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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Ankara Milletvekili Erol AğagiPin, silahsızlanma görüşmeleri ve Türkiye'nin durumu ko
nusundaki gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı ve Millî Savunma Bakanı Vekili Güneş 
Taner; 

Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Savaşa karşı çıktıkları için gözaltına alınan ya da 
tutuklananların durumlarıyla, yapılan bu uygulamaların, demokratikleşme üzerindeki olum
suz etkileri hakkındaki gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Cemil Çiçek, 

Cevap verdiler. 
Samsun Milletvekili Ali Eser de, son bir hafta içinde vuku bulan mantardan zehirlenme 

olayları ve genel sağlık meselelerine ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Dilekçe Komisyonunun, başkanlık divanını oluşturmak üzere toplanması gereği hakkın
da, Başkanlıkça duyuruda bulunuldu. 

İstanbul Milletvekili İsmail Safa Giray'ın istifası ile boşalan Millî Savunma Bakanlığına, 
Devlet-Bakanı Güneş Taner'in vekillik etmesinin Anayasanın 113 üncü maddesi gereğince uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Tokat Milletvekili Kâzım özev'in (3/726) (S. Sayısı : 455), 
Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in (3/569) (3/906), (S. Sayısı: 456; 458) ve 
İstanbul Milletvekili Ali Topuz'un (3/523) (S. Sayısı : 457); 
Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasının, milletvekilliği sıfatlarının sona ermesine ka

dar ertelenmesine dair Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
raporları okundu; İçtüzüğün 110.uncu maddesine göre, 10 gün içinde itiraz edilmediği takdir
de, raporların kesinleşeceği açıklandı. 

Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 10 arkadaşının, millî eğitimimizin içinde bulunduğu sorun
ları tespit etmek ve bu sorunlara çağdaş çözümler getirmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/119) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemindeki ye
rini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

10/72 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyon çalışma sü
resinin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkeresi kabul edildi. 

Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Plan ve Bütçe; 
Tunceli Miletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Adalet; 

Komisyonlanndan çekildiklerine ilişkin önergeleri, Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 52 arkadaşının, uyguladıkları politikalarla ülkemizi 
ekonomik, siyasal ve toplumsal bunalıma sürükledikleri, terörün önlenmesi konusunda yeter
siz kaldıkları ve laik ve demokratik Cumhuriyetimizi ciddi tehlike altına soktukları iddialarıy
la Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergelerinin, (U/17), yapılan 
öngörüşmelerden sonra, kabul edilmediği açıklandı. 
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24 Ekim 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 19.06'da son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Balıkesir Konya 

Ali Sami Akkaş Kadir Demir 

, » 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
24 . 10 . 1990 Çarşamba 

Rapor 
1. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Tarihli ve 6132 

sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (2/334) (S. Sayısı: 468) (Dağıtma 
tarihi: 24.10.1990) (GÜNDEME) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hizan - Kayadeler Köyünde 28.9.1990 tarihin

de meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1616) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 9.10.1990) 

2. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizde irticai faaliyette bulunduğu id
dia olunan örgütlere ve bu faaliyetlere karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1617) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.10.1990) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Side'de birinci derece sit bölgesi ve antik 
tiyatro koruma alanı içinde yeralan bazı taşınmazlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1618) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.10.1990) 

4. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Savunma 
Sekreterliğince Devlet dairelerine gönderilen 27.9.1990 tarihli yazıyla istenildiği iddia edilen bil
gilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1619) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.10.1990) 

• 
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BtRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanveldli Yılmaz Hocaoglu 
KÂTİP ÜYELER : Ali Sami Akkaş (Balıkesir), Kadir Demir (Konya) 

— - — — • — — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Bursa Milletvekili Abdülkadir Cenkçiler'in, Bursa'daki hava kirliliği ve alınması gereken 

