli bir konu, herhalde kendi kaderine terk 
edilemez. 

Hükümet, sanayileşmeyi refah ve kalkınmanın kaynağı sayarak, ona, gerekli önemi ve ön
celiği vereceği yerde, günlük kararlarla, ekonomik istikrarı bozmakla, istikrarı alt üst etmekle 
meşgul maalesef. 

Hükümet, sanayicilerin sorunlarını çözeceği yerde, bu sorunlara yenilerini ilave etmekle 
meşgul. Sanayicilerin sırtlarına bir sürü maliyetleri artırıcı yükler, fonlar yüklemekle meşgul. 
Konut Fonu, Savunma Sanayii Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu, Zorunlu Tasar
ruf Fonu, Spor Sahaları Fonu, Çevre Kirliliği Fonu vesaire fon, fon, fon... Bütün bu fonlar, 
gayet tabiî ki, üretim yapısı içerisine girmekte, maliyetleri artırmaktadır. Her gün değişen, zik
zak çizen kararlarla ekonomik istikrar bozulmakta, müteşebbislerin güven duygulan yok edil
mekte; şevk ve heyecanları kırılmakta ve müteşebbisler, yatırımdan, maalesef uzaklaşmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, kalkınma ve sanayileşme, her şeyden evvel, bir şevk işidir, bir heye
can işidir; bu ülkenin toprağını, insanını, kurdunu, kuşunu, ağacını sevme işidir; vatandaşları
mızın refah ve mutluluklarını yürekten isteme işidir, duyma işidir, hissetme işidir; bir büyük 
iddia işidir. Bu büyük iddiayı önce gönüllerde yeşertmek gerek. Sonra, yılmadan, yorulma
dan, bezmeden, bıkmadan, usanmadan çalışarak ona ulaşmak gerek. 

Biz, sağlıklı, sürekli, dengeli bir büyüme, topyekûn kalkınmanın esasını teşkil eder diyo
ruz. Bu, kendiliğinden olmaz, bu, teşvik ister, plan ister, uğraş ister, uzun, yorucu ve inatçı 
bir gayret ister; siyasî ve ekonomik istikrar ister. 

Hükümet, ülkemizde ekonomik istikrarı maalesef sağlayamamıştır. Şimdi buna bir de si
yasî istikrarsızlık katılmıştır. Ekonomik istikrarda denge bir türlü kurulamamıştır. Liberal eko
nomi uygulayan Hükümetimiz.maalesef, faizlerle bile, 19 - 20 defa oynamıştır. "Ülke düzlüğe 
çıktı, ülke köşeyi döndü" diye diye, 4 Şubat 1988'de şok kararlar alınmış ve bir sayın bakan 
da bu kürsüden, "Göreceksiniz, iki üç ay sonra enflasyon duracak, dizginlenecek" demiştir. 
Ama, hep beraber şahit olduk, gördük, bekledik; hakikaten, şok kararlar, şok enflasyon ya
rattı; hatırlayacaksınız 1988 yılında enflasyon yüzde 90'lara tırmandı. Sonra o kararlar bitti, 
arkadan, ekim kararları geldi. Bu da yetmedi; bütün bu çelişkili kararlar sanki kâfi değilmiş 
gibi, yine hatırlayacaksınız, bir sayın bakanımız, "Ekonomiyi, artık, klasik üç aylık, altı aylık 
veya bir yıllık vadeli kararlarla değil, günlük politikalarla idare edeceğiz" diye beyanat verdi. 
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Sayın milletvekilleri, yani, böyle, karmaşık, tutarsız, parçalı ve kararsızlık içinde bir eko
nomik ortamda, hangi sanayici, hangi yatırımcı güven duyarak yatırımlara yönelir? Ekono
mik kararlar, her gün değişen borsa fiyatları veya her gün ayarlanan kurfıyatları değil ki... Bu 
nasıl bir ekonomi politikasıdır, tabiî ki, anlamak mümkün değildir. 

Sayın Başbakan, senelerce "küçülün, küçülün" diye tavsiyelerde bulundu; ama, sonra, 
nedense, 26 Marttan bu yana, "sakın küçülmeyin; büyüyün, büyüyün" diyor. Bu sanayileşme 
olgusu, böyle bir sihirli değnek mi ki, "küçülün, küçüjün" dendiği zaman küçülecek, "büyü
yün, büyüyün" dendiği zaman büyüyecek!.. Böyle bir ortamda, gerçekten, müteşebbis veya 
sanayici güven duymuyor, yatırım yapmıyor. 

Değerli milletvekilleri, tabiî ki, sanayiciler ve müteşebbisler, geleceğe dönük hesaplarını 
bilinen kaidelere göre yapmak isterler; sık sık değişen kararlarla sanayi kurulmaz; kurulan sa
nayi de gelişemez, büyüyemez. Sanayi, her gün değişen sürpriz kararlardan da hoşlanmaz. Şok 
kararlar güvensizlik yaratır, yatırımları kaçırır. Bakınız, 1989 yılında kalkınma ve sanayileşme 
nasıl olmuş : 1989 yılında, plan hedeflerinde, kalkınma hızı yüzde 5 olarak alınmış, sanayi 
sektöründe büyüme hızı da yüzde 6,5 olarak öngörülmüştü. Buna mukabil, 1989 yılı sonunda 
kalkınma hızı yüzde 1,1 olarak tespit edilmiş. Yani, kalkınma yok, kalkınma sıfır, kalkınma 
durmuş. Hatta, yine plana göre, nüfus artışı yüzde 2,21, kalkınma hızı yüzde 1,1; yani, Türkiye 
yüzde 1,1 geriye gitmiş; ilerlememiş. Bunun neticesinde, gayet tabiî ki, işsizlik ve gelir dağılı
mındaki çarpıklıklar da artmış durumda. 

Yine, 1989 yılında, sadece imalat sanayiinde gelişme hızının yüzde 6,1 olacağı öngörül
müş, fakat, buna mukabil 1989 yılında imalat sanayiindeki büyüme de, yine, son bilgilere göre 
yüzde 1,42 olmuş; gelişmemiş, burada da büyüme yok, burada da nüfusa göre üretim artışı 
yok. Türkiye nasıl kalkınacak, Türkiye neyi ihraç edecek, neyi satacak? 

İhracata bakıyoruz; 1989 yılında ihracatta da bir büyüme yok; hatta, binde 3 nispetinde 
gerileme var. 

Gayri safi millî hâsılada kişi başına düşen gelir, sabit fiyatlarla, 1988 yılında 5 723 Türk 
Lirası iken, 1989 yılında 5 591 Türk Lirası olmuş. Yani, sabit fiyatlarla, 2989 yılında kişi başı
na düşen millî gelir, 1988 yılına nazaran, 132 lira daha azalmış, tşte bunun adı, fakirleşme, 
fukaralaşma. 1979 yılında fert başına düşen gayri safi millî hâsıla 1 346 dolar cari fiyatlarla, 
1989'da da 1 448 dolar olmuş yine plana göre. Dolardaki aşınma ve yıpranma göz önüne alı
nırsa eğer, fert başına düşen gayri safi millî hâsılada herhangi bir artış yok; Türkiye yerinde 
saymış 10 senedir, tşte, Türkiye'nin 10 senenin sonunda geldiği yer burasıdır. 

Değerli milletvekilleri, netice hepimizi düşündürmelidir. Bu neticelere bakarak, kalkınmakta 
olduğumuzu, gelişmekte olduğumuzu sanayileşmekte olduğumuzu iddia etmek mümkün değil. 

Sayın milletvekilleri, geliniz, önergemizi destekleyiniz; bunun sebeplerini hep beraber ara
yalım, çarelerini bulalım; durmuş olan sanayimizi yeniden canlandıralım; üretmeyen bu eko
nomik modeli üretim yapar hale getirelim; sağlıklı bir kalkınma ve dengeli bir gelir dağılımı 
sağlayalım. 

Bugün, sanayi kesimi, çok çeşitli ve ciddî sorunlarla karşı karşıyadır. Kullanılabilir kay
nakların azlığı ve pahalılığı, sosyal yüklerin ve fonların fazlalığı, girdi fiyatlarının yüksekliği, 
KİT ürünlerine yapılan devamlı zamlar, durdurulamayan enflasyon, sağlanamayan ekonomik 
istikrar; sanayi sektöründen kaçışı hızlandırmaktadır. 
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Kararsızlığa ve ümitsizliğe düşerek, yarının endişelerini duymaya başlamış olan sanayici
leri, bu ümitsizlikten, geliniz, hep beraber çıkaralım, kurtaralım diyoruz. Müteşebbislere gü
ven verelim ki, yatırımlar yeniden hızlansın. 

Yatırımlar nasıl yapılacak? Gayet tabiî, önce bir fizibilite raporu hazırlanacak; bu kâfi 
değil; sonra ne olacak? Kaynak bulunacak; bu da kâfi değil; bunu yapacak, bunu yürütecek 
müteşebbise, yani uzman insana ihtiyaç olacak. Bir gecede alınan şok kararlarla, sürpriz ka
rarlarla, sanayi kurduğuna pişman edilen, faiz yükü altında ezilen müteşebbisleri, hemen yatı
rımlara sevk etme imkânı yoktur. Bu gidişle, önümüzdeki yıllarda, dış ülkelere satacak mal 
bulmakta zorluk çekeceğiz, önümüzdeki yılların, ihracat bakımından rahat ve aydınlık olma
yacağını, üzerine basarak, bir defa daha belirtmek istiyorum; üretimi artırma zaruretini vur
gulamak istiyorum. 

Yatırım demek, üretim demektir, istihdam demektir. Eğer kalkınmayı yeniden hızlandır
mak istiyorsak, eğer milletimize refah getirmek istiyorsak, bir süredir gözden düşen sanayi ya
tırımlarını yeniden canlandırmak durumundayız. Yatırım - istihdam - üretim ve ihracat çizgisi
ni sürdürebilmek için, sanayileşmede yeni politikalara ve yeni teşviklere ihtiyaç vardır diyoruz. 
Yatırımların üretken sahalara kaydırılması, mevcut tesislerin modernize edilmesi, yeni tekno
lojilerin getirilmesi, mevcut tesislerin kapasitelerinin büyütülmesi, yeni tesislerin kurulması ba
kımından, yeni teşvik politikalarını zarurî görmekteyiz. Zira, biz, Türkiye'nin geleceğini sana
yileşmede buluyoruz değerli milletvekilleri. Kalkınmanın lokomotifi olarak sanayii görmekte
yiz. Türkiye'nin, yeniden, ekonomik ve siyasî istikrar ve güven içerisinde, şevkle, heyecanla ya
tırımlara yönelebilmesi için, bir güven tazelemesine ihtiyaç vardır diyoruz. Güven olmayan bir 
ortamda yatırımlar yeşermemektedir. Kararsız bir ortamda sanayi kurmak mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, sanayileşmenin en büyük sorunu da işte buradadır. Her kesimde ol
duğu gibi, sanayi kesiminde de, maalesef, güven bunalımı vardır. Güven olmayan bir ortamda, 
sanayi kurulamaz, gelişemez. Sayın ANAP hükümetleri, sanayii gündeminden çıkarmıştır. Bu 
nedenle, başarılı olmaya da imkân yoktur, nitekim olunamamıştır; üstelik güven de kaybedil
miştir. Ekonominin temel dengeleri çok çarpılmış, gelir dağılımı çok bozulmuştur. Ülke, maa
lesef zaman kaybediyor, maalesef kan kaybediyor. Bir an önce millete gidip, güven istemek 
lazımdır. Tek çare, kararlı ve istikrarlı bir ekonomik politika uygulayabilmek için, güvenilir ha
le gelmektir; tek çare, milletin hakemliğine başvurmaktır diyoruz. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölhan. 
SHP Grubu adına, Sayın Mustafa Çakır; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA MUSTAFA ÇAKIR (Giresun) — Sayın Başkan, sayın miletvekille-

ri; ülkemizin sanayi politikası hakkında açılması istenen genel görüşme üzerine söz almış bu
lunuyorum; Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Sanayileşme konusu Yüce Mecliste birkaç kez tartışıldı. Bugünkü iktidarın sanayileşmeyi 
kesinlikle durdurduğunu, sanayileşme konuşunda hiçbir girişimde bulunmadığını, burada hep 
birlikte görüyoruz. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, bütün sorunlarını sanayileşmeye önem 
vererek çözmüşlerdir. Geçtiğimiz dönemlerdeki Cumhuriyet hükümetleri de, o dönemin zor 
şartlarında, yeterli düzeyde eğitilmiş insan sorununa rağmen, sanayileşme konusuna ciddî önem 
vermiş ve sanayileşmede büyük ölçüde gelişmeler sağlamıştır. O dönemi incelediğimizde, ülke
nin temel yapısını oluşturacak demir - çelik fabrikaları, çimento fabrikaları, şeker fabrikaları, 
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dokuma fabrikaları gibi temel fabrikalar, temel sanayi kuruluşları o dönemde gerçekleştiril
miştir. Daha sonra, çok partili döneme geçildiğinde, yine o dönemin hükümetleri, plansızlık
lara rağmen, ciddî planlama yapılmamasına rağmen, sanayileşme konusunu gündeminden çı
karmamış, sanayileşmeye büyük önem vermiştir; fakat 1980'e gelindiğinde, 24 Ocak kararla
rıyla, sanayi Türkiye'nin gündeminden çıkarılmıştır. O dönemin politikasını incelediğimizde, 
bizzat hükümet yetkilileri; sayın bakan, "Hükümetin politikasında, devlet olarak sanayie gir
meme vardır. Bizim politikamızda özel sektöre hazırlık yapılır, sanayiin altyapısı oluşturulur. 
Bunun dışında, devletin sanayie girmesi mümkün değildir" diyor. 

24 Ocak kararlarıyla bu politikalar oluşturulmuştur. 24 Ocak kararları, devletin sanayi-
den çekilmesi kararıdır. Bugün, Türkiye'nin içinde bulunduğu bütün sıkıntılar; enflasyon, ha
yat pahalılığı ile sanayileşmenin durdurulmasından, Türkiye'de üretimin olmamasından kay
naklanmaktadır. 

Tabiî, bu kürsüye gelen ANAP sözcüsü sayın millet vekille ti, sanayileşme politikasının Ana
vatan Partisi döneminde büyük ölçüde geliştirildiğini, sanayie yeterli önem vedildigini iddia 
etmektedirler. Hatta, Anavatan Partisi döneminde sanayiin ihracattaki payının yüzde 80'lere 
ulaştığını iddia etmektedirler. Geçmiş dönemlerdeki ANAP hükümetleri programlarında, "Dev
let, sanayi ve ticarete anaprensip olarak girmemelidir" diyor. "İstisnaî olarak, geri kalmış böl
gelerde sanayi tesisleri kurabilse bile, bunu özel sektöre devretmelidir" görüşünde olduklarını 
belirtiyorlar. 

Anavatan Partisi iktidarının, sanayileşmede de, sanayi ürünlerinin ihracattaki payının yüzde 
80'lere çıkarılmasında da, büyük katkıları olduğu görüşünde değiliz. Hükümet sözcülerinin 
her konuşmalarında belirttikleri, sanayi ürünlerinin ihracattaki payının yüzde 80'lere çıkarıl
ması konusunu, rakamlarla açıklamaya çalışacağım. 

1980 yılında, sanayi ürünlerinin ihracatımız içindeki payı yüzde 36 ölçülerinde idi, 1983 
yılında, bu rakam yüzde 64'e çıkmış. Yani, 1980'den 1983'e, üç yılda, 28 puanlık bir artış sağ
lanmış ve yüzde 64 olmuş; fakat, 1983'ten 1990'a geldiğimizde, sanayi ürünlerinin ihracattaki 
payı yüzde 80'lere ulaşmış; yani, ANAP döneminde, 1983'ten 1990'a kadar 16 puanlık bir ar
tış sağlanmış. Bu artışlar da, büyük ölçüde, sanayicilerin kapasitelerinin zorlanması pahasına, 
tarım ürünlerinin paketlenerek sanayi ürünlerine dönüştürülmesi pahasına, vergi iadesi ve teş
vikler pahasına olmuştur. Bunların içerisinde, tabiî, hayalî ihracatlar da var. Bunlar da büyük 
ölçüde bu rakamları kabartıyor. 

Değerli arkadaşlar, Hükümetin sanayi politikasının olmadığını, Sanayi ve Ticaret Bakan
lığına verdiği değerden de anlamaya çalışıyoruz. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 1990 malî yılı 
bütçesi 231 milyar 180 milyon liradır. Bu bütçe, geçen yıl ki bütçeden daha da düşüktür. Genel 
bütçeden aldığı pay 231 milyar liradır. Yani, genel bütçeden aldığı pay binde 3,5 oranındadır. 
Bu bütçe 1988 yılında binde 5; 1989 yılında binde 4 civarında pay alarak, yıllara göre azalan 
bir bütçedir. Bugün, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1990 malî yılı bütçesi 213 milyar 
806 milyon liradır. Tabiî, burada Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bütçesi çok yüksek
tir diye bir iddiada bulunmuyoruz. Hükümet, Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün bütçesi ölçeğinde, bu derece önemsiz bir bakanlık olarak gördüğü için 
bütün bunları söylüyoruz. 

Değerli arkadaşlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bünyesinde bulunan kuruluşlar da azal
tılmıştır. Bugün Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bünyesinde, ciddî sayılabilecek üç beş kurulu-
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şun dışında kuruluş kalmamıştır. Büyük ölçüde, bu Bakanlığın bünyesinde bulunması gereken 
kuruluşlar, devlet bakanlıklarına dağıtılmıştır. 

Bütün bunlara rağmen, sanayide 12 -13 milyar dolarlık bir ihracat artışı sağlanmıştır. Yurt 
içindeki fiyatlar sürekli olarak yükseltilmiş, halkın bu mallara talebi durdurulmuştur. Netice
de, dış borçlar, azalması gerekirken azalmamış, ithalattaki açığın dengelenmesi, hatta ihraca
tın ithalatın üzerine çıkarak, dış borcumuzu ödemek için para ayırmamız gerekirken, bunlar 
olmamış, dış ticaret açığı artmıştır. Halkın yaşamında hiçbir iyileşme olmadığı gibi, halk gide
rek yoksullaşmıştır. ihracattaki artış, halkın sürekli fedakârlık yapması pahasına, bu paydan 
ülke insanlarının büyük bir bölümünün yararlandırılmaması pahasına, fakirleştirilmesi paha
sına gerçekleşmiştir. * 

Bu ihracat olayından, bir avuç kişi yararlanmıştır. Onlar, yüklerini sürekli tutmuş, bir avuç 
sahte ihracatçı köşe dönmüş; onlar köşe dönerken, yakın çevreler vurgun vururken, ülke, iç 
ve dış borç batağına sürüklenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bugün, Hükümetin bütün sanayi politikası, özel sektör ağırlıklı ola
rak devam ediyor, özel sektör, Türkiye'nin bütün işsizlik sorununu, sanayi yatırımları yaparak 
halledecek ve ülkeyi kalkındıracak... Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, özel sektörün, 
Türkiye'nin sanayi politikasını, sanayileşmesini üstlenecek boyutlarda, gelişme içerisinde ol
duğu görüşünde değiliz, özel sektörün yapısını incelediğimizde, özel sektörün bugün büyük 
ölçüde sıkıntı içerisinde olduğunu görüyoruz, özel sektör, Hükümetin yüksek faiz politikası 
nedeniyle, işletmelerini götürecek durumda değildir. Bugün, yüksek faiz politikası, özel sektö
rü, büyük ölçüde, sanayi yatırımları yapmaktan caydırmaktadır. Bu politikalar, özel sektörü, 
•işletme sermayesi sıkıntısı nedeniyle- elindeki fabrikalarını bile satma durumuna getirmiştir. 

özel sektörün büyük bir bölümü, 1980'den sonra, yükse faiz politikası nedeniyle, sıkıntı
larını gidermek için, elindeki kuruluşları satarak, hizmet yatırımlarına yönelmektedir, özel sektör, 
bugün, fabrikalar yapma yerine, deniz kenarlarında lüks oteller yapmaya yönelmiştir. 