önlemlere ilişkin gündem dışı konuşman ve Devlet Baham Hüsamettin Örûç'ün cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri vardır; ilk olarak Bursa'daki hava kirliliği ve alı
nacak tedbirler konusunda, Bursa Milletvekili Sayın Abdülkadir Cenkçiler'e söz veriyorum; 
buyurun Sayın Cenkçiler. (DYP sıralarından alkışlar) 

ABDÜLKADİR CENKÇİLER (Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son yıllar
da Bursa'da yaşamakta olduğumuz hava kirliliği konusunda görüşlerimi ifade için söz almış 
bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Bursa Vilayeti, dağı, denizi, gölü, akarsulan, tabiî özellikleri, tarı
mı, kültürü, dîn turizmi ve şifalı kaplıcaları ile, Allah'ın bütün güzelliklerini sinesine toplayan 
bir vilayetimizdir. Bu müstesna şehrimizde görev yapan bürokratların çok büyük bir bölümü, 
emekli olduklarında Bursa'ya yerleşip, bundan sonraki hayatlarını burada idame ettirmektedirler. 

Bunun yanı sıra, 1970 -1980 yıllan arasında, Bursa'nın bu veçhesine yeni bir çehre kazan
dırılmış ve Bursa âdeta bir sanayi şehri olmuştur. Yine bu yıllar arasında bölge müdürlükleri
nin Bursa'ya kurulması, ayrıca, eğitim seferberliğinde Bursa'nın bir üniversite şehri haline gel
mesi, bu güzel vilayetimizi bazı sorunlarla baş başa bırakmıştır. 1970 ve 1980 yıllarının bu bü
yük gelişmesi neticesinde, tekstil başta olmak üzere, otomobil fabrikaları ve buna bağlı olarak 
yan sanayiin gelişmesi, beraberinde pek çok problem yaratmıştır. 

Bir vilayeti büyütenler ve geliştirenler, beraberindeki sorunları mutlaka hallederlerdi. Ne 
var ki, 1980 ihtilali, bu tedbirlerin alınmasını, bilmeyerek önlemiş ve herkesin "Yeşil Bursa, 
Cennet Bursa" dedikleri Bursa, şimdi Türkiye'nin, hava kirliliği sebebiyle, yaşanması zor bir 
vilayeti haline gelmiştir. Aslında, 1980 ile 1989 yılları arasındaki Bursa'ya, "Sahipsiz Bursa" 
demek lazımdır. 

— 81 — 



T.B.M.M. B : 24 24 . 10 . 1990 O : 1 

Gelişen sanayi, artan nüfus ve iç göç, sakin şehir olan Bursa'yı bir anda, nüfus patlaması 
olan büyük bir şehir haline sokmuştur. Bu büyük patlama, sanayi ve nüfus artışı neticesinde 
"Yeşil Bursa", yerini, çevre ve hava kirliliğinin yol açtığı "Sorunlu Bursa"ya terk etmiştir, tşte, 
yedi sekiz yıldır ihmal edilen Bursa, şimdi hava kirliliği ile baş başadır. Gerek değişen iklim 
şartları, gerekse imar yapılaşması ve gerekse Uludağ'ın rüzgâr çekiciliği, âdeta, Bursa'yı rutu
bet ve nem şehri haline getirmiştir. 

Hepinizin bildiği gibi, 1985 -1989 yılları arasında, hava kirliliğinde, Bursa Vilayeti, Tür
kiye şampiyonu olmuş ve her kış, okullar ve resmî daireler tatil edilmek zorunda bırakılmıştır. 
Bununla da kalmamış, hava kirliliği, küçük çocuklarımızı ve yaşlı insanlarımızı ölümle tehdit 
etmiştir. 

Her kış büyük bir tehlike arz eden Bursa'nın hava kirliliğini mahallî imkânlarla halletmek 
fevkalade güçtür. Mutlak surette devlet desteğine ve yardımına ihtiyaç vardır. Yukarıda sözünü 
ettiğim sıkıntılara rağmen, Bursa halkının çektiği ıstırabı dinleyecek ilgilileri bulmakta maale
sef sıkıntı çekiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; mahallî idareler, halkı temsil ederler. Yöneticilerin ba
şarıları varsa, hepimiz övünürüz; başarısızlıkları varsa, birlikte üzülürüz. Buna göre, Bursa'-
nın en ufak problemi, bütün Bursa milletvekillerini derinden rencide eder. 

Biz böyle düşünüyoruz; ancak, bir değerli milletvekili arkadaşımız, eski bakan Sayın İl
han Aşkın işin ciddiyetinin farkında bile değil. Bu muhterem arkadaşımız, Bursa'nın felake
tiyle saadet kurmak düşüncesindedir. Mensubu olduğu siyasî parti Bursa'da iktidar olamadı 
diye, bir siyasî parti mensubuna yakışmayacak beyanlar içerisindedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bursa politikası, uzun yıllardır, siyasî terbiyenin, siya
sî ahlakın, sevginin ve saygının bir nişanesidir. Bütün vilayetlerimizi tenzih ederim; ancak, Bursa, 
siyasî partilerimizin kucaklaştığı, mahallî meselelerde birbirine kenetlendiği bir vilayetimizdir. 
Üzülerek ifade ediyorum ki, bir Bursa milletvekilinin, hele hele bir eski bakanın, Bursa'yı Türkiye 
Büyük Millet Meclisine şikâyet etmesini esefle karşılıyorum. Kısa süreli bakanlığı döneminde, 
elinde olmayan nedenlerle, vilayetine hiçbir şey veremeyen, sadece turistik gezilerle kendini tatmin 
eden Sayın tlhan Aşkın'ın geçen hafta yaptığı konuşmayı talihsizlik addediyorum. 

Bursa'da hava kirliliği, yaklaşık beş yıldır var. Hepimiz bu felaket karşısında mücadele 
vermek istiyoruz. Takdirlerimle ifade etmek istiyorum ki, doğalgaz konusunda, iktidara men
sup Bursa milletvekillerinin gayreti hepimizi mutlu etmiştir. Ne var ki, doğal gaz Bursa'ya an
cak önümüzdeki yıl servis verebilecektir. Peki, bu kış ne yapacağız? Sözümün başında söyledi
ğim gibi, Bursa, kaderiyle baş başadır. Doğal gazın Bursa'ya gelişi ve dağıtımı, mart ayını bu
lacaktır. Bu zaman zarfında Bursa halkı, hava kirliliğiyle baş başa kalacak ve okullar, resmî 
daireler tatil olacak, minicik yavrular, yaşlı insanlar, kaderleriyle baş başa kalacaklardır. 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, içinde bulunduğu bu sıkıntıyı, istisnasız bütün Bursa 
milletvekillerine birer yazıyla bildirmiştir; hava kirliliği konusunda alınması gereken tedbirleri 
ve tavsiyeleri iletmiştir; BOTAŞ hizmete bu kış giremezse, ithal kömür konusunda devlet deste
ğine ihtiyaç olduğunu hepimize bildirmiştir. 

Bütün bu ikazlara rağmen, belediyeyi aşan bu konuda Hükümetin duyarsız kalmasını üzün
tüyle müşahede ettik. Tek tesellimiz, Devlet Bakanı Sayın Hüsamettin örüç'ün samimî alakasıdır. 
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Buna rağmen, eğer bir şey yapılmadıysa, bu da Doğru Yol Partisinin Bursa'daki başarısını kıs
kanmaktan başka bir şey değildir. 

Evet, Bursa kıskanılmaya değerdir. Yaklaşık sekiz dokuz yıldır hizmet görmeyen vilayeti
miz, şimdi bir şantiye şehri haline dönmüştür. On yıldır ihmal edilen ve hiçe sayılan kenar ma
halleler, şimdi Avrupa sokakları seviyesine gelmiştir. 