Devletin, ürettiği mallara sürekli zam yapması, özel sektörün maliyetlerini yükseltmiş; özel 
sektörün de bu yüksek maliyetler karşısında yatırımlarını kurtarabilmek için sürekli zam yap
ması neticesinde, ekonomik dengeler altüst olmuş, halkın alım gücü ise, artan fiyatlar karşı
sında, sürekli, gerilemiştir. Alım gücü düşen ülkede, sanay imalları da, iç piyasada satılamaz 
veya zor müşteri bulur duruma gelmiştir. Bugün bunu bir örnekle açıklamak gerekirse; büyük 
imalat sanayi işyerlerinde, imalatçıların tam kapasiteyle çalışmamalarının nedenlerinin başın
da, yüzde 57,7 ile, talep yetersizliği gelmiştir. Çünkü, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı hal
kın alım gücünü düşürünce, sanayi mallarına karşı halkın talebi de azalmaktadır. 

Yine, KİT satışlarını, yani devlete ait sanayi kuruluşlarının satışını, biz Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti olarak kabul etmiyoruz. Çünkü, kendi yapısını götüremeyen, kendi sanayileşme
sini götüremeyen bugünkü özel sektöre devletin fabrikaları devredilmeye çalışılıyor, özel sek
tör kendi fabrikasını götüremezken KİT'leri satın alacağı ve ciddî bir satış yapılacağı görüşün
de de değiliz. Zaten, bu olay, başta, KİT'lerin halka satılması şeklinde getirildi, daha sonra 
da satışların özel sektöre yapılması şeklinde geldi; fakat, görebildiğimiz kadarıyla, bu satışlar 
sağlıklı bir şekilde yapılamamaktadır. Bu gelişme aşamasında da, KİT'lerin özel sektöre dev
redilmesi yanlıştır. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Zarar etmeye devam mı etsinler? 
MUSTAFA ÇAKIR (Devamla) — Siz zaten, zarar edenleri değil, kârlı kuruluşları satı

yorsunuz. 
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Yine, ticarette büyük yanlışlıklar vardır; Hükümetin ithalat politikasında ciddî yanlışlık
lar vardır. Daha önce, bir süre Süt Kurumunda çalıştım. Orada, süt fabrikasının laboratuvar 
malzemesinin alımında bulunmuştum. Laboratuvar malzemesi, tamamıyla, bütün bir labora-
tuvarın kurulması şeklinde ithal ediliyor. Yani, bir laboratuvara ne gerekliyse hepsi dışarıdan 
getiriliyordu; fakat, o zaman yaptığımız incelemede, o malların yüzde 90 oranında Türkiye'de 
bulunduğu gerçeği ortaya çıkmıştı. Yani, ithalat politikasında, ciddî ihtiyaçlar değerlendirile
rek o mallara yönelik ithalat yapılması gerekir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, 1980'li yılla
rı sanayileşmede kayıp yılları olarak görüyoruz. 1970'li yıllarda yaşanan petrol bunalımı, yal
nız Türkiye'yi değil, bütün dünyayı etkilemiştir. O dönemde petrolün varilinin 2 - 3 dolardan 
birden 35 - 40 dolara yükselmesi, bütün ülkelerin ekonomilerini olumsuz yönde etkilemiştir. 
O dönemde, başta petrol olmak üzere, çeşitli mallarda yokluklar, kuyruklar yaşanmıştır. Pet
rol fiyatının birden yükselmesi, gelişmiş ülkeleri etkilediği gibi, petrol yönünden dışa bağımlı, 
dövize bağımlı gelişmekte olan ülkeleri de, daha büyük boyutlarda etkilemiştir. O dönemin 
şokuna uyum sağlayana kadar, bütün ülkelerin sanayilerinde ciddî sarsıntılar görülmüştür. Bu
gün, o yıllara göre petrol fiyatları yarı yarıya, hatta bazı yıllarda daha da aşağı düştüğü halde 
ve Türkiye'nin de en büyük ithalatı petrol olduğuna göre, petrol fiyatlarındaki bu iyileşmenin 
ve dövizde rahatlamanın iyi kullanılmaması büyük bir talihsizliktir; kaçırılan çok önemli bir 
fırsattır, ttalya, petroldeki bu ucuzlamayı çok iyi kullanarak sanayiini geliştirmiş, bugün Or
tak Pazar ülkelerinin -kendisi de zaten Ortak Pazar üyesidir- en iyi durumda olanlarıyla boy 
ölçüşecek aşamaya gelmiştir. 

Değerli milletvelilleri, sanayide bütün bu olumsuz gelişmelerin çözümü nedir? Biz Sos
yaldemokrat Halkçı Parti olarak, elindeki bütün ciddî kuruluşları alınarak devlet bakanlıkla
rına dağıtılmış, bütçesi yetersiz, bakanlık ölçeği, sanayi siteleri ve organize sanayi siteleri ölçe
ğine indirilmiş bir Sanayi Bakanlığı istemiyoruz. Sanayileşmeyi, Türkiye'nin gündeminde en 
önemli sorun olarak görüyoruz. Devletin ve özel sektörün, "planlı bir ekonomi" görüşümüz 
içerisinde, sanayileşme olayına girmesini sağlayacak politikalar oluşturacağız. "Türkiye'de planlı 
ekonomi görüşü" diyoruz; bu Hükümetin politikasında ciddî bir planlama olayı olmadığı için. 
Tabiî, şekil üzerinde, kâğıt üzerinde bir planlama olayı var, planlar yapılıyor; ama, bugün, Türk
iye'nin en önemli kaynak israflarından birisi de ciddî plansızlıktır. 

Bu sene Karadenizde büyük ölçüde, balık kalmadı, balık yenmedi. "Deniz kirliliği vardır, 
deniz kirliliği olduğu için Karadenizde balık yoktur" görüşüne katılmıyorum. Bunun, deniz 
kirliliğinden önceki en önemli nedeni şudur : Araştırma yaptığımızda gördük ki, Karadeniz 
Bölgesinde yirminin üzerinde balık işleyen fabrika kurulmuş; o fabrikaların her birinin kapa
sitesinin 300 - 500 ton olduğunu düşündüğünüzde, her gün kapısına 100 - 200 kamyon hamsi 
veya diğer balığın yığıldığını, onların işlendiğini düşündüğünüzde, o denizlerde balık kalmaz. 
Nitekim, o fabrikalarda her boyutta, her ölçüde balık -3 santim, 5 santim ölçüsündeki hamsi
ler bile- işlenmiştir. Bu da, kaçakçılık, trolle balık avlanması sonuçlarını getirmiştir. Bugün, 
Karadeniz Bölgesinde, plansız bir şekilde balık işleyen fabrikaların yapılması nedeniyle Kara
denizde balık yoktur. 

Bunlar ne olabilirdi? Ciddî bir hükümet yapısı, sanayileşmeyi ciddî ölçüde gören, planla
mayı çok ciddî değerlendiren bir yapı olsaydı, Karadenizin balık potansiyeli değerlendirilir, Ka
radeniz Bölgesinde üç fabrika, beş fabrika sürekli çalışabilecek ölçüde düşünülür, geri kalan 
fabrikalara müsaade edilmeyebilirdi. Bugün, her önüne gelen, teşvik alarak fabrika kurmuş 
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o denizlerimizde balık bırakmamıştır. Şimdi, Türkiye ekonomisinde, o yatırımlar bile atıl du
rumda kalmıştır. O ucuz teşvik alan kuruluşlar bile, almış oldukları ucuz teşvikin faizlerini, 
anaparalarını dahi ödeyememe durumundalar. 

Türkiye'de, hem özel sektörün, hem de devletin yatırımlara girmesini sağlamak gerekir. 
Bugünkü Hükümetin politikası şudur : Hükümet, Türkiye'nin işsizliğini, Türkiye'nin ciddî so
runlarını, özel sektör, sanayileşmesiyle çözümleyecektir görüşündedir. Biz bu görüşe kesinlikle 
inanmıyoruz. Türkiye'de özel sektörün yapısı, özel sektörün gelişmesi, işsizliğe çözüm olacak 
boyutlarda değildir. Zaten, özel sektör kendi yatırımlarını bile götüremezken, Türkiye'nin sa
nayileşmesinin tamamıyla özel sektöre devredilmesi büyük bir talihsizliktir. 

Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde, özel sektör planlı bir çerçevede yatırımlara girer
ken, devlet de ciddî olarak yatırım olaylarına girmelidir diye düşünüyoruz. İleride Avrupa Top
luluğuna girebileceğimiz düşünülerek, sanayileşmede yeni bir yapılaşmaya gidilmesi gereğine 
inanıyoruz. Sanayide teşviklerin çok ciddî verilmesine, eş dost kayırtmamasına, üretici artıra
cak alanlara teşvik verilmesine; hammadde, kapasite kullanımı, dış pazar olanakları, iç pazar 
sorunları çok ciddî araştırılarak teşviklerin verilmesi gereğine inanıyoruz. 

Ciddî bir çalışmayla, devlet ve özel sektör kuruluşlarının sorunlarının çözümlenmesini is
tiyoruz. Bugün zaten Hükümetin kendisi sanayi yatırımları yapmıyor, fabrikalar kurmuyor. 
Hükümet, elektrik enerjisi getirerek, altyapı hazırlıkları yaparak, sanayii geliştirdiğine inanı
yor; fakat, altyapı sorunlarının çözümlenmesi de sanayii kendi başına geliştirecek ölçüde olmuyor. 

Kısaca, SHP olarak biz, Türkiye'nin bulunduğu şu aşamada devletin önemli alanlarda 
sanayi olayına girmesini istiyoruz. Planlı bir yapı içerisinde, özel sektörün de gelişmesini kır
madan, onların ciddî olanlarını destekleyerek, sorunlarını çözerek, yeterli oluyorsa birbirleri
nin alanlarına girmeden sanayii geliştirmek istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, sanayileşme, Türkiye'nin gündeminde en önemli sorun. Bugün içinde 
yaşadığımız sıkıntıların, enflasyonun ve hayat pahalılığının tek nedeni, üretimsizliktir. insan
larımız işsiz; sürekli olarak, iş talebiyle Meclise geliyorlar. Milletvekilleri olarak, sürekli, hepi
miz bu olaylarla karşılaşıyoruz. İşsizlik nedeniyle, bölgelerimizde büyük ölçüde göç olayı var. 
Hayat pahalılığı, almış başını gidiyor. Görebildiğimiz kadarıyla, bugünkü Hükümet kendisini 
savunurken; işte, köprü yaptık, baraj yaptık, altyapı tesisleri yaptık, elektirk, telefon getirdik... 

ALt ŞAKtR ERGİN (Yozgat) — Yalan mı? 
MUSTAFA ÇAKIR (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bunlar yalandır demiyorum; bir öl

çüde doğru olabilir. Tabiî ki, bir gelişme olacaktır. Yani, insanların uzay çağına gittiği, bilgisa
yar çağına geçtiği bir dönemde, Türkiye'de de gelişmeler olacaktır; ama Türkiye'deki gelişme
ler kaplumbağa hızıyla gidiyor. Fakat, bütün ANAP sözcülerinin savunması budur. Görebildi
ğimiz kadarıyla, Hükümetinizin başta ilk sorun olarak gördüğü olay, enflasyondu, iktidara 
geldiğinizden bu yana, kürsülerde sürekli olarak, enflasyonun en ciddî sorun olduğunu ve bu
nun çözümlenmesi gerektiğini söylüyordunuz. Görebildiğimiz kadarıyla, Türkiye'de en ciddî 
sorun olarak gördüğünüz, bizim de gördüğümüz enflasyon sorunu hâlâ çözümlenmemiştir. Bu
nun altında üretimsizlik yatmaktadır. Gelişmiş ülkelerin ve gelişmekte olan ülkelerin, günü
müzde sanayileşmeye çok önem verdiği bir dönemde, rekabete açıldığı bir dönemde, sizin en 
büyük yanlışlığınız, sanayiden çekilme, sanayii özel sektöre devretme görüşünüzdür. 

özel sektör, belli bir aşama da olsa, özel sektörün gelişmesi, sermaye birikimi, Türkiye'
nin sanayileşme sorunlarını çözebilecek, Türkiye'deki insanların işsizlik sorunlarını çözebi-
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Iecek aşamada gelişmiş bir özel sektör yapısı olsa, bir ölçüde "özel sektör artık bu olayı götü
rüyor, Türkiye'nin sanayileşmesini ve işsizlik sorununu çözebilecek boyutlara gelmiştir" dü
şüncesiyle, belki, özel sektöre karşılık devleti kademeli olarak yatırımlarından çekebilirsiniz; 
ama, bugün Türkiye'deki özel sektör yapısı kendini dahi götürememekte, devletten kredi iste
yen, yatırımlarını yaparken özsermayesine dayanmadığı için kredi faizlerini dahi ödeyemeye
cek ölçüde bir özel sektör yapısına, Türkiye'nin sanayileşmesini terk etmek büyük bir yanlışlıktır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye sanayisinin incelenmesi ve bütün bu yanlışlıkların düzel
tilmesi amacıyla genel görüşme açılmasını, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak destekliyor, 
Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakır. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ali Topçuoğlu; buyurun efendim. (ANAP sıraların

dan alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; Sakarya Milletvekili Sayın Mehmet Gölhan ve 10 arkadaşının, ülke sanayii üze
rinde genel görüşme açılması hakkındaki önergesi üzerinde Anavatan Partisinin görüşlerini 
sunmak üzere söz almış bulunmaktayım. 

Genel görüşme talebinde bulunan sayın milletvekillerinin verdikleri önerge üzerinde yap
tığımız incelemede, fikirlerini iki noktada toplamamız mümkündür : 

Birinci kısımda; Türkiye'nin kalkınması, mamur ve müreffeh, kalkınmış bir ülke olabil
mesi için, mutlaka yüksek seviyede kalkınabilmesi için, ekonomik yönden kalkınması ve dola
yısıyla ekonominin de sanayie bağlı olduğu iddia edilerek, sanayileşmek mecburiyetinde ol
duğumuz, 

İkinci ve son kısımda ise; Türkiye'nin büyümeyip küçüldüğü, Türk sanayiinin küçülme
sinden mütevellit istihdam imkânının kalmadığı, Türk sanayiinin ölüme terk edildiği ve dünya 
sanayii karşısında ezileceği, 

Gerekçeleriyle genel görüşme açılması talep edilmektedir. 
Biz, Anavatan Partisi olarak, Sayın Mehmet Gölhan ve arkadaşlarının önergelerinde yer 

alan birinci fikirlerine iştirak ediyoruz. Çünkü, dünyada tarım ürünleri üreterek kalkınan bir 
ülkeye rastlanmamıştır. Tarım ürünleri üreten ülkelerin geri kaldığına, dünya çarklarının bun
ların aleyhine çalıştığına, bu çarkların sanayi ürünleri üreten ülkelerin lehine çalıştığına ina
nıyoruz. 

Biz de inanıyoruz ki, Türkiye'nin, kalkınma için, sanayileşmesi şarttır; ama, sizin sözü
nüze bir şey daha ilave etmek istiyorum : Sanayileşeceğiz; ama dünya piyasalarında rekabet 
edebilecek, dışa açılabilecek sanayi politikalarını takip etmek mecburiyetindeyiz. 

önergedeki ikinci bölüme geliyorum : Türk sanayiinin ölüme terk edildiği, istihdam im
kânının kalmadığı iddialarına biz şahsen iştirak etmiyoruz; iştirak edemeyiz de. Çünkü, Türk 
sanayii Anavatan Partisi dönemlerinde sıçrama ve büyüme yapmış; Türk sanayiinde devrim 
yapılmıştır. 

"Türk sanayiinde devrim yapılmıştır" deyince neyi kastettiğimizi söylemek isterim : Türk 
sanayiinde hakikaten devrim yaptık. Devrimden gayemiz, üretmiş olduğumuz sanayi mamul
lerinin dünya piyasalarında fiyat ve kalite bakımından rekabet edip, kendini kabul ettirmesi
dir. Biz bu sanayie devrim yapma sanayii diyoruz. 

— 245 — 



T.B.M.M. B : 107 1 . 5 . 1990 O : 1 

Türk sanayiinin, Türk ekonomisinin nereden nereye geldiğini, ne kadar mesafe aldığımızı 
tespit edebilmemiz için, 1980 ve önceki yıllarla bugünkü yılları mukayese etme imkânını bul
mamız gerekir. Böylece, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini bulabiliriz. 

1980 yılından önce, Türk ekonomisi, döviz üretemeyen bir ekonomi idi; Türk ekonomisi 
tasarruf üretemeyen bir ekonomi idi; Türk ekonomisinde kamu kuruluşları gelir temin edeme
yen bir durumda idi ve kıt olan kaynakları en iyi şekilde, en güzel şekilde dağıtılamıyordu. 

Aziz arkadaşlarım, 1980'den önce (1973 - 1980 arasında) ihracatımızın ithalatı karşılama 
oranı yüzde 35 idi. 1979 yılında 1,7; 1980 yılında ise ancak 2,2 milyar dolar ihracat yapabili
yorduk. 

1975, 1976 ve 1977 yıllarında 6,8 milyar dolar borç almak mecburiyetinde kalmıştık. Bu 
şartlar altında dahi, en zarurî ihtiyaç maddelerimizi, ilacımızı bile ithal etmekte güçlük çeki
yorduk. Dünyada, 103 ülke arasında, kredibilitesi bakımından 100 üncü sıradaydı. Yani, dün
yada en son üç ülkeden biri Türkiye idi. 

Bu şartlar altında ve o devrin son zamanlarında bir petrol şokunun da tesiriyle, Türk sa
nayiinin çarkları dönmez olmuş ve Türk sanayii bir darboğaza girmişti. Bu devrede, makro 
düzeyde, hükümetlerin ekonomik politikalarına dikkat ettiğimizde, ithal ikamesine dayalı bir 
sanayi politikası takip ediliyordu. Gümrük duvarlarıyla korunmuş, iç piyasaya dönük bir sa
nayimiz vardı. Altyapısı olmayan bir sanayimiz vardı ve teknolojik gelişmeye ayak uydurama
yan, ulaşım ve haberleşme imkânlaıı olmayan bir sanayimiz vardı. Rekabetin olmadığı bir or
tamda, malın kalitesine, ambalajına, servisine, standardına bakılmadan, Türk vatandaşı, pi
yasada ne bulduysa, hangi malı, hangi fiyata bulduysa almak mecburiyetinde kalmıştı. 

Türk sanayicisi, o zamanki fabrika sahipleri, ister fabrikası kapasitesiyle çalışsın ister ça
lışmasın, malın kalitesine bakmadan, malın maliyetini düşürmeyi düşünmeden ve rantabl bir 
fabrikayı kurmayı da düşünmeden, malını piyasaya sürüp, bol miktarda, bol bol milletin sır
tından para kazanılıyordu. 

Şimdi, 1980 yılına kadar yapılan ekonomik müdahaleleri, ekonomik politikayı tasvip et
mediğimizi söyledik. Zira, sanayie devletin müdahalesi yanlıştı, sanayide ithal ikamesi politi
kası yanlıştı, gümrük duvarlarıyla korunarak iç piyasaya mal üretmek yanlıştı; hele, altyapısı 
olmadan sanayileşme çok yanlıştı; elektriksiz, yolsuz, telefonsuz, gümrüksüz sanayileşme yan
lıştı aziz arkadaşlarım. 

tşte, bu yanlışlarla, bu şartlarda Türkiye'nin sanayileşmesine imkân yoktu. Zaten, Türki
ye'de sanayileşmemişti. Sanayileştiğini zannettiğimiz sanayi ise, marazi bir sanayileşme idi aziz 
arkadaşlarım. Hani, bir insanın kolu, bacakları şişer, karnı büyür; bu şekildeki bir şişme ve 
büyüme sıhhat alameti değildir; sıhhat alameti, adalelerin güçlenerek vücudun büyümesi şek
linde olur. Bizim de sıhhatli bir şekilde sanayileşmemiz için, adaleleri güçlü ve gelişmiş, büyü
yen bir sanayie sahip olmamız lazım, önemli olan, kalite ve fiyat yönünden dünya piyasaların
da rekabet eden sanayiin kurulması idi. 