Soydaş politikasında Bursa, Hükümetin büyük bir görevini kapatmıştır. Yaklaşık 330 bin 
soydaşımızın 120 bini Bursa'ya gelmiş ve bunların da büyük bölümü bedbin olup geriye dön
müş; ancak, 90 bin soydaşımız Bursa'yi mekân etmiştir. Onları ağırlamaktan ve kucaklamak
tan mutlu olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bursa halkı adına konuşuyorum : Vilayetimizde hava 
kirliliği sebebiyle toplu ölümler olabilir. Bunun çaresi, doğal gaz ve ithal kömürdür. Eğer do
ğal gaz gelecek yıla kaldı ise, tek çözüm, devlet destekli ithal kömürüdür. Bu yapılmadığı tak
dirde, siyasî ceza, siyasî cinayete dönüşecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, ANAP Milletvekili Sayın tlhan Aşkın'ın, Bursa Belediye Başka
nını hiçe sayan ve onu yeren sözlerini ve hatta ileriye giderek, yetkisini Bursa ti Başkanına dev
rettiğini ifade eden sözlerini üzüntüyle dinledik. 

Sayın Aşkın bizim yabancımız değildir, birbirimizi gayet iyi tanırız; DYP'de omuz omuza 
çalışmak için ricacı gönderdiklerini unutmuyorum. Bizim arkadaşlarımız ihlasla yol alıyorlar; 
onlara engel teşkil etmek bir gaflettir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bursa, Türkiye Cumhuriyetinin bir vilayetidir. Bu kür
süden Sayın Hükümeti ikaz ediyorum : Bu kış Bursa'da lodos olmazsa, sonunda mutlak fela
ket olacaktır. Değerli ilgililerin yardımına ve alakasına ihtiyaç vardır. 

Saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cenkçiler. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Hüsa

mettin örüç, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri, Bursa Milletvekili Sayın Abdülkadir Cenkçiler'in, Bursa'daki hava kirliliği ve bu kirliliğe 
karşı alınan tedbirler konusunda yapmış olduğu konuşmaya cevap vermek üzere huzurları
nızdayım. 

Sevdiğimiz bir kardeşimiz olan Sayın Cenkçiler'in, Bursa'da siyasî partilerin dostluk içe
risinde bulunduğunu ve Bursa milletvekilleri arasında bu dostluğun köklü bir yapısı olduğunu 
ifade eden sözlerine müteşekkiriz. Ancak, biraz şahsiyata kaçarak, değerli bir Bursa milletve
kilimiz hakkında konuşması ve bunun Doğru Yol Partisi lehine olmasını tabiî karşılamakla be
raber, bundan, Anavatan Partisinin icraatı nedeniyle, onun lehine pay çıkarmamış olması dı
şında, Bursa'nın hava kirliliğiyle ilgili sorunlarını tespitte gösterdiği duyarlılığa da ayrıca te
şekkür ediyorum. 

tfade edildiği gibi, Bursa, hakikaten hızla büyüyen, nüfusu da oldukça büyük nispetlerde 
artış kaydeden bir ilimizdir. Bursa'nın, 1980 ve 198S yılları içerisinde 1 148 000'den 1 324 000'e çı-
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kışı, Türkiye genelindeki yüzde 2,8 nispetindeki nüfus artışına mukabil, Bursa kent merkezin
de bu artışın yüzde 5'ler seviyesinde olması, Bursa kent merkezine olan akımın, göçmen kar
deşlerimizin de katılmasıyla büyük boyutlara ulaştığım açıkça göstermektedir. Bu hızla büyü
yen şehrimizin, beraberinde birtakım sorunlar getireceğini -Sayın Cenkçiler'in ifadesinde de 
izlediğimiz gibi- tabiî karşılıyoruz. 