Sayın milletvekilleri, 1980 öncesi sanayinin marazi bir sanayi olduğunu sizlere ifade et
lim. Bu fikrimizin doğru olduğu noktasında, Devlet Planlama Teşkilatından alınan bilgileri 
size arz edersem, herhalde birleşebiliriz. 

Şimdi, 1968 faktör fiyatlarıyla... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ne faktörü, hangi faktör? 
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ALİ TOPÇUOĞLU (Devamla) — Bilmiyorsan ben ne yapayım kardeşim. 
1976 yılı gayri safi millî hâsılası 195 milyar 780 milyondur. Ben, 1980'den önceki dört yılı, 

bîr de bizim dönemimizdeki, 1989 yılından önceki dört yılı mukayese etmek maksadıyla, 1976 
- 1980 yılları arasından bahsediyorum. 

1976 yılt gayri safi millî hâsılamız 195 milyar 780 milyon lira iken, 1980 yılı gayri safi millî 
hâsılamız ise 206 milyar 120 milyon liradır. Dört yıldaki artış 10 milyar 340 milyon liradır. Dört 
yıllık toplam artış hızı, yani övündükleri 1980'den önceki dört yıllık toplam artış hızı yüzde 
5,3'tür. Yanlış anlaşılmasın sayın milletvekilleri, dört yıllık artıştır bu. Bir yıllık artış hızı ise 
yüzde 1,3 seviyesindedir. 

Demek ki, 1976 -1980 yılları arasında, her yıl ortalama, yüzde 1,3 gayri safı millî hâsıla
mız artmıştır. 

ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Efendim, onun içinde her şey var. Siz bize sabit 
sermaye yatırımlarını verin. 

ALt TOPÇUOĞLU (Devamla) — Demin söylendiği gibi, Türkiye'de nüfus artışının yüz
de 2,2 olduğunu hesap edersek, sonuçta, Türkiye'nin fert başına düşen gayri safı millî hâsılası
nın devamlı azaldığını ve Türkiye'nin fukaralaştığını hep beraber görmekteyiz. 

Şimdi, bir de, aynı yıllar arasındaki sanayimizin durumuna bakalım. 
1976'daki sanayinin durumu; 39 milyar 165 milyon lira iken 1980 yılında sanayinin duru

mu 40 milyar 835 milyon liraya çıkmıştır. Yani, dört yılda reel olarak toplam artış 1 milyar 
668 milyon liradır aziz arkadaşlarım. Bu ne demek biliyor musunuz; sanayideki dört yıllık toplam 
artış, yüzde nispeti itibariyle 4,2'dir. Yani, dört yılda, 1976 yılından 1980 yılına kadar olan dört 
yıllık zaman içerisinde sanayideki büyümenin oranı yüzde 4,2'dir. Aziz arkadaşlarım, bu, dört 
yıllık artış. Peki, yıllık ne kadar olmuştur biliyor musunuz? Bir yıllık artış yüzde 1,05'tir. 

Şimdi şöyle bir bakalım. 1978'de sanayiin gayri safi millî hâsıla içindeki payı 24,1; 1979'da 
22,9 ve 1980 yılında 21,7 olmuştur. Eğri devamlı inerek, sanayiin gayri safi millî hâsıla içindeki 
payı giderek azalmakta ve 1980 yılında yüzde 21,7'ye inmektedir. 1973 yılında ne idi? Gayri 
safı millî hâsıla içinde sanayinin payı yüzde 22,4'tür. Yani, yedi yıl içerisinde sanayiin payı, 
gayri safi millî hâsıla üzerinde artmamış, bilakis azalmıştır aziz milletvekilleri. 

Bir de imalat sanayine bakalım : Orası daha kötü. 1970 yılında gayri safi millî hâsıla içeri
sinde imalat sanayiinin payı yüzde 17,3'tür. 1980 yılında ne kadardır sayın milletvekilleri? Yi
ne, yüzde 17,3'tür. Yani, 10 yılda, gayri safi millî hâsıla içinde imalat sanayiinin payı aynı kal
mıştır, bir arpa boyu yol alınamamıştır. 1970 ve 1980 yılları arasındaki on yıl, heba olmuş yıl
lardır. Milletimin refahı ve mutluluğu yolunda bir arpa boyu yol alınmamış ve heba olmuş yıl
lardır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin refah düzeyinin artması için, mamur ve müreffeh olabil
mesi için, milletlerarası kalkınma yansında geri kalmamamız için, yani, kalkınmış ülke olabil
memiz için, yüksek değerlerde üretken yatırımlar yapabilmemiz için, marazi sanayileşmeyi bı
rakmak mecburiyetindeydik. Kalite ve fiyat itibariyle rekabet edebilen, ihracata yönelik sana
yileşme politikasını başlatmalıyız aziz arkadaşlarım. 1980 yılına kadar ekonomiyi makro dü
zeyde yönlendiren bütün hükümetler devletçiydi. Demirel Hükümeti dahi, "karma ekonomi" 
sözcüğü altında, devletçiydiler, tşte bu devletçi sistemde, kapalı ve karma ekonomik sistemde 
ekonomik durum hiç düzelmemiştir ve hiç de düzelmeyecektir; işsizlik hep artmıştır, artmaya 
devam edecektir ve devlet 70 sente muhtaç hale gelecektir... 
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•• Sayın milletvekillerini, sanayi toplumunda devletçilik yürütülememiştir. Bugün, dünya
da, ekonomide yapısal değişiklik rüzgârları esmektedir. Ekonomik forumlarda ve OECD ülke
lerinde tartışılan bir olay, Türkiye'de 1980 yılının 24 Ocak kararlarıyla uygulamaya konulmuş
tur. Bu olay, ekonominin ağırlığını özel sektöre devretme olayıdır. Hedef, katıksız, tereddütsüz 
ve tahmin edemediğiniz kadar özel sektör teşebbüsü yanlısı olmaktır. 

Piyasa ekonomisi anlaşıldığından beri, en iyi devlet, en az müdahale eden devlet olmuş
tur. Rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisinin tam kurallarına göre işletilmesi için, ilk iş olarak, 
bir dizi kanun çıkardık ve tedbirler aldık. Türk Parasını Koruma Kanununu çıkardık, gerçekçi 
kuru uygulamaya başladık, ihracatı teşvik ettik, ithalatı serbest ettik, gümrük duvarlarını kal
dırdık, koruma duvarlarını kaldırdık ve biz, kalite ve fiyat itibariyle dünya piyasalarında reka
bet edebileceğimiz sanayie büyük önem verdik. Herkes ekonomimize öldü diye bakarken, bir
den canlanarak, akıl almaz devrimler yaptık. 1984 yılından itibaren, sanayi kesimindeki dur
gunluğun yerini canlılık almaya başlamış ve sanayi sektöründeki gelişme hızı yüzde 8'ler civa
rına yükselmiştir. İmalat sanayiindeki üretim artış hızı 1976'da 10,9; 1987'de 11,5; 1988'de de 
9,1 olarak artmıştır. Evet, Türk ekonomisi 1980'den sonra canlanmış, gayri safi millî hâsılada 
büyük artışlar olmuştur. 1984'te 5,9; 1985*te 5,1; 1986'da 8,1; 1987'de 7,4; 1988'de 3,4 oranın
da gayri safi millî hâsılada artış olmuştur. , 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — 1989»da?.. O da zapta geçsin. 
ALÎ TOPÇUOĞLU (Devamla) — 1,7... 
Konumuz sanayi olduğu için, sanayideki artış yüzde 4,2'dir. Bu geride kalmanın temelin

de, dünyada olduğu gibi, tarım ürünlerindeki -elli yılda başımıza gelen- artış hızının durması, 
üstelik yüzde 10,2... 

M. TURAN BAYAZIT (îzmir) — Sayın Topçuoğlu, zapta geçsin, eksik kalmasın diye 
sordum. 

ALÎ TOPÇUOĞLU (Devamla) — Gerilemesi, tabiat şartlarından mütevellittir. (SHP sı
ralarından gülüşmeler) 

Sayın milletvekilleri* 1980 yılında genel ihracat içinde sanayimizin payı yüzde 36 idi. 1988 
yılında genel ihracatımız içerisinde sanayinin payı yüzde 80'e yükselmişti. 

Sanayide, elektrik sarfiyatı 1980 yılında 13 milyar kilovat/saat iken, 1983 yılında 15 mil
yar kilovat/saat; 1989 yılında 28 milyon kilovat/saate yükselmiştir. 1980 yılında üretilen elek
triğin tamamının 23 milyar kilovat/saat olduğu hesap edilirse, 1980 yılına kadar üretilen elek
triğin tamamından fazlası, şimdi, şu günlerde, Türk sanayiinde sarfedilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu son yıllarda dünyanın her tarafına sanayi mamulü ihraç etmekte
yiz; 123 ülkeye sanayi mamulü ihraç etmekteyiz; 3 binden fazla kalem malı dünyanın çeşitli 
ülkelerine ihraç etmekteyiz. Yalnız tekstil sanayiindeki ihracatımızdan elde ettiğimiz döviz miktarı 
3 milyar doların üzerindedir. Demir - çelik ihracatında 800 milyon dolar, makine ihracatında 
700 milyon dolar, deri ihracatında 600 milyon dolar, kimya sanayii ihracatında 500 milyon do
lar olup, ihracatımızın tamamı 12 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. 

Şimdi, Türkiye'nin 1980'den önceki -1976/1980- durumunun Devlet Planlama Teşkilatın
dan alınan bilgilere göre değerlendirmesini yapmıştım; şimdi ise, Anavatan döneminin son dört 
yıllık değerlendirmesini yapalım. 

Bakın, son dört yılda, 1985 yılında gayri safi millî hâsılamız, 1968 fiyatlarına göre 258 
milyar 170 milyondan, 1989 yılında 315 milyar 614 milyona çıkmıştır. Yani, son dört yılda 
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gayri safi millî hâsılamızda artış nispeti 57 milyar 444 milyondur. Son dört yılda artış yüzde 
22,3; yıllık artış ise yüzde 5,6'dır. Ya 1980'den önce nasıldı? Dört yıllık arüş yüzde 5,3; yıllık 
artış ise yüzde 1,3 idi. Mukayese dahi edemeyecek durumdayız. 

Sayın milletvekilleri, peki, sanayiin durumu nedir? Bakın, 1985 yılında 58 milyar 103 mil
yon liradır; 1989 yılında 74 milyar 230 milyon liradır. Yani, dört yıldaki artış 16 milyar 125 
milyondur. Yüzdeye vurduğumuzda, dört yıldaki artış sanayide yüzde 28'dir. Yıllık ortalama 
artış dört yılda yüzde 7'dir. Ya kendilerinin devrinde nasıldı? 1980'den önce nasıldı? Dört yıl
lık artış yüzde 4,2 ve yıllık artış yüzde 1,05 idi. Mukayese dahi kabul edilmez, aklın kabul ede
meyeceği bir hadise. 

Peki, imalat sanayiindeki durum nedir? İmalat sanayiinde, 1989 yılında, gayri safi millî 
hâsıla içerisindeki payımız yüzde 21,5'e yükselmiştir. Ya kendilerinin devrinde neydi? 10 yılda, 
trend dümdüz gitmiş, ne bir santim aşağı inmiş, ne bir santim yukarı çıkmış... Her sene artan 
1 milyon insana iş vermek, bu 1 milyon insana aş vermek mecburiyetinde olan Türk Milletinin 
fakirleşmesine ve gerilemesine sebep olan bir imalat sanayii politikası takip edilmiştir; ama, 
bizim dönemimizde, 1989 yılında, gayri safi millî hâsıladaki artış oranı yüzde 21,5'tir. -

Sayın milletvekilleri, bu meseleyi biraz daha basitleştirmek istiyorum : 1985 ve 1989 yılla
rında sanayide artış 16 milyar 125 milyon liradır. Yani bizim son dört yılda sanayideki artışı
mız 16 milyar 125 milyon liradır. Peki, bunların son dört yıllarında sanayideki artış ne kadar
dı?.. 1 milyar 688 milyon liradır. 1976 - 1980 döneminde, dört yılda elde edilen sanayideki ar
tış, ANAP döneminde 4 ay 24 günde yapılmaktadır. Yani, bugün muhalefette bulunan partile
rin, son dört yıllarında sanayide yaptıkları artışı, Anavatan iktidarı, akıllı politikaları sayesin
de, 4 ay 24 günde yapmaktadır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Peki, muhale
fette bulunan partilerin, iktidarları döneminde bir yılda elde ettikleri sanayideki artışları?.. Biz 
1 ay 6 günde yapıyoruz. 

ALt ESER (Samsun) — Gayri safi millî hâsıla ne kadar? 
ALÎ TOPÇUÖĞLU (Devamla) — Hepsini okuduk. 
Sayın milletvekilleri, bu başarı yalnız Anavatan Partisinin başarısı değildir; iktidarıyla, 

muhalefetiyle, Parlamentonun başarısıdır. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Biz ortak değiliz, kabul etmiyoruz. 
ALt TOPÇUÖĞLU (Devamla) — Türk sanayicilerinin ve işadamlarının başarısıdır. İşçi

si, köylüsü, memuru ve esnafıyla bütün Türk Milletinin başarısıdır. 
Durum, yukarıda belirtildiği gibi olduğu halde, önerge sahiplerinin, önerge özetlerinde, 

"sanayiin daraldığını ve büzüldüğünü" söylemeleri, objektif bir görüş değildir. İSO'nun 1989 
yılının dördüncü Uç ayında imalat sektörünün genel durumu araştırılmış, imalat sanayiinin tüm 
sektörlerinde üretim artışı olduğu, kapasite kullanım oranının yüzde 77'ye çıktığı görülmüştür. 

Yine önergelerinde, ağustos kararlarının hiçbir tesir yapmadığını söylüyorlar. Halbuki, o 
ağustos kararları alındıktan sonra, 1989 yılının son dördüncü üç ayında imalat sanayiinde ar
tış hızı 8,4 olmuştur. 

Yine aynı önergede, "ülkemizde çalışan nüfusun yüzde 55'inin tarımda çalıştığı" söylenmek
tedir. Evet sayın milletvekilleri, nüfusumuzun yüzde 55'i tarımda çalışmakta idi, ama ne zaman, 
1980'den önce, on yıl önce; ama, bugün nüfusumuzun yüzde 50,1'i tarımda çalışmaktadır; yüzde 
5'ini, almışız, hem sanayie hem de hizmet sektörüne kaydırmışız... Toplam istihdam içinde 
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1981'de yüzde 14,2 olan sanayi kesiminin payı yüzde 15,3'e yükselmiş; hizmet sektöründe çalı
şanların toplam istihdam içindeki payı yüzde 31,3'ten yüzde 34,6'ya yükselmiştir. Tarımda ça
lışanların oranı, yüzde 54,4'ten yüzde 50,1'e gerilemiştir. Sanayi kesiminin içinde imalat sana
yiinde çalışanların sayısı, 1981 • 1989 yılları arasında, yüzde 29,3 artmıştır. Şimdi, "istihdamın 
olmadığını" söyleyenlere, buradan, bu rakamlar cevap veriyor, İmalat sanayiinde artış 1981 
- 1989 yılları arasında yüzde 29,3'tür. Yani, 1981 yılında imalat sanayiinde çalışan işçi sayısı 
1 milyon 705 bin iken, bugün, imalat sanayiinde çalışan işçi sayısı 2 milyon 205 bine çıkmıştır; 
500 bin insan daha imalat sanayiinde çalışır hale gelmiştir. 

Bütün bu göstergeler ve gelişmeler artı olduğu halde, bu artıları görmeyip, ekonomideki 
ve bilhassa sanayideki gelişmeleri görmeyerek, gerileme olduğunu söyleyerek, siyasî amaç uğ
runa, meseleyi istismar etmeye yönelik zihniyet başarılı olamayacaktır. 

Dünyada teknolojik gelişme baş döndürücü bir süratle gelişmektedir. 2000'li yıllara ulaş
tığımız bu yıllarda, boşa geçirecek günümüz yoktur. Bir yılı boşa geçirme, 1980 yıllarında Uç, 
1970 yıllarında beş yıla bedeldir. Bunun için, milletin kürsüsünde, millet adına, milletin vekili 
olarak konuşan milletvekilleri, buradan millete doğru ses vermek mecburiyetindedir. Burada 
hepimiz doğru ses vermek mecburiyetindeyiz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Birçok siyasînin, farkında olmadan, "Türkiye bir yerlere gidiyor, bundan on yıl önce ha
yal bile edemeyeceğimiz şeyler, bugün, günlük hayatımıza girmiştir ve kendi insanımızı uluslar
arası alana çıkararak, 1980 ve 1990 arasındaki on yıllık dönemi en iyi kavrayan birkaç ülkeden 
biri olmuşuz ve ileriyi görmek, bizim son yıllarda keşfedebildiğimiz bir yeteneğimiz olmuştur..." 
şeklindeki sözlerini hatırlayalım. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, Türkiye'de sanayileşme olmadığından bahseden sayın muha
lefete ve önerge sahiplerine buradan bazı şeyler atfetmek istiyorum; dikkatlice dinlesinler. 

Bakın, elimde bir rapor var. Bu rapor 7 Mart 1990 tarihinde Kahramanmaraş Ticaret ve 
Sanayi Odasında hazırlanmıştır... 

BAŞKAN — Sayın Topçuoğlu, süreniz doldu, lütfen toparlayınız. 
ALt TOPÇUOĞLU (Devamla) — tki dakika müsaade ederseniz bitireceğim efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Şimdi, Pazarcık'a gelecek, Sayın Başkan. 
ALt TOPÇUOĞLU (Devamla) — Şimdi, bakın hazırlanan rapor ne diyor : "1980 yılına 

kadar yatırımlara yönelmeyen şehrimiz, ticarette ve tarımda dönen sermaye birikimlerini, dev
letin aldığı ekonomik kararlarla teşvikler sayesinde, süratle sanayi yatırımlarına yönelterek, geri 
kalmışlık çemberini kırmaya başlamıştır. Bilhassa son üç yılda, tarıma dayalı sanayi yatırımla
rı, hızlanarak büyük bir ağırlık kazanmıştır. Şehrimizde 7 adet iplik fabrikası var, 7 tanesi da
ha kurulmaktadır, 3 adet iplik fabrikası makineleri monte edilmektedir, 7 adet dokuma fabri
kası inşa halinde olup, kısmen makineleri gelmiştir" denilmektedir. Bu fabrika sayısı bugün 
60'a çıkmıştır. 1980 yılında Kahramanmaraş'ta 4 tane sanayi fabrikası vardı, bugün 60 tane 
fabrikamız olmuştur. Siz bunu kabul etmezsiniz; ama, bakın dünya ne diyor... 

Pakistan'da, İngilizce yayım yapan Dialog Gazetesi, 2 Mart 1990 tarihli nüshasında, Türkiye 
hakkında bir makale yayımlıyor. Makalenin başlığı, "Türkiye: Doğmakta olan ekonomik güç" 
şeklindedir. Bu makalede, "son on yıl içinde, Türkiye'nin, etkileyici ekonomik büyüme 
gerçekleştirdiği" belirtiliyor ve makalenin sonunda, "Yeni iktisatçılar kuşağı, uzmanları ve ça
lışkan halkı ile, Türkiye, sanayi ve finans gücü olarak parlak bir geleceğe sahip. Türkiye, 21 
inci Yüzyılda büyük bir ekonomik güç olacak" deniliyor. 

— 250 — 



T.B.M.M. B : 107 1 . 5 . 1990 O : 1 

Pakistan'da, Dialog Gazetesinde yayımlanan bu yazıyı Hürriyet Gazetesi köşe yazarların
dan Ertugrul özkök, 24 Mart 1990 günkü makalesinde aynen alıyor ve kendi görüşlerini, aynı 
makalede, "Bunu, yurt dışına yaptığım gezilerde ben de gözlemledim" diyor ve ilave ediyor; 
"Türkiye gelişiyor. Bazı komşularımız Türkiye'nin büyümesinden, giderek gerçek bir ekono
mik güç haline gelmesinden korkuyor; büyüyen Türkiye onların kâbusu haline geliyor. Unut
mayalım, bir on yıla daha ihtiyacımız vardır. Ekonomimizin serpilip, adalelerinin güçlenmesi 
için, bir on yıla ihtiyacımız vardır" diyor. 

Bakın, gene, Tercüman Gazetesi köşe yazarlarından Yavuz Donat ile Sağlık Bakanı Sayın 
Halil Şıvgın'ın, genel sağlık sigortası konusunda, 26 Mart 1990 günü televizyonda yaptğı mü
lakatta Sayın Yavuz Donat, "Türkiye, sanayi devrimini geç yaptı" diyor, biz de bu fikri aynen 
tasdik ediyoruz. Diğer partiler Yavuz Donat'ın bu görüşüne ne der acaba? 

Yine, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Sayın Ali Tigrel, 26 Mart 1990 günü TOSYÖV-
deki konferansta, benim bir sorum üzerine verdiği cevapta, imalat sanayiinin 1981 -1988 yılla
rı arasında yıllık ortalama yüzde 7,6 büyüdüğünü... 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Allah Allah!.. 
ALİ TOPÇUOGLU (Devamla) — Efendim, bunu söyleyen Ali Tigrel, ben değilim; git sor. 
Bu büyüme ivmesinin, dünya büyümesinin üzerinde olduğunu beyan edip, ilave ediyor; 

"gayri safi millî hâsılanın 1968 fiyatları ile, 1980'de sanayiin payının yüzde 21 olduğunu, bu 
oranın 1988'de yüzde 26,63'e yükseldiğini" belirtiyor. "Üst orta gelir grubunun içine giren ül
kelerin gayri safi millî hâsıla içindeki sanayi payının yüzde 25 olduğunu" söylüyor ve ilave ola
rak, "yüzde 26,63 sanayi geliri olan Türkiye'nin..." 

BAŞKAN — Sayın Topçuoglu, sürenizi çok geçtiniz efendim. Lütfen... 
ALİ TOPÇUOöLU (Devamla) — Bitti efendim. 
"...Türkiye'nin sanayileşmiş bir ülke olduğunu -dikkat buyurun- herkes kabul etmek 

zorundadır" diyor. 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Sayın Ali Tigrel, "Türkiye'nin sanayileştiğini" söy

lüyor; Devlet İstatistik Enstitüsü bilgileri aynı noktada birleşiyor; dünyadaki basın, Türkiye'
yi, doğmakta olan ekonomik güç olarak görüyor ve söylüyor; Hürriyet Gazetesi köşe yazarı 
Ertugrul özkök, "büyüyen Türkiye'nin komşularımızın kâbusu haline geldiğini, ekonomimi
zin adalelerinin güçlenmesi için bir on yıla daha ihtiyacımız kaldığını" söylüyor; Tercüman 
Gazetesi köşe yazarı Sayın Yavuz Donat, "Türkiye, sanayi devrimini yaptı, ama geç yaptı" diyor... 

Bütün bu rakamların,' bilgilerin ve yazıların, sanayileşme yolundaki Türkiye'nin olumlu 
yolda gitmekte olduğunu ve sanayileştiğini belirtmesine rağmen, muhalefetin ve bilhassa öner
ge sahibi Doğru Yol Partililerin bu gerçeği görmemeleri, objektif olmadıklarının göstergesidir. 

Bütün bu sayılan sebeplerden dolayı, genel görüşme açılmasına lüzum olmadığından, ge
nel görüşme önergesinin aleyhinde oy kullanacağımızı bildirir, Yüce Meclise saygılarımı suna
rım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topçuoglu. 
önerge sahipleri adına, Sayın Gölhan konuşacaklar. 
Buyurunuz Sayın Gölhan. 
MEHMET GÖLHAN (Sakarya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gerçekten, ANAP 

Grubu adına burada, biraz evvel konuşma yapan Ali Topçuoglu arkadaşımızı hayretle, ibretle 
izledim. İkide bir Devlet Planlamaya müracaat etti. Bu malumatı, bilgileri kimden aldığını 
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bilmiyorum; ama, ben de cevaplarımı, biraz sonra, yine devletin yayımlamış olduğu yıllık prog
ramlara atıf yaparak arz edeceğim. 

Değerli milletvekilleri, bir ülkede uygulanan ekonomik politikaların başarısı, birtakım makro 
göstergelerden ölçülür, anlaşılır. Eğer bir ülkede fiyat istikrarı varsa, enflasyon kontrol altına 
alınmışsa, ekonomik büyüme hızı yeterli seviyede ise, dengeli bir gelir dağılımı sürdürebiliyor 
ise, yeterli istihdam ve üretim artışı varsa, yeterli ihracat mevcutsa, bu makro dengelere, bu 
makro neticelere bakarak, ülkenin kalkınmakta olduğu veya sanayi yapısı bakımından geliş
mekte olduğu noktasında bir kanaate varmak mümkün. 

Şimdi, 1989 yılı Türkiyesine bakalım : Maşallah, enflasyon dolu dizgin gidiyor. Ekono
mik büyüme yok; yani, sıfırdır. Gelir dağılımındaki dengesizlik, tabiî, büyüme gerilediği için, 
büsbütün uçurumlara kadar ulaşmış, yani çarpıklaşmış, üretim artışı da yok, işsizlik yüzde 22'ye 
ulaşmış... Böyle bir ekonomiye -değerli ANAP sözcüsünün bahsettiği gibi- başarılı demek müm
kün mü? Biraz objektif olunuz. 

Sanayileşmiş bir ülke olduğumuzdan bahsetti. Olabilir mi, bu salonda oturan değerli mil-
letvekillerimizden hiçbirisi sanayileşmenin verdiği iftiharla gururlanmamış olsun... Bunu dü
şünmek mümkün değil. Hepimiz bunu arzu ediyoruz ve istiyoruz; ama, sadece "sanayileşmiş 
olduk, sanayi ürünlerinin ihracattaki payı yüzde 80*Iere çıktı veya her sene sanayide yüzde 8 
gelişme hızı, kalkınma hızı sağladık" demekle, keşke sanayileşmiş olsak... Bundan hepimiz 
iftihar ederiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın; ama, gerçekler öyle değil, gerçekler, ma
alesef öyle göstermiyor. Sanayileşmenin de bazı kriterleri vardır. Nasıl ki, ekonomik gösterge
ler, makro göstergeler mevcutsa, sanayileşmede de bazı kriterler vardır. Bir sanayi ülkesi olup 
olmadığımıza, sadece ihracata bakarak, senelik yüzde 8-9-10 gelişme hızına bakarak karar ver
mek de mümkün değil. Bunun birtakım faktörleri vardır, birtakım kriterleri vardır; bu kriter
lere bakarak karar vermek durumundayız. Bu kriterler nelerdir?., tmalat sanayiinin yapısı, bi
leşimi, kendi içerisindeki kompozisyonu; istihdam edilen nüfusun sektörel dağılımı, fert başı
na düşen sınaî üretim miktarı, -bu çok önemli bir göstergedir- sabit sermaye yatırımları içeri
sinde imalat sanayiinin payı, gayri safi millî hâsıla Tçerisinde sanayi sektörünün payıdır. Bütün 
bu göstergeleri toptan göz önüne alarak, o ülkenin sanayi ülkesi olup olmadığına karar ver
mek lazım. Yoksa, bu kürsüden, istediğimiz kadar, "Ülke sanayileşmiştir, ülke hızlı bir kalkın
ma hamlesi içerisindedir" diyelim, bunlar gerçekçi olmaz. 

Bakınız, gelişmiş ülkelerde imalat sanayiinin kompozisyonu şöyle : Tüketim malı üretimi 
yüzde 15 - 20, ara malr üretimi yüzde 45 - 50, yatırım malı üretimi yüzde 25 - 35 arasında. 1989 
yılı Türkiyesine baktığımız zaman, tüketim malı yüzde 38, ara malı yüzde 43, yatırım malı yüzde 
19. Yani, Türkiye, gelişmiş ülkeler şablonuna uymuyor; Türkiye, gelişmekte olan ülkeler arasına 
giriyor; gelişme safhasında, gelişme çağında, Türkiye, tüketim malı üretiminin yüzde 38'Ierden 
yüzde 15'lere inebilmesi için, Türkiye'nin, daha bir sürü fabrikaya ihtiyacı var. Nasıl fabrikalara 
ihtiyacı var?.. Ara malı üretecek fabrikalara ihtiyacı var, yatırım malı üretecek fabrikalara ihtiya
cı var... Bu fabrikalar kurulmadan, Türkiye'ye, sanayileşmiş gözüyle bakılamaz. 

Ayrıca, çalışan nüfusun sanayi kesiminde olanları, gelişmiş ülkelerde yüzde 25 - 35 arasın
da; (biraz evvelki konuşmada da bahsetmiştim) tarım kesiminde çalışanlar yüzde 5 - 15 arasın
da; hizmetler kesiminde çalışanlar ise, yüzde 55 - 65 arasında. Şimdi gelin, 1989 Türkiyesine 
bakalım : Çalışmakta olan aşağı yukarı 16 milyon 700 bin kişinin 2,5 milyonu sanayide çalışı
yor; yüzde 15'i; yüzde 25 - 35 değil. 8,4 milyonu tarım kesimde çalışıyor; yüzde 50'ye tekabül 
ediyor, 5,8 milyonu hizmetler sektöründe çalışıyor; yüzde 35'e tekabül ediyor. 
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Eğer, bir ülkede, çalışan nüfusun yüzde 50'si hâlâ tarımla uğraşıyorsa, o ülkede, çağdaş 
ülkelerin refahını bulmaya imkân yoktur. Bugün, gayri safi millî hâsıla 169 trilyon. Bunun yüzde 
16'sı, yani 25 trilyonu tarımdan sağlanıyor. Çalışan nüfus yüzde 50; fakat, sağladığı gelir 25 
trilyon... 

Halen, fert başına millî gelir, 1988 fiyatlarıyla 1296 dolar. Sanayi sektöründen fert başına 
düşen gelir 428 dolar, tarımdan ise 207 dolar. 

Ülkemizin, bugün sadece üretim bakımından ele alırsak, bir Yunanistan'daki sınaî üreti
min fert başına düşen miktarını üretebilmek için, fabrika sayısını üçe katlaması lazımdır. Bir 
italya'nın seviyesine gelebilmek için ise Türkiye, sınaî üretimini sekize katlaması lazımdır. Vak
tiyle, 1971 yılında hazırlanan devletin plan ve programı gereği, bizim hedefimiz İtalya'nın sevi
yesine ulaşmaktı; ama, maalesef, bu hedeflere ulaşılamamıştır. 

Değerli milletvekilleri, bugün, sanayiin birtakım temel müesseseleri vardır. Şimdi, ANAP 
sözcüsü sayın arkadaşımız, şöyle sanayileştik, böyle kalkındık, böyle geliştik diyor; gelin ba
kın... Türkiye'nin 3 tane demir - çelik fabrikası vardı, yine 3 tane demir - çelik fabrikası var; 
bir dördüncüsü kurulmadı. Türkiye'nin 5 adet rafinerisi vardı -temel sanayi bunlar- gene 5 ta
ne rafinerisi var. 2 tane petrokimya kompleksi vardı, yine 2 tane petrokimya kompleksi var. 
Yine, Türkiye'nin, 35 çimento fabrikasıyla inşa halindeki 7 fabrikasına, aradan on sene geç
mesine rağmen hiçbir ilave yapılamadı. Yine, Türkiye'nin 1980'de bırakılan 17 adet şeker fab
rikası ile 13 tane de inşa halinde olan vardı; bunlara ilaveten, sadece Kırşehir fabrikasının te
melini attınız, ilave bir fabrika koymadınız. Ee, nasıl gelişecek Türkiye, nasıl sanayileşecek Tür
kiye; bu temel yapıları nasıl yapacak? Biz, "Türkiye'de yatırım pipe-line't boşalmıştır, bu pipe-
line'ı doldurmak lazımdır" diyoruz. Aksi takdirde, Türkiye'nin bir sanayi ülkesi olduğunu ya 
da sanayileşmiş olduğunu iddia etmek de mümkün değildir değerli milletvekilleri. 

Nüfus çoğunluğu hâlâ tarımda barınan Türkiye'nin, Hükümetin uygulamakta olduğu bu 
sanayileşmeme politikasıyla, zenginleşmesi de mümkün değildir. Bütün kötülemelere rağmen, 
siyasal ve ekonomik zorluklara rağmen, 1960'lı ve 1970'Ii yıllarda Türkiye'de, Sayın Topçuoğ-
lu'nun dediği gibi, marazı bir sanayileşme hamlesi değil, bilakis, hızlı bir sanayileşme hamlesi 
görülmüş ve sanayi alanında hızlı birtakım gelişmeler olmuştur. 

Bakınız, ben sizlere, şimdi, devletin plan ve programını okuyayım : 1984 -1988 yılları ara
sında, yani Beşinci Beş Yıllık Plan döneminde, sanayi sektöründeki yıllık ortalama gelişme hı
zı yüzde 7,4; toptan eşya fiyatlarının artışındaki ortalama da yüzde 46,10 olmuş, sizin ANAP 
döneminin icraatında. Buna mukabil, simetriği olan 1974 -1978 yılları arası -o kötülenen yıllar-
sanayideki gelişme hızı ortalama yüzde 9, (yüzde 7,4 değil) toptan eşya fiyatlarındaki artış da 
yüzde 27,5 olmuş. Ortalamasını söylüyorum Sayın Topçuoğlu. 

Ayrıca, geliniz, altı senelik icraatınıza bakalım : 1984 • 1989 sonu itibariyle sanayideki 
ortalama artış yüzde 6,6; toptan eşya fiyatlarındaki ortalama artış yüzde 47,7'dir. En kötü yıl
lar olarak bahsettiğiniz, 1980 evvelinden, geçmişten bahsettiğiniz için, aynı paralelini alıyo
rum. 1974 - 1979 yıllan arasında sanayideki gelişme hızı ortalama yüzde 8,4(yüzde 6,6 değil) 
toptan eşya fiyatlarındaki ortalama artış da yüzde 32,7; yüzde 47,7 değil. Bu rakamlar devletin 
neşretmiş olduğu kalkınma planlarından alınmıştır. 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Yüzde 1... Yüzde 1... Plan ayrı, realite ayrı; rea
liteye bak sen. 

MEHMET GÖLHAN (Devamla) — Elimdeki rakamlar, Devlet Planlamanın bilmem hangi 
uzmanından aldığınız o rakamlar değil. 

Şimdi, bu gelişme hızı, biraz evvel de okuduğum gibi, 1980'Ii yıllarda mâalesef o hızını 
kaybetmiş, hız biraz düşmüş. 
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ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Yanlışı savunuyorsunuz. 
MEHMET GÖLHAN (Devamla) — "Vanlışsa, devletin neşrettiği kitaplar yanlış. 
1980'li yıllarda, tabiî, sanayileşerek kalkınma stratejisinden vazgeçildiği için, sanayi de, 

sanayici de, maalesef, geri plana itilmiştir. Bunu niye inkâr ediyorsunuz? Sanayicinin şevki, 
heyecanı kırılmıştır, yatırım hevesi söndürülmüştür. Üstelik, ekonomide yaşanan sıkıntıların 
sorumlusu da sanayicilermiş gibi kamuoyuna duyuruda bulunulmuştur. Yani, üretim yetersiz
liği, fiyat artışları, kalite yetersizliğiyle beraber, sanayicinin sırtına yüklenmiştir. Hükümet, sa
nayicilerle halkımızı karşı karşıya getirip, kendi aldığı tutarsız, isabetsiz kararların faturasını 
onlara yüklemeye çalışmıştır. Bunu niye inkâr ediyorsunuz? 

Maalesef, maalesef diyorum sevgili arkadaşlarım, ANAP hükümetleri, sanayileşme ko
nusunda çok hatalı kararlar almıştır. Gerek Ağustos 1989 kararları, gerekse 1990 ithalat reji
miyle getirilen gümrük ve fon indirimleri, ithalatı kamçılamıştır -sanayileşmeyi değil- yerli üretimi 
baltalamıştır, Türk sanayiini de darboğaza itmiştir, yeni yeni ayakta durmaya çalışan millî sa
nayi de büyük bir darbe yemiştir; bunu inkâr edemeyiz. Bu darbe, sadece sanayiciye değil, ça
lışan işçilere de vurulmuştur. Bu gidiş, emek/yoğun işletmelerin kapanmasına ve inanın ki bir 
müddet sonra belki birtakım işçilerin kapı önüne yığılmasına neden olacaktır. Bugün borçla
nılarak alınan dövizler, tüketim malı veya lüks tüketim mallarına -ithal edilerek- harcanacağı
na, yatırım yapılsaydı ve sanayi kurulsaydı, herhalde daha yararlı olurdu; ancak, Hükümet bunu 
sağlayamamıştır. Zira maalesef, Hükümete de güven kalmamıştır. Ciddî, kararlı, tutarlı politi
kalar uygulayabilecek güçlü bir hükümete ihtiyaç vardır. Bugün, özel kesimde, yatırım arzusu 
da yoktur, yatırım hevesi de yoktur, yatırım heyecanı da yoktur. Bu şevk ve heyecan yeniden 
verilmelidir diyoruz. Aksi halde, kalkınmanın devamlılığından bahsetmek de mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, bugün içinde bulunduğumuz sıkıntıların nedeni, ne sanayicidir, ne 
müteşebbistir, ne bankacılık sektörüdür ne bir başkasıdır; maalesef, bu sıkıntıların sorumlu
su, Hükümettir, başkası olamaz. Hükümet, altı senedir sanayileşmeyi ihmal etmiştir. Yatırım
ları yeterli destekleyerek yeni üretim birimlerini devreye sokamamtştır; yani, biraz evvel de arz 
ettiğim gibi, ülkenin üretim potansiyeline, temel sanayi fabrikalarına ciddî bir ilave yapama
mıştır; üstelik, milletimizin çok büyük fedakârlıklarla kurduğu sanayimizi, bir gecede aldığı 
ani kararlarla, dünyada emsali olmayan bir ithalat tutkusuyla, uluslararası kartellere, dampinglere 
açarak, korumasız hale getirmiş ve sanayimizin boğulmasına neden olmuştur. Hükümet, sa
nayileşme konusunda, maalesef, başarısız kalmıştır; sermayeyi, sanayiden kaçırmıştır, müte
şebbisi, fabrika kurmaktan uzaklaştırmıştır; ülkenin refah, zenginlik ve istihdam yolu, maale
sef tıkanmıştır; yani, ANAP hükümetleri, aynen enflasyonda olduğu gibi, bu işi başarama
mıştır. Hükümetin sanayileşme notu da, maalesef, enflasyon notu gibi, çok düşüktür, zayıftır. 
Hükümet, enflasyon ve sanayileşme konusunda, maalesef, sınıfta kalmıştır değerli milletvekilleri. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gölhan. 
Muhterem arkadaşlar, genel görüşme önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Genel görüşme açılmasını oylarınıza sunacağım : Genel görüşme açılmasını kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 2 Mayıs 1990 Çarşamba 

günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.20 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kçrs Milletvekili Mahmut Almak'tn, kur-işlet-devret projesi için teklif veren firmalardan 

birinin, Türk Kadtmnt Tanüma ve Güçlendirme Vakfına, göğüs kanseri teşhisinde kullanılan iki aygıt 
hediye ettiği iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Halil Şıvgtn'tn yazılı cevabı (7/1214) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

16İ3.1990 
Mahmut Almak 

Kars 

1. Türkiye'de üretilen F-16 uçaklarının bazı parçalarım üreten TÜSAŞ ve TAI'nin ortak
larından General Electric Firmasının Semra özal'ın başkanı bulunduğu Türk Kadınını Güç
lendirme ve Tanıtma Vakfına göğüs kanserinin teşhisinde kullanılan iki adet mammograpy ay
gıtı hediye etmesinin, bakanlığınızın yaklaşık tutarı 2 trilyon lirayı bulacak olan kur-işlet-devret 
projesiyle ilgisi var mıdır? 