Bursa'da kış aylarında kullanılacak yakıt olarak kömür başlıca bir madde olmaktadır. Bursa 
ve çevresindeki Orhaneli ve Keleş gibi merkezlerdeki ocakların mevcudiyeti, bu kömürlerin Bursa 
merkezinde kullanılmasını intaç etmektedir. Ne var ki, bu ocaklardan elde edilen kömürün kükürt 
oranının fazlalığı, bu kömürlerin kullanımında birtakım sorunları da beraberinde getirmektedir. 

ti Çevre Kurulu da zaten yüzde 1 üzerindeki bir kükürt oranının rahatsızlığını ifade eden 
bir uygulama yapmakta ve l'den 4 üncü kademeye kadar olan hava kirliliği ile ilgili tedbirlerini 
almaktadır. Ancak, bir kirliliğin sadece yakıttan kaynaklandığını söylemek elbette ki mümkün 
değildir. Kirliliğin, yüzde 40 nispetinde ulaşım sektöründen kaynaklandığını, bunun da yüzde 
60'ına yakın kısmının, daha ziyade, şahıs otobüsleriyle, belediye otobüslerinin çıkardığı egzoz 
gazlarıyla oluştuğunu ve Hükümetimizin bunu önleyecek bazı tedbirlere tevessül ettiğini de bu 
vesileyle ifade etmek istiyorum. 

Doğal gazın Bursa'ya gelme durumunda oluşu, bu konudaki çalışmaların nihaî aşamaya 
gelmiş bulunması neticesinde, doğal gazdan istifade amacıyla, yalnız bunların veya ticaretha
nelerin, fabrikalarımızın, sınaî tesislerin enerji ihtiyacını karşılamanın da ötesinde, otobüs sis
temlerinde de yakıt olarak kullanılması düşünülmüş ve İtalya'da, Kanada'da ve Sovyet Sosya
list Cumhuriyetler Birliğinde yapıldığı gibi, 200 barlık tüpler içerisindeki doğal gazın, şehir 
içerisindeki otobüslerin yakıt sistemlerinde kullanılması yolunda da ciddî bir çalışmanın baş
latılmış olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Doğal gazın önümüzdeki bahar aylarından itibaren Bursa'da tevzii yapılacaktır ve bu tev
zi ile de, hesaplarımıza göre, en az 20-30 bin tondan başlayarak, 100 bin tona kadar değişen 
oranlarda kükürt emisyonunun yok edileceği ifade edilmektedir. 

Hükümetimizin çok daha önceden başlattığı, çok daha fazla oranda bir gayretle, doğal 
gazın Bursa'da tevziine imkân hazırladığını söylemem mümkündür. Bu arada geçen süre içeri
sinde -Sayın Cenkçiler hiç temas etmemekle beraber- Hükümetimizin Bursa'ya kok kömürü 
tevziatı yapmakta olduğunu ve bunda da ton başına 117 bin liralık bir sübvansiyon vermek 
suretiyle -geçen sene olduğu gibi, bu sene de yenilenen bir sübvansiyon imkânıyla- bu ödeme
leri yaparak, kok kömürü kullanabilecek olan vatandaşlarımız için bir imkân hazırladığını ve 
verdiğini burada ifade ediyorum. 

Doğal gaza gelince : Doğal gaz, bilindiği gibi, 1984 senesinde Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetler Birliği ile yapılan çerçeve anlaşması hükümleri içerisinde Türkiye'ye girmiş; ana iletim 
hattına da 24 Ekim 1986 tarihinde başlanılmıştır. Hemen arkasından, yani 24 Ekim 1986 tari
hinde, doğal gazın, Türkiye hudutları içerisinde ana iletim hattı kurulurken dahi,, Hükümeti
miz, Bursa'nın doğal gazla teshini konusunu temin edebilmek amacıyla, 1987 yılında bir fizi
bilite çalışmasını başlatmıştır. Natürgaz Firması tarafından hazırlanan ön fizibilite 1987 so
nuçları, ondan sonraki aşamaların daha kısa süre içerisinde gerçekleşmesini intaç etmiş ve de 
bugünkü ileri aşamaya gelinmiş vaziyettedir. Bursa'da doğal gazın 1987 yılındaki fizibilite esas
larına bağlı olarak tevzii için, 1988 yılında, yani ekim ayında Ankara'da doğal gaz tevzii yapılır-
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ken, bu konuda Bursa'da, İzmit'te, Eskişehir'de, yani doğal gazın tabiî iletim hattı üzerindeki 
illerimizde, hava kirliliğine karşı doğal gazdan istifade edebilmek amacını güden, 350 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararnameyle çalışmalar başlatılmıştır. Ancak, bu kararnamede, bilindi
ği gibi, büyükşehir belediyelerinin veya belediyeye bağlı kuruluşların önderliğinde, hakikî ve 
hükmî şahıslarla müşterek şirketleşme yapmak ve bu şirketleşme suretiyle de doğal gazın tev
ziine imkân vermek, tabiî ki, BOTAŞ'ın da katkısıyla mümkün olabilecekti. 

Bursa'da, 1988 yılında, belediyemizin önderlik ettiği böyle bir şirketleşme imkânının sağ
lanamamış olması nedeniyle, çok kısa süre içerisinde buna bir çözüm getirebilmek amacıyla, 
Bursa milletvekilleri olarak müşterek hareketlerimiz, kısa zamanda 397 sayılı Kararnameye dö
nüştürülmüş ve bu arada BOTAŞ'ın bu işi fiilen üstlenmesi, şirketleşmenin daha sonra yapıl
ması suretiyle zaman kazanılması ve bundan bilistifade tatbikata geçilmesi hedef tutulmuştur. 
Bu amaçla, 1 Mart 1990 tarihinde fiilî aşamaya getirdiğimiz, yani, bu kanun hükmündeki ka
rarnamenin neşrinden sonra karara bağladığımız bu tatbikat için, müşavirlik hizmetlerini ya
pabilmek amacıyla, bir çalışma başlatılmış, 7 Haziran 1990 tarihinde de ithal gaz ve Türk TÜ-
MAŞ Şirketiyle bir konsorsiyum halinde sözleşme imzalanmış ve çalışmalara da fiilen başlan
mıştır. 

Bu müşavirlik hizmetlerine ihtiyaç duyulmasının ana nedeni, Bursa'nın doğal yapısından 
kaynaklanmaktadır. Sayın Cenkçiler'in ifade ettiği gibi, Bursa, Uludağ eteklerinde, ovaya doğru 
meyilli bir arazi üzerinde bina edilmiş bir yer olduğu için, büyük kotların mevcut olması, do
ğal gazin teknik açıdan BOTAŞ tarafından da ilk defa fiilî tatbikatı yapılacağından, daha dik
katli davranılmasını gerektirmiş, takriben 500 kilometreden fazla bir plastik boru hattının dö
şeneceği noktai nazarından hareketle, işin teknik önemi dolayısıyla, böyle tecrübeli bir firma
nın müşavirliğine ihtiyaç duyulmuştur. 

22 Mayıs 1990 tarihinde yapılan bir komisyon çalışması ile bu ihale teklifleri haziran ayın
da toplanmış ve maalesef, çeşitli nedenlerle, ihale şartlarında karşılaşılan çeşitli güçlükler ne
deniyle ancak ekim ayının 8'inde, yani geçtiğimiz günlerde bu teklifler alınmıştır. 6 ana firma
da, 2 Fransız, 3 ingiliz ve 1 Türk konsorsiyumuna ait olan teklifler dizisi içerisinde tatminkâr 
sonuçların alındığı ihalenin bugünlerde nihaî değerlendirmeleri yapılacak ve kısa zamanda, 
bir-iki ay içerisinde de inşallah Bursa'da doğal gazın fiilî tatbikatına başlanılacaktır. Bahar 
aylarından itibaren üç kademede yapılacak olan tatbikatı hep beraber izleme şansımız olacaktır. 