2. Anılan proje için teklif veren General Electric, Toshiba ve Siemens firmalarının pro
jeyi üstlenme şanslarının bu hediyeden sonra General Electric lehine değişeceği iddiaları doğru 
mudur? 

3. Böylesine büyük bir projeye teklif mektubu veren General Electric Firmasının anılan 
hediyeden sonra şaibe altında kalmaması için, bu firmanın teklifinin geri çevrilmesini düşünü
yor musunuz? 

4. General Electric Firması dışındaki diğer iki firmanın da bazı vakıflara bu tür hediye
ler vermesi sözkonusu mudur? 

5. Bir süre.önce ABD'ye yaptığınız gezi sırasında, görüştüğünüz General Electric Fir
ması yetkililerine herhangi bir taahhütte bulundunuz mu? 

6. Yine bu proje ile ilgili olarak ODTÜ ve Boğaziçi üniversitelerine sipariş ettiğiniz 
ekspertiz raporlarına göre hangi firmanın hangi ürünü tercih edilmektedir? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 20.4.1990 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : HM. 9239/718 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 19.3.1990 tarih ve Kanunlar ve Kar. D. Bşk. 7/1214-4555/20364 sayılı yazınız. 
Kars Milletvekili Mahmut Alınak tarafından Bakanlığıma yöneltilen kur-işlet-devret pro

jesi için teklif veren firmalardan birinin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfına, gö
ğüs kanseri teşhisinde kullanılan iki aygıt hediye ettiği iddiasına ilişkin 7/1214-4555 sayılı yazılı 
soru önergesi cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Halil Şıvgın 

Sağlık Bakanı 
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- Bakanlığıma bağlı yataklı tedavi kurumlarının çağdaş tıbbî teknolojiye kavuşturulması için, 
kur-işlet-devret modeli bir çözüm yolu olarak düşünülmekte ve bunun gerçekleştirilmesine ça
lışılmaktadır. 

Ancak şu anda bu konuda herhangi bir firma ile hukukî bir bağlantı yapılmış değildir. 
Bağlantı aşamasına gelindiğinde elbetteki yurdumuzun çıkarları önplanda tutulacaktır. 

Diğer taraftan önergenin 5 inci sorusu dışında yer alan hususlar Bakanlığımı ilgilendirme
diğinden cevaplandırılmamıştır. 

2. — Zonguldak Milletvekili Güne} Müftüoğlu'nun, Kastamonu - Daday - Selalmaz - Eflani 
- Safranbolu karayoluna ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Cengiz Altınkaya 'nm yazılı ceva
bı (7/1218) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sorulan sorunun Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Cengiz Altınkaya tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Kastamonu - Daday - Selalmaz - Eflani - Safranbolu karayolu ne zaman bitirilecektir? 
T.C. 

Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 30.4.1990 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : A-13/230/62-63-01/2608 
Konu : Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu 

yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 22 Mart 1990 gün ve Kan. Kar. Md. : 7/1218-4569/20439 
sayılı yazısı. 

Kastamonu - Daday • Selalmaz - Eflani - Safranbolu karayolunun ne zaman bitirileceğine 
ilişkin, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru öner
gesi incelenmiştir. 

30 km. uzunluğundaki Kastamonu - Daday - yolunun, Kastamonu'dan itibaren km : 
0+000—2+515 arasının projesi duble olarak tamamlanmış ve km : 2+515—16+000 arasında 
ise proje çalışmaları sürdürülmektedir. Km : 16+000—30+000 arasının da projelendirme ça
lışmalarına 1991 yılında başlanacaktır. 

"Kalkınmada öncelikli İllerdeki ve önemli Yörelerdeki Yollar ile Geçit Vermeyen Yolla
rın Onarımı" projesi kapsamında, 1990 yatırım programında yer alan Kastamonu - Daday yo
lu için 150 000 000.— TL. ödenek ayrılmış olup, bu ödenekle yolun alt temel takviyesi ve muh
telif kesimlerinde sanat yapısı işleri planlanmıştır. Ayrıca, 5 Km. lik kesimde astarlı, 6 Km. 
lik kesimde de astarsız sathî kaplama onarım çalışmaları yapılacaktır. 

Daday - Eflani yolu, 52 Km. uzunluğunda olup, km : 0+000—28+000 arasının proje ça
lışmaları tamamlanmıştır. Km : 28+000-52+000 arasında da proje çalışmaları devam etmek
tedir. Bu yolun 25 Km. si asfalt, 27 Km. si stabilizedir. 1990 yılı itibariyle 6 Km. lik kesimde 
astarsız, 16 Km. lik kesimde de astarlı sathî kaplama yapımı gerçekleştirilecektir. 
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Eflani (Safranbolu • Bartın) ayrımı yolu ise; normal il standardında, asfalt kaplamalı bir 
yoldur. 

Bilginize arz ederim. 
Cengiz Altınkaya 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

3. — Zonguldak Milletvekili Güneş Muftüoğhı 'mm; Kastamonu IH inebolu ilçesinde kibrit fabri
kası yapdtp yapılmayacağına ilişkin (7/1221), Kastamonu ili inebolu ilçesine turistik yatırtm yapdtp 
yapılmayacağına ilişkin (7/1222), inebolu ilçesinde çimento fabrikası kurulup kurulmayacağına ilişkin 
(7/1230) Başbakandan sondan ve Devlet Bakam Iftn ÇeUbi'nin yazdı cevabı (7/1221, 7/1222, 7/1230) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sorulan sorunun Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

19.3.1990 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 
İnebolu'ya (Kastamonu) kibrit fabrikası yapılması düşünülmekte midir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sorulan sorunun Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

19.3.1990 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 
inebolu'ya (Kastamonu) turistik yatırım düşünülmekte midir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sorulan sorunun Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

19.3.1990 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 
İnebolu'ya çimento fabrikası kurulması düşünülmekte midir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 20.4.1990 

Sayı : 03-7/1713-002 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) TBMM Başkanlığının 22.3.1990 tarih ve 7/1222-4S73/20443 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kan. ve Kar. Gen. Md. nün 27.3.1990 tarih ve 07/106-216/02315 sayılı 

yazısı. 
c) TBMM Başkanlığının 22.3.1990 tarih ve 7/1230-4581/20451 sayılı yazısı. 
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d) Başbakanlık Kan. ve Kar. Gen. Md. nün 27.3.1990 tarih ve 07/106-220/02319 sayılı 
yazısı. 

e) TBMM Başkanlığının 22.3.1990 tarih ve 7/1221-4572/20442 sayılı yazısı. 
O Başbakanlık Kan. ve Kar. Gen. Md. nün 27.3.1990 tarih ve 07/106-222/02313 sayılı 

yazısı. 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, ilgi (b), (d) ve (0 yazılar ekinde alınan ya

zılı soru önergeleri cevapları ilişikte gönderilmiştir. 
Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

Işın Çelebi 
Devlet Bakanı 

Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu tarafından verilen yazılı soru önergeleri cevabı 
Soru 1. İnebolu'ya çimento fabrikası kurulması düşünülmekte midir? 
Cevap 1. Bilindiği üzere, ülkemiz çimento üretim kapasitesi yurt içi tüketimin üzerinde

dir. Ancak tüketimin bölgelere göre farklılıklar göstermesi nedeniyle arz - talep dengesi bölge
sel bazda değişmektedir. 

VI ncı Plan dönemi boyunca ülke genelinde çimento açığı beklenmemektedir. 
Konu aynı dönem aralığında (1990 - 1994) ve Karadeniz Bölgesi için incelendiğinde yine 

talep açığı sözkonusu olmamaktadır. 
Bu itibarla, yukarıda belirtilen hususlar ve uygulanmakta olan ekonomik politikalar çer

çevesinde İnebolu'da kamu tarafından bir çimento fabrikası kurulması düşünülmemektedir. 
Soru 2. İnebolu'ya (Kastamonu) kibrit fabrikası yapılması düşünülmekte midir? 
Cevap 2. Halen, kibrit üretimi yurt içi talebini karşılayacak düzeydedir. Ayrıca 1988 yı

lından bu yana Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğünün yatırım programında Gümüşhane - Kel
kit'e 50 000 sandık/yıl kapasiteli yeni bir kibrit fabrikası kurulması projesi de yer almaktadır. 
Fabrikanın işletmeye alınmasını takiben, yurt içi üretim kapasitesinin yurt içi talebin üzerinde 
olması nedeniyle bazı pazarlama problemleri ile karşılaşılması da mümkün görülmektedir. 

Bu nedenle, İnebolu'da yeni bir kibrit fabrikası kurulması düşünülmemektedir. 
Soru 3. İnebolu'ya (Kastamonu) turistik yatırım düşünülmekte midir? 
Cevap 3, Hükümet politikaları çerçevesinde son üç yıldır kamunun turizm sektöründe 

üst yapı yatırımlarına girmemesine özen gösterilmektedir. Ayrıca İller Bankası, Kastamonu İli 
İnebolu İlçesi için bir turistik tesis yapım talebinde de bulunmamıştır. Böyle bir talebin teşkila
tımıza intikal etmesi halinde konunun incelenmesi ve yöre potansiyelinin imkânlar çerçevesin
de değerlendirilmesi mümkün görülmektedir. 

4. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu 'nun, Kastamonu ili Daday ilçesi Balıkdağ S. S. K. 
Sanatoryumunun doktor ihtiyacına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut'un 
yazılı cevabı (7/1223) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sorulan sorunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın İmren Aykut tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

19.3.1990 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 
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Daday (Kastamonu) Balıkdağ SSK Sanatoryumunun hekim kadrosu çok eksiktir. Sana
toryuma mütehassıs hekim ne zaman tayin edilecektir? Yoksa kapatılması mı düşünülmektedir? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 20.4.1990 
Sayı : 300-1041/11.01.6/3808 014057 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 22.3.1990 tarih ve 7/1223/4574/20444 sayılı yazınız. 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu tarafından verilen "Kastamonu tli Daday İlçesi 

Ballıdağ Sosyal Sigortalar Kurumu Sanatoryumunun doktor ihtiyacına ilişkin" yazılı soru öner
gesi Bakanlığımızca incelenmiştir. 

Bahse konu Ballıdağ Sanatoryumunda, uzman tabip (Göğ. Hast. ve Tüb.) olarak görev 
yapan Dr, Gafur özer'in mecburî hizmetini ifa ettikten sonra naklinin yapılması ve H. Tayfun 
Çağlayan'ın da 3.10.1989 tarihinde istifaen görevden ayrılması sebebiyle halen 4 adet tabip gö
rev yapmaktadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Tesislerinde ihtiyaç bulunan uzman tabip ve tabip ihti
yacı öncelikle 2514 sayılı Kanuna göre devlet hizmeti yükümlülüğü bulunan Tabiplerden Sağ
lık Bakanlığınca çekilen kura sonucu temin edilmekte iken, anılan Kanunu değiştiren 3579 sa
yılı Kanun gereğince devlet hizmeti yükümlülük süresinin 4 yıldan 2 yıla düşürülmesi sonucu 
kuralardan uzman tabip atama imkânı azalmış olup, daha çok tabip (pratisyen) atanabilmektedir. 

Anılan sanatoryumun uzman tabip ihtiyacının karşılanmasını teminen 2514 sayılı Kanuna 
göre Sağlık Bakanlığında çekilen kuralara iştirak edilmekte ve Sosyal Sigortalar Kurumunda 
görev talep eden uzman tabiplere teklif götürülmekte ise, tüm tesisat, tıbbî donatım ve cihazla
rıyla birlikte çalışır durumda olmasına rağmen Kastamonu tüne 47 km., Daday İlçesine 7 km. 
uzaklıkta olması sebebiyle görev talep eden uzman tabip bulunmamaktadır. 

Ayrıca, sözü edilen sanatoryum, sağlık ve yardımcı personelin eksikliği sebebiyle hastane 
olarak fonksiyonlarını yeterli düzeyde yerine getiremediğinden hizmetin daha etkin ve verimli 
yürütülmesi için idarî sorumluluk ve yönetim bakımından Sosyal Sigortalar Kurumu Kasta
monu Hastanesine bağlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. İmren Aykut 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

5. — izmir Milletvekili Fuat Ktlcı'ntn, son on yıl içinde iran'dan ülkemize iltica edenlere ilişkin 
sorusu ve içişleri Bakam Abdûlkadir Aksu'nun yazûı cevabı (7/1248) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Abdûlkadir Aksu tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını arz eder saygılarımı sunarım. 
28.3.1990 

Fuat Kılcı 
İzmir 

1. Komşumuz İran'dan ülkemize son on yıl içinde iltica etmiş kaç kişi vardır? 
2. İran hükümeti af çıkardıktan sonra gelenlerden ne kadarı geri dönmüştür? 
3. İran'dan gelenler hangi şehirlerimizde ikamet ilgisi duymaktadır? 
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4. Ülkemizde kalanlara hükümet para yardımı yapıyor mu? Yapıyorsa günlük ortalama 
ne kadar veriliyor? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 1.5.1990 

Eıhniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 
Şube : Top.Ol.(E) 121071 

Konu : İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'mn yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 2 Nisan 1990 gün ve 7/1248-4684/20824 

sayılı yazısı. 
İzmir Milletvekili Fuat Kılcı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunu

lan ve tarafımdan yazılı olarak görevlendirilmesi istenilen soru önergesinde öne sürülen husus
larla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1-2. tran uyruklu yabancılara 1951 tarihli Cenevre Mültecilerin Hukukî Durumuna Dair 
Sözleşme hükümlerine göre mülteci statüsü tanınmamaktadır. 

3-4. Irak - tran arasındaki savaşın devam ettiği günlerde ülkemize sığınan tran vatan
daşları Türkiye'ye yerleşmek maksadı ile değil üçüncü ülkelere geçiş için ülkemize gelmişlerdir. 

Arz ederim. 
Abdülkadir Aksu 

içişleri Bakanı 

&. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, sağlık taraması uygulamasına ilişkin sorusu ve Sağ
lık Bakanı Halil Şıvgm'ın yazılı cevabı (7/1261) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın tarafından yazılı olarak cevap

landırılması dileğiyle saygılarımı sunarım. 
4.4.1990 

* Cemal Seymen 
Nevşehir 

1. Sağlık taraması ne kadar süredir devam ediyor? Bugüne kadar 55 milyon kişinin ne 
kadarı sağlık taramasından geçirildi? 

2. Sağlık taraması için bugüne kadar yapılan harcamalar para ve insangücü olarak ne 
kadardır? 

Sağlık taramasında 55 milyon kişinin taraması için ne kadar harcama (para ve insangücü 
olarak) yapılması planlanmıştır? 

3. Türkiye gibi genel sağlık taraması uygulayan ya da uygulamaya kalkan başka bir ülke 
var mıdır? 

4. Sağlık taramasına ilişkin bugüne kadar birçok bilimsel dernek, kuruluş, tabip odaları 
ve Türk Tabipleri Birliği olumsuz görüş bildirmiştir. Son olarak Türkiye'nin Sağlık Sektörü 
Master Plan Etüdü ve mevcut durum raporunu hazırlayan Price Waterhouse şirketi de rapo
runda sağlık taramasından şöyle bahsetmiştir : 

' 'Halk sağlığı taraması konusunda yeni önerilen bir program Türkiye'de tartışılmaktadır. 
Mevcut olan belirgin hastalıklara bile gerekli tedavi sağlamanın güç olduğu bir ülkede hastada 
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belirtisi görülmeyen hastalıkları bulup çıkarmak için sarfedilecek büyük paraları sarfetmeden 
önce temkinli olunması gereklidir." (Sayfa 209). 

Bildirilen bu olumsuz görüşler sonrasında Sağlık Bakanlığının tutumu ne olacaktır? Sağ
lık tarama» sona erdirilecek midir? 

5. Sağlık Bakanlığının genelgesinde sağlık taramasının özel amaçlarından ikincisi teşhis 
edilen vakaların tedavilerinin sağlanması olarak belirtilmiştir. 

Bugüne kadar teşhis edilen vakaların kaç tanesinin tedavisi nerelerde sağlanmıştır? Bu te
davi edilen hastalıklar ve dağılımları nedir? 

6. Sağlık taramasında görev alan sağlık personelinin sağlık taramasından Önce yürüttü
ğü asli görevlerini bu kişiler sağlık taramasında çalıştığı süre içinde kimler üstlenmiştir? 

Sağlık taramasında, çoğu sağlık ocaklarında çalışan en az 1 500 doktor görevlendirilmiş
tir, bu doktorlann bir yıl gibi uzun bir süre sağlık taramasında görevlendirilmesi normal sağlık 
hizmetlerinin verilmesini aksatmış mıdır? 

7. Bu kadar doktorun sağlık taraması gibi geçici bir uygulamada görev yapması sağlık 
hizmetlerini aksatmadıysa halen ülkede doktor açığının olduğu savıyla yeni ancak yetersiz tıp 
fakültelerinin açılması ve her yıl 5 000 doktorun mezun edilmesi nasıl açıklanacaktır? 

8. Sağlık taraması normal sağlık hizmetlerinin verilmesini aksattıysa, Sağlık Bakanlığı 
hangi nedenlerle normal sağlık hizmetlerini aksatacak bu tür geçici bir uygulamayı tercih et
miştir? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 20.4.1990 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : HM. 9239/720 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 9.4.1990 gün ve Kanunlar ve Kararlar Da. Bş. 7-1261-4736-21043 sayılı yazı. 
Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen tarafından Bakanlığımca cevaplandınlması istenilen, 

sağlık taraması uygulamasına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Halil Şıvgın 
Sağlık Bakanı 

Soru 1. Sağlık taraması ne kadar süredir devam ediyor? Bugüne kadar 55 milyon kişinin 
ne kadarı sağlık taramasından geçirildi? 

Cevap 1. Sağlık tarama çalışmalarına "I inci Sağlık Taraması Koordinasyon Kurulu'-
nun 28 Eylül 1989'da kurulmasıyla başlanmıştır. Sağlık taramasının standardı - esasları tespit 
edilmiş, personelin hizmet içi eğitimi programı hazırlanmış, "Sağlık Taraması Standardı Tes
pit, Ekonomik Destek ve Tanıtım" kurulları kurulmuştur. 

İl ve ilçelerde aynı kurullar teşkil edilmiş, her il sağlık tarama esaslarını belirleyerek prog
ramını hazırlamış, personelin hizmet içi eğitimi yapılmış ve bir pilot bölge seçerek çalışmaya 
ilk ve ortaöğretim okullarından başlayarak 1.1.1990'da yaygınlaştırılmıştır. 

9.4.1990'a kadar muayenesi yapılan ve değerlendirilerek merkeze bildirilen toplam 5 075 
942 öğrencidir. 

Soru 2. Sağlık taraması için bugüne kadar yapılan harcamalar para ve insangücü olarak 
ne kadardır? 
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Sağlık taramasında 55 milyon kişinin taranması için ne kadar harcama (para ve insangü-
cü olarak) yapılması planlanmıştır? 

Cevap 2. Sağlık taramasında; 
Toplam 2 920 ekip şeklinde, 1 497'si sağlık müdürlüğüne, 435'i diğer kuruluşlara ait top

lam 1 932 araç, 3 730 doktor, 991 diş hekimi, 56 eczacı, 2 215 sağlık memuru, 1 197 çevre sağlı
ğı teknisyeni, 3 105 hemşire, 3 346 ebe olmak üzere 15 731 sağlık ve yardımcı sağlık personeli 
görev almıştır. 

Bu çalışmalarda Bakanlığımız genel bütçesinden 442 547 000 TL., Sağlık Fonundan 
2 777 212 000 TL. olmak üzere toplam 3 212 759 000 TL. tıbbî malzeme, yakıt ve ilaç alımı 
için 1989 malî yılında illere gönderilmiştir. 

Soru 3. Türkiye gibi genel sağlık taraması uygulayan ya da uygulamaya kalkan başka 
bir ülke var mıdır? 

Cevap 3. Planladığımız gibi sağlık taraması yapan başka bir ülke yoktur. 
Soru 4. Sağlık taramasına^ ilişkin bugüne kadar birçok bilimsel dernek, kuruluş, tabip 

odaları ve Türk Tabipleri Birliği olumsuz görüş bildirilmiştir. Son olarak Türkiye'nin Sağlık 
Sektörü Master Plan Etüdü ve mevcut durum raporunu hazırlayan Price Waterhouse şirketi 
de raporunda sağlık taramasından şöyle bahsetmiştir : 

"Halk sağlığı taraması konusunda yeni öneriler bir program Türkiye'de tartışılmaktadır. 
Mevcut olan belirgin hastalıklara bile gerekli tedavi sağlamanın güç olduğu bir ülkede hastada 
belirtisi görülmeyen hastalıkları bulup çıkarmak için sarfedilecek büyük paraları sarfetmeden 
önce temkinli olunması gereklidir." (Sayfa 209) 

Bildirilen bu olumsuz görüşler sonrasında Sağlık Bakanlığının tutumu ne olacaktır? Sağ
lık taraması sona erdirilecek midir? 

Cevap 4. Yaptığımız I inci Sağlık Taramasında genel amacımız "önce sağlık" sloganı ile; 
1. Kişilerde sağlık bilincini yerleştirmek, 
2. Sağlık ve sağlıklı olma kavramım akıllarda tutmak, 
3. Erken teşhisin önemini vurgulamak, 
4. Sağlık alanında kurumlar arası işbirliğini geliştirmek, 
5. Halkın sağlık kurumlarını ve sağlık personelini daha iyi tanımasını sağlamak. 
özel amaçlarımızı ise; hastalıklara erken teşhis koyarak tedaviyi sağlamak, bebek ölümle

rine sebep olan zatüree, ishalli hastalıkları ve aşı ile korunabilir hastalıklar ve korunma hak
kında halk eğitimi yaparak hastaların ücretsiz tedavilerini sağlamak; anne bebek ölümlerini 
azaltmak; tüberküloz, sıtma, trahom gibi sosyal hastalıkları tespit ederek ücretsiz tedavilerini 
sağlamak, ağız ve diş sağlığı konularında kamuoyunu bilgilendirmek ve gerektiğinde diş fırça
sı ve macunu verilerek halkı teşvik etmek; bebek, anne, genç kızların eksik aşılarını tamamlamak; 

Bütün bu çalışmaların sonucunda halkın sağlık eğitimi düzeyini yükselterek hastalıkların 
dağılımını ve sıklığını tespit edip ülkenin sağlık haritasını çıkarma şeklinde özetleyebiliriz. 

Tarama esnasında tespit edilen birçok hastalıklar bu amaç ve esaslar doğrultusunda üc
retsiz olarak tedavi edilmektedir. 

Soru 5. Sağlık Bakanlığının genelgesinde sağlık taramasının özel amaçlarından ikincisi 
te>his edilen vakaların tedavilerinin sağlanması olarak belirtilmiştir. 

Bugüne kadar teşhis edilen vakaların kaç tanesinin tedavisi nerelerde sağlanmıştır? Bu te
davi edilen hastalıklar ve dağılımları nedir? 
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Cevap 5. 6 Nisan 1990 tarihine kadar merkeze gönderilen ve değerlendirilmesi yapılan 
S 07S 942 öğrencinin hastalık dağılımı şu şekildedir. 

— % 5,69'u olan 288.85'inde görme kusuru başta olmak üzere göz problemleri, 
— % 4,23'ü olan 215 001'inde allerji ve cilt hastalıkları, 
— °/o 4,91'i olan 249 141'inde en çok buşon olmak üzere kulak problemleri, 
— •% l,485*i olan 75 423'ünde septum deviasyonu başta olmak üzere burun problemleri, 
— Vo 11,15i olan 565 799*sinde tonsilitten guatıra kadar boğaz problemleri, 
— % 0,44'ü olan 22 135'inde doğuştan olan kalp anomalisinden üfürüme kadar kalp prob

lemleri, 
— % 2,62'si olan 133 218'inde zatürreden astıma kadar akciğer hastalıkları, 
— % 0,87'si olan 44 003'ünde çeşitli ortopedik problemler, 
— % 7,18'i olan 364 672'sinde baştaki bitten barsak parazitlerine kadar parazitoz, 
— "% 0,18'i olan 9 326'sında başta beslenme bozukluğuna bağlı olmak üzere gelişme geriliği, 
— Vo 0,3'ü olan 14 990'ında karaciğer ve dalak büyüklüğünden fıtığa kadar karın prob

lemleri, 
— % 1,05'i olan 55 083'ünde ileride kısırlığa neden olabilecek inmemiş testis başta ol

mak üzere üro-genital problemler, 
— % 0,32'si olan 16 352'sinde çeşitli ruhsal bozukluklar ve zekâ geriliği, 
— °/o 0,03'ü olan 1 650 çocukta yeni tüberküloz, 
— % 1,39'u olan 70 570'inde anemi başta olmak üzere diğer hastalıklar, 
— <% 25,45'i olan 1 292 153'ünde çürük kalıcı,% 37,47'si olan 1 902 200'ünde çürük süt, 

% 2,9'u olan 147 074'ünde dolgulu dişi, 
— % 4,27'si olan 217 026'sında malokluzyon ve ortodonit bozuklukları, 
— % 66,86'sı olan 3 394 223'ünde diş fırçası kullanma alışkanlığı olmayan öğrenci tespit 

edilmiştir. 
Tespit edilen bu hastalıklardan % 17,04'ü olan 865 321'ine reçete, % 1,86'sı olan 94 529'una 

ilaç verilmiş, % lO.Şl'i olan 548 977'si ileri tetkik ve tedavi için hastaneye, Vo 0,2'si olan 
10 043'ü de rehberliğe sevk edilmiştir. 

Hastanelere sevk edilenlerin ücretsiz muayene ve tetkikleri yapılmış, gerekenlerin ücretsiz 
tedavileri (hastane, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca veya ekonomik destek kurul
larınca) sağlanmıştır. 

Soru 6. Sağlık taramasında görev alan sağlık personelinin sağlık taramasından önce yü
rüttüğü aslî görevlerini bu kişiler sağlık taramasında çalıştığı süre içinde kimler üstlenmiştir? 

Sağlık taramasında, çoğu sağlık ocaklarında çalışan en az 1 500 doktor görevlendirilmiş
tir, bu doktorların bir yıl gibi uzun bir süre sağlık taramasında görevlendirilmesi normal sağlık 
hizmetlerinin verilmesini aksatmış mıdır? 

Cevap 6. Sağlık taramasında görevlendirilen personel genellikle kendi bölgesinde görev
lendirilmiştir. Yeterli personeli (özellikle doktor) olmayan bölgelere de personel durumu müsa
it olan bölgelerden görevlendirilmiştir. 

îllerce iyi yapılmış bir programla hiçbir sağlık hizmeti aksatılmadan yürütülmektedir, öğ
rencilerin muayeneleri tamamlandıktan sonra yapılacak olan halk sağlık muayenelerini doktor 
rutin sağlık hizmetleri içinde yürütecektir. 

Ayrıca her sağlık ocağı tabibinin kendi bölgesindeki vatandaşın sağlık muayenelerini ya
parak bölgesinin hastalık dağılımını çıkararak haritasını yapmak görevleri arasındadır. 
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•Soru 7. Bu kadar doktorun sağlık taraması gibi geçici bir uygulamada görev yapması 
sağlık hizmetlerini aksatmadıysa halen ülkede doktor açığının olduğu savıyla yeni ancak ye
tersiz tıp fakültelerinin açılması ve her yıl 5 000 doktorun mezun edilmesi nasıl açıklanacaktır? 

Cevap 7. Sağlık taramasında görevli tabiplere rağmen diğer sağlık hizmetlerinin aksatıl
maması "Memleketin doktora ihtiyacı yoktur" sonucunu çıkarnüz. 

Mutlak olan bir gerçek vardır ki; bir sağlık personelinin bakmakla yükümlü olduğu nü
fus azaldıkça hizmetten halkın faydalanması, hizmetin personel tarafından sunulması daha ko
laydır. Halkın sağlık düzeyi de daha yüksek olacaktır. 

Bu nedenle yeni mezun olacak hekimlere ve onları yetiştirecek okullara ihtiyaç vardır. 
Soru 8. Sağlık taraması normal sağlık hizmetlerinin verilmesini aksattıysa, Sağlık Ba

kanlığı hangi nedenlerle normal sağlık hizmetlerini aksatacak bu tür geçici bir uygulamayı ter
cih etmiştir? 

Cevap 8. Sağlık taraması illerin yaptığı iyi bir planlama ile sağlık hizmetleri aksatılma
dan yürütülmektedir. 

Ayrıca sağlık taraması sonucunda ortaya çıkacak sağlık problemleri ve sebepleri il ve böl
gelere götürülecek sağlık hizmetlerine ışık tutacaktır. 

7 —Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesindeki camide, dışarı
dan gelenlerin toplu namaz kıldıkları iddiastna ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
L Kaya Erdem'in yazdı cevabı (7/1303) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı Sayın Kaya Erdem tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 
Doç. Dr. Ali Uyar 

Hatay 
1. TBMM bahçesinde açılan cami, TBMM mensupları için mi açılmıştır, yoksa dışarı

dan gelenlerin toplu namaz kılmaları için mi açılmıştır? 
2. Son günlerde Meclis bahçesinde takkeli, çember sakallı kişilerin yoğun görülmesinin 

anlamı nedir? 
3. Meclis dışından gelerek gövde gösterisi şeklinde toplu namaz kılınmasını laiklikle bağ

daştırıyor musunuz? 
4. Bu tür gösteri şekline dönüştürülen eylemleri önleyici tedbirler almayı düşünüyor 

musunuz? 
5. TBMM yasama ve yürütme yeri mi, yoksa dışarıdan gelenlerin toplu namaz yeri midir? 

T.C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 30.4.1990 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN. KAR. MD. 
Sayı : 7/1303-4632/20632 

Sayın Ali Uyar 
Hatay Milletvekili 
tlgi : 23.3.1990 tarihli yazılı soru önergeniz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesindeki camide, dışarıdan gelenlerin toplu namaz kıl

dıkları iddiasına ilişkin ilgi önergenizde yer alan sorularınız aşağıda cevaplandırılmıştır. 
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Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde yaptırılan cami sayın milletvekillerinin ve idarî 
teşkilat mensuplarının ibadetleri için açılmıştır. Cami henüz tamamlanmadığı için, şu anda 
yalnız cuma namazları kılınmaktadır. 

Bu arada sayın milletvekillerinin ziyaretçileri de, Mecliste bulundukları sırada, camiden 
yararlanmaktadırlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisine girişler, bilindiği üzere, belli kurallara bağlıdır. Sayın mil
letvekilleri ile görüşmek isteyen ziyaretçiler, bu kurallara uyarak ve kimlik belgeleri karşılığın
da ziyaretçi kartı verilerek Meclise alınmaktadırlar. Sayın milletvekillerinin beraberlerinde ge
len ziyaretçiler de aynı usulle Meclise girmektedirler. 

Belirtilen usullerin dışında ziyaretçilerin Meclise girmeleri ve sadece namaz kılmak için 
izin verilmesi sözkonusu değildir. Yaptırılan incelemede böyle bir talebin ve toplu namaz gibi 
bir gösterinin olmadığı tespit edilmiştir. 

Bundan böyle de bu konuda yukarıda belirtilen uygulama titizlikle sürdürülecektir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

107 NCt BİRLEŞİM 

1 . 5 . 1990 Salı 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin İli Silöpi 
İlçesi Derebaşı Köyü yakınlarında 17.9.1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddia
ları açıklığa kavuşturmak ve olayın sorumlularım tespit etmek amacıyla Arıayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri! uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/73) 

34 — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadaşının, kamu iktisadi teşeb
büslerinin ülke ekonomisine katkısı, bunlardan baz/ilarının satılmasını zorunlu kılan 
nedenler ve satılan ve satışa çıkarılan kamu iktisadî teşebbüslerinin değer takdirleri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi) (8/18) 

4. — Amkara Milletvekili Beşer Baydar ve 19 arkadaşımın, Atatürk Orman 
Çiftliğinin kuruluş ve millete devrediîiş amacı dışında kulllanıldığı iddiasını tespit 
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etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

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

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

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

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

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

10. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, 1402'likler olarak anılan
ların hangi nedenlerle ve kimler tarafından görevlerinden uzaklaştırıldıklarını ve Da
nıştay kararına rağmen bu kişilerin görevlerine dönmelerini engelleyenleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

11. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal ve 24 arkadaşının, pancar üreticilerinin 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20) 

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

13. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 16 arkadaşının, ülkemizdeki anarşi 
ve terör eylemlerinin nedenleri ile hedeflerini, bu eylemlerin arkasındaki güçleri ve 



konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/83) 

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

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

16. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 16 arkadaşının, Yeniçeltek Kö
mür Işletmesindeki çalışma koşullarını, bu işletmede meydana gelen iş kazasının so
rumlularını ve konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına İlişkin önergesi (10/86) , 

17. — istanbul Milletvekili Sudi Neş'e Türel ve 20 arkadaşının, istanbul tündeki 
su sıkıntısının gerçek nedenlerimi ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasamın1 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkini önergesi (10/87) 

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

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

20. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 24 arkadaşının, Sayın Turgut özal'ın 
Başbakanlığı döneminde; kendisinin ve bazı yakınlarının edindikleri mal varlıklarıyla 
ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/89) 

21. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 15 arkadaşının, ülkemizin Avrupa 
Topluluğuna tam üyeliğiyle ilgili gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/24) 

22. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 arkadaşının, genel sağlık sigortasıyla 
ilgili olarak hükümetçe yapılan çalışmalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/25) 
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23. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 22 arkadaşının, ilaç ve ilaç sa
nayii konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/26) 

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

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

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

27d — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde-eri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

28. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve i 6 arkadaşının Trakya Yağlı 
Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini, içinde bulunduğu sorunlardan kurtarmak ve 
ülke tarımına daha yararlı hale getirmek için alınacak t&dbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 ünti, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca t>!r Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

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

30. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşının, Arifiye - Sincan çift hatlı 
demiryolu inşaatından vazîgeçillmesiiniin nedenllerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/97) 

31. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, ASELSAN' 
la ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ve soruna köklü çözüm getirmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 
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6 
SÖZLÜ SORULAR 

.1. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya ili Beîdibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazılarının Antalya Valili-
ğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

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

3. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim programla
rının geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/65) 

4. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol liginde 
uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/68) 

5. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakamından 
sözlü soru önergesi (6/108) 

6. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelenme nedenine ve sıınav komisyonunun kimlerden 
oluştuğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

7. — Zonguldak Milletvekilli Şinasi Altııner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir vatandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şefliği Gö
revlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkin Bayıındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/110) 

8. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, spor sahalarında meydana gele
bilecek sportmenliğe aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/202) (1) 

9. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) (1) 

10. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yönetim 
Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi Î6/205) (1) 

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

12. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine 
Yardım Derneği Öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için gerekli madZeme 
ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.Î. Orta Anadolu Linyit Işîetmesince karşılandığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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13. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nün, Sümerbamk'ta «Turgut özab> mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

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

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

16. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nio ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hükümlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (1) 

17. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'm, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/258) (1) 

18. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarımda ne kadar vergıî iadesi ödendiğine ve vergi iadesi 
ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/134) 

19. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal! eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması devam 
eden dosyalara ilişkim Başbakandan sözlü soru önergesi (6138) 

20. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

21. — Adana Milletvekili Orhan Şemdağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) 

22. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yaptırılıp yaptınlmayacağına ilişklin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

23. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ıın, Adana İli Yüreğir İlçesi Yunusöğlu 
Köyünde sağlık ocağı yaptırılmamasınıın nedenine ilişkin Sağlıfk ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

24. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/158) 

25. — Samsun Milletvekili İrfan Demliralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emekli
lerinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

26. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran işyer
lerinden Konut Edindirme Fonu için toplanan para miktarına ve fondan yararlanan
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesıil (6/164) 

27. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, fındık ürünü taban fiyatına 
ve fındık üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/166) 



28, — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/167) 

29. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçesinde 
meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak komutlara Miskin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

30, — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, ispir - Kundura, Tortum - Şayak, 
Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

31. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Hinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağlık ocaklarına ait inşaatlarım ne zaman tamam
lanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/174) 

32. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesinde sigorta hastanesi 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/175) 

33. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu inşaatı
nın ne zamaın ihale edileceğine ilişkim Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/177) 

34. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü, İlçe Hastanesi ile bu ilçeye 
bağh köylerdeki sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) 

35. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altımer'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

36. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/185) 

37. — Zonguldak Milletvekili Şimali AMıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö* 
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/186) 

38. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişklin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

39. —' izmir Milletvekili Fuat Kıicı'nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapü-
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözdü soru önergesi (6/190) 

40. — Denizli Milletvekili Adnan Keskim'in, inek ithalatına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

41. —Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

42. — içel Milletvekili M, îstemihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl
masının düşünülmediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 
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43. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ili Gebze İlçesinin 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Sıror Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

44. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesi adiye binasına ye 
bu ilçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 

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

46. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6 /2Ö6) 

47. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 
tarihli nüshasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere konu 
teşkil eden olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207) 

48. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara ili Şereflikoçhisar İlçesine 
bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin 
içişleri Bakanından söztlü soru önergesi (6/319) (1) 

49. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergelerden 
bir kısmının Göbze - Çayırova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edileceği iddia
sına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) (\) 

50. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un', Kocaeli Valilik Konağı için yapı
lan harcamaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

51. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta Ilı Yalvaç İlçesine bağh 
Yarıkkaya ve Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
lerî Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

52. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında ger
çekleştirilen gül1 alımlarına ve yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/210) 

53. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

54. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarkika
raağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi '6/212) 

55. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretiien kere
vit balıklarında görülen hastalığın giderilmesi için ne gün tedbirler alındığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) 

56. — İsparta Milletvekilli Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonunun gelirlerine ve harcamalarıma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/214) 
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57. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, 5.10.1988 tarihinde Mardin ve 
Diyarbakır illerinde köy korucuları tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) (1) 

58. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Köyün
den bir vatandaşın Kuşiukçayırı Köyü Bircemal Mezrası korucularından biri tarafın
dan öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söziü soru önergesi (6/324) (1) 

59. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Fonundan konut yapı kooperatiflerine 1988 yılında verilen krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/223) 

60. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçi
lerinin ailelerinin parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

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

62. —Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gazete
nin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/227) 

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

64. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın, Göcek'teki 
yaz tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sczlü soru önergesi 
(6/332) (1) 

65. — Hakkâri Milletvekilli Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Kaya-
dibi Köyü Evil Mezrasmdaki bir vatandaşını evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve 
Kayadibi Köyünde zorunlu ikamete tabii tutulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

66. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri 
İli Yüksekova İlçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yaralı olarak ele geçMlen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakarından sözlü soru 
önergesi (6/334) (1) 

67. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskinin, Hakkâri İli Uludere İlçesi Şe-
noba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

68. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne 
Aytepe Karakolu görevlilerince d konulduğu ve sürünün gümrüğe tesKm edildiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından «özlü soru önergesi (6/336) (1) 
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69. —İsparta Milletvekili' Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde ya
pılmakta olan Sümerbank Konfeksiyon Fa'brikasıına ait inşaatın durdurulduğu ve te
sisin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/239) 

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

71. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersinin, Denizli ili Honaz ilçesine bağlı köy
lerdeki vatandaşların sınırlandırıldığı ve fişlendiği iddiasına 'ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

72. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin 
yakacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/254) 

73. — Bursa Milletvekilli Şeytullah Mehmet Gazıoğlu'nun, bir demek ve bir 
şirket tarafından İstanbul Özel İdare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği] iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 

74. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine ver
diği demece ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/266) 

75. —Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'iın, Bezm-i Âlem Üniversitesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) (1) 

76. — İzmir Milletvekili Veli Afcsoy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon liranın 
üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri! ödenip ödenmedıiğine 
ilişkin Devlet Bakanımdan sözlü som önergesi (6/345) (1) 

77. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan Ter
mik Santralına ve bu bölgede katkısız biriket imalatının ne zaman gerçekleştirileceğine 
İlişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

78. — Kahramanmaraş Milletvekilli Atilla İmamoğlu'nun, fasulye ürününe taban 
fiyat verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve Köyİşleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/271) 

79. —Kahramanmaraş Milletvekili AtMa İmamoğlu'nun, televizyon yayınlarım 
izleyemeyen Kahramanmaraş iline bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş'da Sümer
bank ikinci satıış mağazasının ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan sözlü som 
önergesi! (6/274) 

80. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü som önergesi (6/276) 

81. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altınerlin, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal' Güvenlik Bakanından sözlü sora öner
gesi (6/277) 
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82. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazafi 
Şubesince Öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Baka
nından sözÜü soru önergesi (6/343) (1) 

83. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, seçenlere katılan siyasî partilerin 
radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına dair 
Avrupa Konseyi Kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

84. — Hatay Milletvekili öner Miiski'nin, TEK Tcroslar İşletmesinin Çukurova 
Elektrik A.Ş.'ne devrediknesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

85. — Bursa Milletvekili Beytuilah Mehmet Gazioğlu'nun, Maımara Denizinde 
trol ve algarina ile balık avcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/280) 

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

87. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş Oçesinin ne zaman il yapıla
cağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) 

88. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede kaç kistinin korucu olarak görevlendirildiğine ve 
korucuların karıştıkları adlî olaylara ilişkin' İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/352) (1) 

89. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AlDS'li hastaların sayısına ve 
bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/284) 

90. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdan'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gülköy 
ve Kavak köylerine sağlık evi yaptırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/285) 

91. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkim Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

92. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/288) 

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

94. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne za
man açılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/293) 

95. — Samsun Milletvekili Ali Eserlin, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına 
ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhınım onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözHü soru önergesi (6/294) 
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96. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/358) (1) 

97. — Çorum Milletvekili Cemal Şahinlin, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçların miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

98. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidkıi 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

99. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ım, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

100. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler İlçesindeki 
Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç sorum
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

101. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Karakaya Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/308) 

102. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nıın, Çeçme Vergi Dairesi Müdürü hakkında 
ihbar ve şikâyette bulunulup bulunulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/309) 

103. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun 
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/310) 

104. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1985 - 1988 yıllarında Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik bel
gesi alanlara ve adı geçen Fondan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

105. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'kı, Mardin İli Midyat İlçe
sinde görevli bir komiser yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

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

107. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, heyelan bölgesi tilan edilen Manisa 
İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim 
alanına nakledilmeleri için çalışma yapılıp yapılmadığıma ilişkin Başbakandan sıözlü 
soru önergesi (6/312) 
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10S. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlköğ
retim Bölge Okuluna ilişikin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

109. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, profesyonel; futbol kulüplerinin 
maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) (1) 

110. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Altıınkaya Barajı sahasında kalan 
Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/315) 

111. — Antalya Milletvekili Adil Aydıın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi mezunları ile diğer 
fakülte mezunları arasında ayrım yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) 

112. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kur
duğu veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/373) (1) 

113. —Diyafbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğal'gaz santralılarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

114. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı baca 
gazı arıtma tesislerine ve Karlıova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/376) (1) 

115. —lç;el Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefon
ların güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) (1) 

116. —Diyarbakır MilieCvekiıli Fuat Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 1988 
yılında ikram faslından yapılan harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kampanyasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/378) (1) 

117. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, elektrik üretim yollarına ve maliyetle
rine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) (1) 

118. —Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan zam
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (1) 

119. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 25.12.1988 tarihlinde basına dağı
tıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/382) (1) 

120. — İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 
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121. —Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetıin'in, 1988 yılında elektrik fiyat
larına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/384) (1) 

122. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak ban
kalarınca gerçekleştirildiği iddia edilen arsa alım ve satımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

123. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî ve Malî İşler Daire Başkanı iken MİT Müsteşar
lığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) (1) 

124. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları ta
rafından yabancı kuruluşlara yaptırılan araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/387) (1) 

125. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt ille
rinde 25.12.1988 tarihinden bugüne kadar göz altına alınan vatandaşlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) (1) 

126. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında 
Uluslararası danışmanlık firmalarından alınan hizmetlere ve yapılan ödemelere Miskin 
Başbakandan sözlü soru önergesli (6/389) 1(1) 

127. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış 
fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1) 

128. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan İraklılara yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

129. —Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/393) (1) 

130. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonuna ve elektrik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/394) (1) 

131. —Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kurmak 
amacıyla Samsun İline bağlı Asaraağaç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde 1985 - 1986 
yıllarında kamulaştırılan arazilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/404) (1) 

132. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, 1978 - 1988 yıllarında toplanan 
gelir vergilerine ilişkim Maliye ve Gümrük Balkanından sözlü soru önergesi (6/395) (1) 

133. — Aydın Milletvekili (Hilmi Ziya Postacı'nım, T. C< Ziraat Bankasınca tarım 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranlan uygulandığı iddia
sına İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 

134. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin borç
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

135. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «İcraatın İçinden» ve «Gelişen 
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenine iliş
kin Başbakandan tfözlü soru önergesi (6/406) (1) 

\ 
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136. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Yatağan 
bölgelerinde termik santralleri besleyecek kömür ocaklarının özel sektöre devredileceği 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) (1) 

137. — istanbul Milletvekili Aytekin KotU'in, istanbul Anakent Belediyesince ku
rulan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

138. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, istanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere verilen ilanlar için yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan Sözlü soru önergesi (6/399) (1) 

139. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen 
döğalgazın hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/400) (1) 

14Ü. —Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, SEKA ve Edirne - OLMUKSA'da 
çalışan işçiler halckında emniyet müdürlüklerince albüm düzenlendiği iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) (1) 

141. —Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile il
gili çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/328) 

142. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, istanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/329) 

143. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten firma
lara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üretim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/330) 

144. — Samsun 'Milletvekili Ali Eser'in, Altunkaya Barajı sahasında kalan Vezir
köprü ilçesi Düzce Köyüne ait arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) 

145. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz ithali ile ilgili sözleşme
ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) <1) 

146. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

147. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesinde 
sözleşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

148. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Genel 
Müdürünün Amerika'ya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cum
huriyet Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/409) (1) 

149. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçı
ların konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/410) (1) 
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150. — Tünedi Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Hozat ilçesi 

Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 

151. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında hayalî 
ihracat yaparak haksız vergi iadesi alan firmalara ne gibi müeyyideler uygulandığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/412) (l) 

152. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakır oğlu'nun, Fisıkobirlikçe 1988 yılında 
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (1) 

153. — Mardin Milletvekilli Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara BahçaMevier 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/415) (1) 

154. — Ankara Milletvekilli Rıza Yılmaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler 
hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/416) (1) 

155. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'm, 19.7.1988 tarihli ve 88/13161 
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/417) (1) 

156. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

157. — Ankara Milletvekili Ömer Giftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelendiri
len grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/420) (1) 

158. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak Kredi 
bankalarının 1987 ve 1988 yıllarına ait kârlarının yüksek gösterildiği iddiasına ilişkin 
Barbakandan sözlü soru önergesi (6/421) (1) 

159. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 
yıllarındaki bazı harcamalarına ve Emlak 'Bankasına ait arazi ve binalardan bir kıs
mının satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) (1) 

160. —• Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî olduğu (kuşkusuyla Merkez 
Bankasınca incelenmekte olan ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli kararname gere
ğince Devlet Planlama Teşkilatına devredildiği ve incelemeler tamamlanmadan vergi 
iadelerinin ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1) 

161. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzurum İli Şenkaya İlçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme 
kararının infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önjergesi (6/426) (1) 

162. —Burdur Milletvekili Fethi Oelikbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/427) (1) 
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163. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Merkez İlçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınırları içine alınmama
sının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (1) 

164. —Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolörlerine 
denetim özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

165. —İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, 31.12.1988 tarihi itibariyle TARİŞ'in 
üreticilere ne kadar borcu bulunduğuna ve bu borcun ne zaman ödeneceğine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) (1) 

166. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'm, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü 
ile ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/431) (1) 

167. — İsparta Milletvekili İbrahim GürdaTın, Burdur İl merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir 'kısmının çe'şitli köy ve kasaba okul
larına nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/353) 

168. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Bkmen'in, 7.10.1988 tarihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddia
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (1) 

169. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadını 
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) (1) 

170. —Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Em
lak Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırı
lan döviz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/434) (1) 

171. —Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'm, Manisa İli Selendi İlçesine bağlı 
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355) 

172. —Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan 
îşkenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi ile İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/441) (1) 

173. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya temi
natsız kredi verildiği ve Memduh Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) (1) 

174. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

(107 nci Birleşim) 
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175. — Ankaıa Mületvekili Rıza Yılmaz'ın* bir öğretmenin, düşünce suçu nede
niyle görevinden alındığı ve genel idare hizmetleri sınıfına atandığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü soru önergesi (6/442) (1) 

176. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya 
illerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/451) (1) 

177. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 
tarihli nüshasında yer alan S.S.K. Genel Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/443) (1) 

178. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanınca hakaret edildiği ve 
görevinden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/362) 

179. — İsparta Milletvekilli Ertekin Durutürlk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 

180. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüljer İlçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

V&U — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürlk'ün, Anavatan Partisi belediye başkan 
adayları hakkında görüş bildirdikleri iddia edilen vali ve kaymakamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/365) 

182. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idareler 
seçimleri nedeniyle bazı seçim bölgelerinde vali ve kaymakamlarca aday yoklaması 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) '(1) 

183. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu ile ilgili 
davayı izlemek isteyen vatandaşların maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/445) (1) 

184. — İzrnir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına 
alınan sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/446) (1) 

185.; — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıyla 
1988 yılında Türkiye'ye hangi ülkelerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaçla ne kadar 
harcama yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) (1) 

186. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya İli Çumra İlçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (î) 
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187. —Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığmea 
üretilen ve Rusya'dan ithal edilen doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/367) 

188.- — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Devlet eski Balkanı Yusuf Bozkurt 
Özal'm yurt dışı seyahatler nedeniyle aldığı harcırah miktarına, Başbakanm tedavisi 
için yapılan harcamaya ve 1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde götürülen hediyelik 
eşyaların tutarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/458) (1) 

189. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğhı'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara 
kullandırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) (1) 

190. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/453) (1) 

191. — Ankara Milletvekili Ömer Giftçi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hükümlülere özel jandarma timi tarafından işkence 
yapıldığa iddiasına ilişkim içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) (1) 

192. — Tekirdağ Milletvekili 'Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve özel vakıflarca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okullara ve 
dersamelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 

193. — Sakarya Miltetvekili Ahmet Neidimlin, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

194. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Köy - Koop. Merkez Birliği kurul
ması için yapılan girişimlerin engellendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) (1) 

195. —Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı 
seçiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başikanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 

196. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Bozkurt özal ile Aydın 
Corporation A.Ş. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/463) (1) 

197. — îzmir Milletvekili Fuat Kıkı'nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/425) 

198. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüFün, spor tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen müesseselere karşı ne gibi önlemler 
alınacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

199. —İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişiklin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/438) 
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200. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

201. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, sahillerdeki okullarım yaz ayla
rında, öğrenci gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

202. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da meydana gelen 
olay hakkında yanlış bil'gi verildiği iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/466) (1) 

203. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban 
fiyatlarının tespitine1 ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/467) (1) 

204. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İlinde Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/468) (1) 

205. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle bele
diyelerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) (1) 

206. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

207. —Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 

208. —Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ayçiçeği ekiminde tohum kalite
sinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru-
önergesi (6/474) (1) 

209. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma ürünün
den kaldırılmasının neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 

210. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, son 'beş yıl içinde ülkemizle 
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/481) (1) 

211. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle 
gözaltına alınanların' sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

212. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan 1986 - 1988 yıllarında hangi illere ne miktar yardım yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) (1) 
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213. —Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) 

214. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, belediyelere bütçeden yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne 
miktar yardım yapıldığına ilişkin Malıiye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 

215. - İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vak
fına yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 

216. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

217. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı
na yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

218. — Bursa Milletvekilli Abdulkadir Cenkçiler'in, ikinci ligde grubunda şampi
yon olan Bursaspor Futbol Takımının birinci ligde oynayamayacağına dair Futbol Fe
derasyonu kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) (1) 

219. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcı
larından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum 
için satın alınan güç trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) (1) 

220. — Denizli Milletvekili Adnan Ke'skin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta İli Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1) 

. 221. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

222. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vak
fına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

223. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vakfı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1) 

224. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlü
ğünce gözaltına alınan vatandaşlara işkence " yapılmasını önlemek için ne gibi 
tedbirler alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

225. —Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) (1) 

226. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) . 
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227. — Bingöl Milletvekili İlhamı Binici'nin, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elmaağact 

Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/462) 

228. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek 
ödenek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/509) (1) 

229. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları iddia edilen 
firmalar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/510) (1) 

230. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Van ve Hakkâri - Yülksiekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

231. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'm, günlük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer alan «özalla İsviçre'de görüştüm» başlıklı habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

232. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarchi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

233. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, ıbazı kişi ve ifirmalar tarafından 
M.T.A.'ya 'ait Nevşehir'deksi 'Ponza Taşı Madeninden kaçak olarak üretim ve satış ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) (1) 

234s — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 ta
rihinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

235. —Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışlkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 

236. — İzmir Milletvekili Necoar Türkcan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önjergesi (6/519) (1) 

237. — Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk'ün, Niğde İlindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

238. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Uluslararası Af örgütünce yayın
lanan rapora ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/533) (1) 

239. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Habur Sınır Kapısının Irak bölü
münde oluştuğu iddia edilen araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi tedbirler alına
cağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) (1) 
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240. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, olağanüstü hal uygulaması kapsa
mına giren iller nüfusunda kayıtlı olanların, bu bölgelerde çalışamayacakları (konusunda 
bir genelge bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/537) (1) 

241. —Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, bazı futbol kulüplerine Devlet tara
fından bağış yapılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/573) (1) 

242. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Ormaniçi Kö
yünden iıki vatandaşım kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin 
İçişleri Bakamından sözlü soru önergesi (6/538) ı(l) 

243. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Balkanından sözlü soru önergesi (6/475) 

244. — İzmir MâUetvekiHi Ahımet Ersin'in, Karabük ve İskenderun Demir - Çelik 
İşletmelerindeki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) (1) 

245. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarımın ay
lık olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin (Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/540) (1) 

246. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay'ın, Siirt bölgesinde bir kısım güven
lik görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

247. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bu
cağı Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alınan bir vatandaşa kuryelik yaptı
rıldığı ve bu vatandaşın 3 6.1989 tarihinde öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

248. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, amatör spor kulüplerine de yardım 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

249. — İzmir Milletvekili Kj Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun De
mir - Çelik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

250. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek İlçesi 
Eski Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına 
ilişkin Sağlık 'Bakanından sözlü soru önergesi '(6/477) 

251. —Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının 
yabancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/546) (1) 

252. — İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Devlet Planlama Teşkilatın
dan alınan hayalî ihracat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574) (1) 

253. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğündje ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayalî ihracat olayına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 
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254. — İçel Milletvekilli Etem Cankurfcaran'ıın, Demir - Çelik İşletmelerindeki 
grevin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

255. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt tli Şırnak İlçesindeki bazı 
yayla ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamılık duyurusuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/549) (1) 

256. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, yasadışı Türkiye Komünist 
Partisi ve kapatılan Türkiye İşçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için 
güvence verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

257. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Şırnak İlçesine bağlı bazı 
köylerdeki ruhsatsız kömür ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1) 

258. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) (1) 

259. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Balveren Köyü ile 
Silopı îlçesıi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

260. —Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Servi'nin, Bulgaristan'dan getirilen bir 
soydaşımız hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) (1) 

261. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 'Eskişehir Cezaevindeki tutuklu ve 
hükümlülerin Aydın ve Nazilli cezaevlerine nakledilmelerinin nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/556) (1) 

262. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde İstanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alınan ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1) 

263. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçe merkezinde bazı va
tandaşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 

264. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Cudi Dağı çevresindeki 
köylerin güvenlik güçlerince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/559) (1) 

265. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

266. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Millî Piyango İdaresince ger
çekleştirilen «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/561) (1) 

267. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8;1989 tarihinde Diyarbakır 
İli Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/562) (1) 

268. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlinde jandarma tarafından 
gözaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hak
kında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) (1) 
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269. — Kars Milletvekili Mahmut Aîınak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depolarında 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

270. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî vutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tıbbî tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet ©akanından sözlü soru öner
gesi (6/478) 

271. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan kesintilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/564) (1) 

272. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı 
iddia edilen bir vatandaşın ölümüne neden olanlar hakkında ne gibi işlemler yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

273. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, FETKİM'in özelleştirilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

274. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Demir - Çelik işletmeleri ile Akdeniz 
Gübre Sanayiindeki grevlerin neden olduğu zarara ve Et ve Balık Kurumunda alınan 
grev kararının ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/567) (1) 

275. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

276. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 

277. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, işyerlerinin tehlike derecesine göre sınıf
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/570) (1) 

278. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize 
göç eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesinin nedenine ve göç olayınım ma
liyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1) 

279. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim. Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/578) (1) 

280. — Tunceli Milletvekili Kamer Gençlin, DYP üst yöneticilerinden bazılarının 
kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/579) (1) 

281. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda 
çalıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1) 
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282; — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/581) (1) 

283. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Koope-
ratifince gerçekljeştirilen ayçiçeği atomlarına ve 1989 yılında ne kadar ham ayçiçeği 
yağı ithal edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) (1) 

284. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, 1005 sayılı Kanun uyarınca halen şe
ref aylığı alanların sayısına ve şeref aylığı gösterge rakamının artırılıp artırılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/583) (1) 

285. — Kırklareli Milletvekilli Gürcan Erstin'in, Trakya Birlik tarafından satın 
alınan ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yaplacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

286. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceü tli Nazimiye İlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine İl Jandarma Alay Komutam tarafından hakaret edildiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

287. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, T.R.T. tarafından kurum dışın
daki firmalara yaptırılan programlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/587) (1) 

288. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılan bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/588) (1) 

289. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama - Terzihaliler Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru 'önergesi (6/589) <1) 

290. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir İline bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borçla
rının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi '(6/590) (1) 

291. — îzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bulgaristan'dan gelen soy
daşlarımızın beraberlerinde getirdikleri otomobillere ticarî plaka verileceği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) (1) 

292. —Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'm, 31.8.1989 tarihinde İzmir'de mjeyda-
na gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

293. —İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'mın, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alanı tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/594) (1) 

294. — Tokat Milletvekili Kazam özev'in, Tokat - Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

295. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

296. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi (6/497) 
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297. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay 
üreticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kkamdan sözlü soru önergesi (6/498) 

298. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

299.) — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarını ziyaret için 
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşü
nülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) 

300. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

301. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabri
kasının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/502) 

302. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

303. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt İlinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve K'öyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/504) 

304. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt İli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yı
lında öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/505) 

305. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Fakir ve Muhtaç Öğrencilere Yar
dım Derneği tarafından Trabzon'da yaptırılacak olan öğrenci yurdunun temel atma 
töreninde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/597) (1) 

306. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sindeki bazı aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/598) (1) 

307. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Doğu Anadolu'da meyda
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) (1) 

308. —Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırh'nın, Millî Savunma eski Bakanı Er
can Vuraiihan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddiasıy
la hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

309. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 
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310. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi , 
(6/602) (1) 

311. —Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ıh, kendir ürünü taban fiyatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

312. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanı'nın Bursa gezisi nede
niyle hazırlanan protokolde siyasî parti temsilcileri arasında ayrıcalık yapıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) ı(l) 

313. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudut
ları dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanaca
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

314. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12,9.1980 - 30.9.1989 tarih
leri arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) (1) 

315. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarugül'ün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/511) 

316. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Yortanlı ve Çaltıkoru barajlarının ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1) 

317. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Ankara Özel Arı Lisesindeki bazı öğ
renciler için iki resmî aracın servis yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/620) (1) 

318. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
özal'm, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait bir villada ikamet ettiği iddiasına 
ve villanın tefriş masrafı ile aylık giderine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/621) (1) 

319. —İstanbul Milletvekili Mustafa Sangüi'ün, yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/522) 

320. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

321. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, İçel, Silifke, Erdemli köyleri içme 
suyu (Aksıfat) projesinin 1989 yık ödeneğine ve bu projenin temel atma töreni için 
yapılan harcamaya ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/622) (1) 

322. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Beydağ - Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

323. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş İlçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner 
gesi (6/525) 
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324. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizlenece
ğine ve ödemiş Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesinin nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526) 

325. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş İlçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/527) 

326. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

327. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van İli Gürpınar İlçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/625) (1) 

328. —Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Kırıkkale İli 1 inci Bölge Müdürlüğü 
Bahşili yol sıkıştırma ekibinden bir işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/626) (1) 

329. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kırklareli tli Lüleburgaz İlçe
sindeki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libya'lılara satılacağı veya kiralanacağı 
iddialarına ilişkin Basbaikandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

330. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Van Mi Gürpınar İlçesi Yukarı-
beşparmak Mezrasında 2.10.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ve olay
la ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) (1) 

331. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kamu Ortaklığı ve1 Akaryakıt Tü
ketim fonlarında 1989 yılında toplanan para miktarına ve bu fonlardan hangi projeler 
için ne miktar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) (1) 

332. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 3083 numaralı Kanun uyarınca eski 
sahiplerine iade edilen ve topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılması plan
lanan arazilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/630) (1) 

333. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında KKTC'ııiın temsil edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

334. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Başak Şirketler Grubunca hayalî 
ihracat yapıldığı iddiaları üzerine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgeler
le 'ilgili olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/530) 

335. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, İzmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 
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336. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sıözlü soru önergesi 
(6/532) 

337. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı
nın yurt dışındaki şubelerine ve Vakfın teftişine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/632) (1) 

338. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakanı Ercan Vuralfaan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) ı(l) 

339. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAÖFAİŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir
lenmesine neden olduğu ve 'bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan Sözlü soru önergesi (6/636) (1) 

340. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız
dan 800 kişinin sınavsız olarak öğretmenliğe alınacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi 1(6/637) (1) 

341. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 

342. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Asım Ekren'in 1985 - 1989 
yıllarında aldığı kredilere ve ödediği vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/653) (1) 

343. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sultançiftliği 
yolu üzerindeki Mescid-'i Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyet
lerde bulunulduğu iddiasına ilişkin iBaş'bakandan sözlü soru önergesi (6/639) (1) 

344. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güven
liği sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin IBaşlbakandan sözlü so
ru önergesi (6/654)1(1) 

345. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş.'deki greve 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/655) i(l) 

346. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Irak'la anlaşma 
yapılmasının nedenine ve kurulu güç tahsisinden dolayı son iki yılda yapılan ödemeye 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

347. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri 'Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşamadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/641) (1) 
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348. — Tekirdağ 'Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) 

349. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, elektrik ittıali için Sovyetler Bir
liği ile anlaşma yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği faalde tahsis edilen 
kurulu güç karşılığında yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1) 

350. — İçel Milletvekili ıM. Istemifaan Talay'ın, 1983 yılından bugüne kadar ör
tülü ödenekten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/656) (1) 

351. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Siirt, Mardin ve Hakkâri illerin
de valilerce düzenlendiği iddia edilen huzur toplantılarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/657) (1) 

352. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde 
ithal kömüre dayak bir termik santral yaptırılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 

353. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

354. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, yap - işlet - devret modeliyle ya
bancı sermayeye termik santral ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı 
iddiasına İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/661) (1) 

355. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, Horzum olayıyla ilgili iddialar 
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/668) (1) 

356. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ülkemizin, Denizlerin Gemiler
den Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesine ne zaman taraf olacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/662) (1) 

357. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Marmara Denizinin kirlenmesini 
önlemek için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/663) (1) 

358. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
munun dış borçlarına ve Kurumca 1987 - 1989 yıllarında üretilen ve tüketime arz edi
len kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) (1) 

359̂  — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Soma ve Tunçbilek yıkama ve 
kriplaj tesislerine ve özel sektöre devredilen kömür ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) (1) 

360. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Kemal Horzum'un kredi ilişkileri 
esnasında görevde bulunan Türkiye Emlak Kredi Bankası Yönetim Kurulu üyelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) (1) 
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361 f — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, BAĞ - KUR emeklilerine verilen 
sosyal yardım parasına ve Kurumun mal varlığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) ı(l) 

362. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, BAĞ - KUR iştirakçilerinin 
emekli aylıklarına ve üniversite hastanelerinden yararlanamamalarının nedenine iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1) 

363. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için Hilvan-
Güluşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603) 

364. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Giresun İli Harşit Vadisi yo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/604.) 

365. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İlindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve İspir - Çamlikaya Sağlık Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

366. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum İline 
bağlı köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 

367. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
İline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 

368. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum ve Kars illerindeki bazı 
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/676) (1) 

369. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru, 
önergesi (6/670) ı(l) 

.370. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

371. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla ve Çamardı ilçe
lerine bağlı bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 

372. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, siyasî parti üyesi olan bir vatandaşa 
Kars Emniyet Müdürlüğünce pasaport verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/609) 

373. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi ı(6/616) 
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374. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Hozat İlçesinde görevli 
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1) 

375. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, kalkınmada öncelikli olan Doğu il
lerinde kömür fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/677) ı(l) 

376. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan sınavlara ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/679) (1) 

377̂  — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınla
rında ve bu Kurum müfettişlerince tercüme edilen eserlerde kadınların aşağılandığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

378. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İline bağlı Çat, Pasinler 
ve Şenkaya ilçelerindeki orta dereceli okulların öğretmen sorununa ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

379. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kars İli Çıldır İlçesinde 29.11.1989 ta
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/646) 

380. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinde 1988 - 1989 öğretim yılında tek dersten 'başarısız olan öğrencilere ilişkin 
Millî Eğitim (Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 

381. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan iş
çilerden emekliliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

382. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, ülkemizdeki hal mafyasına ve bu 
konuda yapılacak mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

383. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, günlük bir gazetenin 8.12.1989 
tarihli nüshasında yer alan «Millî Eğitimin Kasası Mahkûma Emanet» başlıklı habere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

384. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İli Karayolları 12 nci 
Bölge Müdürlüğünün yol yapımı için gerçekleştirdiği kamulaştırma ve ihalelerden kay
naklanan borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

385. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, haklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet kararı bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/650) 

386. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK İçel Müdürlüğü ile ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) (1) 

(107 nci Birleşim) 
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387. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu'nun, Sağlık Bakanlığına bağlı 
kurumların yardımcı teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında görevli personelden ilkokul 
mezunu olanlara özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/685) (1) 

388. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce 
gözaltına alınan kırka yakın vatandaşın yaklaşık bir aydır gözaltında bulundurulduğu 
iddiasına ilişkin Başbakan sözlü soru önergesi {6/686) {1) 

389. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin ili Ömerli İlçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

390. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne ili Havsa ilçesi Müftüsü ile 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) (1) 

391. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Karpas Limited Şirketince, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çalıştırılan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Başbakan
dan aözlü soru önergesi (6/689) (1) 

392. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'-nn, Antalya İli Alanya İlçesi Orman iş
letme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptırıldığı iddiasına ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

393. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'fn, T.R.T. mensupları misafirhanesinin 
yapımıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

394. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldıom'ın, Tunceli ilindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

395. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Almanya'ya yerleştiği iddia 
edilen Adana eski müftüsünün Türk vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

396. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
tinin elektrik enerjisi talebini karşılamak üzere yapılmasına karar verilen santrale iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) (1) 

397. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, nükleer enerji santralılieriyle ilgili 
olarak Arjantin Hükümetince yapıldığı iddia edilen önerinin dikkate alınıp alınmaya
cağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) (1) 

398. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Afşin - Elbistan, Keban ve Ka-
rakaya santrallerinin 1988 - 1989 yıllarındaki elektrik üretimlerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) (1) 

399i — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne ili Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların İl Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) (1) 
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400. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/697) (1) 

401. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Akmeşe Kö
yünde 1989 yılı Kasım ayında meydana gelen olay nedeniyle gözaltına alınan Köy 
Muhtarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/698) (1) 

402. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Hakkâri İli Uludere İlçesi Hilal 
Köyündeki vatandaşlara karakol komutanı tarafından baskı ve tehditle taş taşıttırıldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) ı(l) 

403. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Çankaya Köşkünde yapılan tami
rat ve tadilatlara ve İstanbul'da yapılacak yeni köşk inşaatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) (1) 

404. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Türkiye Elektrik Kurumunda çalışan 
sözleşmeli personelin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/701) (1) 

405. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Trabzon 
Hastanesi Baştabipliğine yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/702) (1) 

406. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez ve İpsala ilçelerinde 
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin İpsala ve Küplü belediyelerine ki
ralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/706) (1) 

407. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, son bir ayda gözaltına alman ve tu
tuklanan vatandaşlara ve çalışmaları durdurulan derneklere ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/707) (1) 

408. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Konya İli Çumra İlçesi Türkmen 
Karahüyük Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) (1) 

409. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri İli Uludere İlçesi Taşdelen 
Köyü ve Kayadibi Mezrasındaki vatandaşlardan bazılarının güvenlik güçlerinin baskısı 
nedeniyle Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/709) (1) 

410. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkarılmaksızın güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna dizildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1) 

411. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, istanbul Ataköy'deki iki adet 
okul arsasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 
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412. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1985 yıllarında ülkemiz 
üzerinden İran'a silah sevkedildiği ve demokrasi dışı güçlerin Devletin haber alma ör
gütleriyle işbirliği içinde bulundukları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/719) (1) 

413. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İstanbul Gaziosmanpaşa Mehmet
çik ilkokulu Müdür Yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/713) (1) 

414. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri „ Sağlar'ın, «Adımlar Gazetesi» Ankara 
Temsilciliğinde polisçe yapılan aramayı izlemeye gelen bir gazetecinin gözaltına alın
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

415. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının A.B.D. gezisine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

416. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizdeki Kuran kurslarına 
ve 1983 - 1989 yıllarında güvenlik güçlerine intikal eden irticai faaliyetlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/721) (1) 

417. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdü
rüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

418. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Cumhurbaşkanının ABD ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/716) (1) 

419. —Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Çankaya Köşkünde yaptırıldığı id
dia edilen restorasyonun ve ek inşaatın maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/717) (1) 

420. —istanbul Milletvekili ismail Hakkı Ünal'ın, Ankara Sanat Tiyaırosunca 
sezon başından beri sergilenen oyuna televizyonda yer verilmemesinin nedenine ve 
bazı sanatçılar ile eserlerine yasak konulmak istendiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

421. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 1985 - 1990 yıllarında yurt dışına 
giden ve Türk Hava Yollarının Japonya ve Moskova seferlerine katılan Millî Eğitim 
Bakanlığı personeline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1) 

422. —Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova İlçesi ile Muş 
İli Varto ilçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 

423. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Kılıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 

424. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Urfa Vali Yardımcısının Regaip 
Kandili dolayısıyla düzenlenen «Hz. Muhammedi anma gecesi»nde yaptığı konuşma
ya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

425. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, 1983 yılından bugüne kadar 
göreve atanan imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/726) (1) 
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426. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yeniçeltek Kömür İşletmesinde 
meydana gelen grizu patlamasından önce gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınma
dığına ve grizu patlamalarının önlenememesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/727) (1) 

427. — Amasya Milletvekili Mehmet Tabir Köse'ıiin, Yeniçeltek Linyit İşlet
mesi Yönetim Kurulunda madencilikle ilgisi öknayan kişilerin de görev yaptığı iddia
sına ilişkin Sanayi ye Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/734) (1) 

428. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, 1983 ve 1990 yıllan itibariyle 
İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan imam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi me
zunlarının sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) (1) 

429. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne ka
dar Başbakanlık emrine tahsis edilen binek otomobillerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/738) (1) 

430. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Taşdelen ve Kaya-
dibi köylerine mal ve eşya girişinin yasaklanmasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/739) (1) 

431. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/740) (1) 

432. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları 
ile Gübre Fabrikalarının piyasa değerlerinde meydana geldiği iddia edilen artışlara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) (1) 

433. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Uludere İlçesi Hilal Köyü Jan
darma Karakol Komutanınca köylülere taş taşıttırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/742) (1) 

434. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Kaya-
dibi Köyündeki vatandaşların Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/743) (1) 

435. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 347 ve 368 saydı kanun hük
münde kararnameler uyarınca kamu iktisadî teşebbüs'erine atanan genel müdürlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/744) (1) 

436. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, «Bütçe Gelirleri Yıllığı», «Ay
lık Bütçe Bülteni» ve «Kamu Hesapları Bülteni» adlı yayınlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/745) (1) 

437. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Körüklükaya 
Köyünde bir vatandaşın ve Bruh Ayımtepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

438. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, kamu iktisadî teşebbüslerinim sayısına 
ve bunların yönetim kurulu üyelerinin uzmanlık alanlarıma göre dağılımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (1) 

439. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 
1990 - 1991 sezonu kömür ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) (1) 
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440. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt - Şırnak ve Mardin - Silopi 
kömür ocaklarında 1990 yılında gerçekleştirilen üretime ve yapılan tahsislere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) (1) 

441. —̂  Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, NATO Alçak Uçuş ve Atış 
Eğitimi projesinin neden olacağı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/755) (i) 

442. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, T.R.T.'nin, Çankaya Atakule'-
deki «Dreamland» eğlence merkezinin açılışıyla ilgili yayınına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/756) (1) 

443. _ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Cizre'ye içme suyu temin eden 
Keson Kuyularının Türkiye Kömür İşletmelerine ait kanalizasyon atıklarıyla kirlen
diği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/757) -(l) 

444. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Norıaman iş merkezinde borsa 
için yüksek fiyatla bina satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/758) (1) 

445. _ Diyarbakır Milletvekii Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Çukurca İlçesine bağlı 
bazı köylerin tamamen boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/759) (1) 

446. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Sivas İli Yıldızeli İlçesi Da-
vutalan Köyü sulama projesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/703) 

447. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Asayş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (1) 

448. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bazı kişi ve kuruluşların Fede
ral Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapmak üzere uydu kanalı kiraladıkları 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/761) (1) 

449. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakütesi 
koridorlarında bir grup öğrencinin toplu namaz kıldıkları iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) (1) 

450. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Çermik İlçesi Yar
gıcının dövülmesi olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/763) (1) 

451. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in günlük bir gazetenin 2.3.1990 tarihli 
nüshasında yer alan «Ankara'nın Göbeğinde Humeyni Lisesi» başlıklı halbere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) (1) 

452. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Dursunbey İlçesi Alaçam 
Orman İşletaıesinoe açılan sınavla ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/704) 

453. —Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir Hinde 3 üncü 
noterliğin ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

454. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Alaşehir İlçesi Kavaklı
dere Kasabası Belediye eski Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/718) 
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455. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Hasanoğlan Öğretmen Lisesiyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin MMlî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

456. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'r.ıın, Kastamonu ili İlgaz il
çesi Saraycıik ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatan
daşlara yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/731) 

457. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 2422 sayılı Kanunun yaşlılık 
aylığı bağlanmasına ilişkin hükümlerinin uygulamada eşitsizlik yarattığı iddiasına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

458. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü orman köylerindeki köy 
kooperatiflerine yaptırılan hizmetlerin karşılıklarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

459. —izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, görevlerinden uzaklaştırılan uzmanla
rın yerine sağlık konusunda deneyimsiz kişilerin atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/750) 

460. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Sosyalist Parti Van İl Örgütünün 
17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basıldığı ve gözaltına alınan yedi kişiye işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından soru önergesi (6/754) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İSLER 

î . — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Üç Geçici Madde Eklenmesine 
Dair 277 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aynı Kanuna 'Bir Geçici Madde Ek

lenmesine Dair 323 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal tşler ve 
Plan ve Bütçe 'komisyonları raporları (1/136, 1/452) (S, Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1990) 

2. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname 
ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/844) (S. Sayı
sı : 407) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

X 3. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun TasariPi ile Konya Mil
letvekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

4. — izmir Milletvekili Erdal tnönü ve 41 Arkadaşının, 2919 sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yasa önerisi ve içişleri Komisyonu Raporu 
(2/245) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 15.2.1990) 
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5. — 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/632) (S, 
Sayısı: 365) (Dağıtma tarihi: 28.2.1990) 

. 6. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde ilave Edilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı : 366) 
(Dağıtma tarihi ; 28.2.1990) 

7. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 'Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/646) (S» Sayısı : 367) (Dağıtma ta
rihi : 28.2.1990) 

8. —' öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında] 
Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara 
Miskin Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı : 380) (Dağıtana tarihi : 28.2.1990) 

9. — Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mal
lar Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/529) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 5.3.1990) 

X 10, — 6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/607) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 6.3.1990) 

11. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/627) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

12. — Cezaların infazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Türk Ceza Kanununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/677) (S. Sayısı : 384) 
(Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 13.3.1990) 

X 14. — Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmanın 
zın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
işler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/583) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
133.1990) 

X 15. — Ozon Tabakasını Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Ka
tılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma ta
rihi : 13.3.1990) 

16. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 390) 
(Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 
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17. — 3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, Bolu 
Milletvekili Nevzat Durukan ve 4 Arkadaşının 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri, içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/424, 2/149) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

X 18. — 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/489) (S, Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1990) 

19. — Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/678) (S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi: 19*3.1990) 

20. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanu
nunun İl/k Maddesinin Kaldırılmasına İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru 02/205) (S> sayıısı : 395) (Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 

21. — Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 

X 22, — İzmir Milletvekili Ramiz Sevinç ve 5 Arkadaşının, 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/308) 
(S. Sayısı : 400) (Dağıtma tarihi : 29.3.1990) 

23. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin 
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

24. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) 
(S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

25. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'm, Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 
Bitlis Milletvekili Faik Tanmcıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Ar
kadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakalkoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/535, 1/613, 2/25, 2/30, 2/261, 2/262, 2/292, 2/302, 2/303) (S. Sayısı : 
399) (Dağıtma tarihi : 4.4.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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26. —Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/203) 
(S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 5.4.1990) 

27. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı: 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 

28. —Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararları
nın ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427) 
(S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

29. — Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1 /524) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

30. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve Tü
tün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Kanunu Teklifi, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve (İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Zararlarının 
Önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umumî Hıf
zısıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine llişlkin Yasa Önerisi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286 ve 286'ya l inci Ek) (Dağıtnıaı 
tarihleri : 28.11. 1989; 18.4.1990) 

31. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin De-
ğişıtirlmesdne Dair Kamın Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe ikomisyonları 
raporları (1 /676) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

32. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 
19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

X 33. —Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasaldışa Eylemlerin Önlenmesine Dair 
Sözleşme ile Kıta Sahanlığımda Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı 
Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun 'Bulunduğu Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişfeni. komisyonları raporları i(l/498) (S. Sayısı : 410) 
(Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

34. — (26) İlçe Kurulması Kakılanda Kanun Tasarısı ile Balıkesir Milletvekili 
Necat Tunçsiper'in Balıkesir ilinde Gömeç Adı ile 'Bir 'İlçe Kurulması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/550, 2/157) (S. Sa
yısı : 275 ve 275e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 17.10.1989; 2(̂ .4.1990) 

»•-« 
(107 nci Birleşim) 