Hükümetimizin, başlangıçtan itibaren, -Sayın Cenkçiler'in de ifade ettiği gibi- Bursa'nın 
sahipsiz bir şehir olmadığını gösteren ve Bursa'daki tatbikatları itibariyle, Bursa'ya özellikle 
önem atfeden çalışmaları bir hayli fazla olmakla beraber, bunlar üzerinde bir siyasî konuşma 
değerlendirmesi yapmak istemiyorum. Ancak, Bursa'da hava kirliliğine karşı, hava kirliliğini 
ortaya koyan tüm araçlara karşı tedbirler dizisi yürütülmüş, kok kömürünün temini, zararlı 
kükürt oranı ihtiva eden kömürlerin şehre girişinin yasaklanması, ısıtma imkânları için Seyitö-
mer veya Soma gibi nispeten daha az oranda zararlı olan kömürlerin Bursa'ya ithali ve tevzii 
yoluyla, hayli çalışmalar sergilenmiştir. Bu arada, 1987 yılında doğal gazın Bursa'da tevzii için 
çalışmalara başlanmış olması, bu konudaki duyarlılığımızı göstermekte ve 1987 yılından bu
güne kadar adım adım takip edilen, ancak Türkiye'de ilk defa BOTAŞ tarafından fiilen tatbi
katı yapılacak olan ve Bursa gibi, eski, tarihî bir şehrin içinde, belediye imar planlarına işlene
cek boru hatları istikametinde tevzii yapılacak olan, özellik arz eden bir şebeke, biraz zaman 
almakla beraber, sağlam ve emin bir sistemle bunun tevziini mümkün kılacaktır. 
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Bu konuda, doğal gazın ötesinde, sübvansiyon yolu ithal kömür için gene de mümkün 
gibi görülmekle beraber, bazı tatbikî sıkıntılar vardır. Halen, şu anda, ithal kömürün, temin 
edildiği zamanki maliyetinin 200 bin liranın altında olmayacağı ve çevremizde, bu kömürün 
boşaltılabileceği Bandırma limanından başka bir liman mevcut olmadığı, bu limana gelenlerin 
de 6 günlük bekleme süresi dışında 34;40 veya 50 günlük bir süre içerisinde ancak boşaltılabi
leceği, ödenen paranın yüksekliği, 400 bin dolara yakın bir paranın bir tek gemi için verilmesi 
elbette ki, Bursa Büyükşehir Belediyesini de düşündürmüş olsa gerektir. 

Bu vesileyle de, Sayın Cenkçiler'e ifade etmek isterim ki, Bursa'nın yeni alacağı hizmetler
den bir tanesi de, Bursa Gemlik'te 2,5 milyon ton yıllık kapasiteyle yeni bir limanın, büyük 
bir limanın, yani, bugünkü Gemlik limanı kapasitesinin hemen hemen 4-5 mislini aşan kapasi
tede bir limanın inşası fiilen başlamıştır ve bu liman inşa edildiği zaman, Bursa, yalnız kendisi 
için değil, çevre iller için de büyük çapta bir destek görecek ve zannediyorum, büyük bir hare
ketlilik gelecek ve büyük bir merkez olacaktır. 

Bütün bunların dışında, göletlerle, yapılan barajlarla, ziraî çalışmalarla, barınak sistem
leriyle, Hükümetin, Bursa'da ve Marmara Denizi etrafında yapmış olduğu hizmetlerin sayıla
mayacak kadar çok olduğunun en yakından şahidinin de bizzat Cenkçiler'in kendisi olduğunu 
biliyorum; yapılan hizmetleri takdir ettiğine yürekten inanıyorum. Bursa milletvekilleri arasın
daki yakın ilişkiler ve dostluk ilişkileri açısından söylediği sözlere de bir kere daha teşekkür 
ediyorum. Gerçekten, önemli olan, Bursa'ya ve Bursalılara verilebilecek olan hizmetler açısın
dandır bütün bu konuşmalarımız, bütün bu değerlendirmelerimiz. Bu konudaki gayretlerin 
devam edeceğini ve yakın bir tarih için, bugün için bir sorun teşkil eden hava kirliliği konusun
da da gerekli önlemlerin alınacağını ifade etmek istiyorum. 

Son hava kirliliği ile ilgili, Bursa kamuoyunu meşgul eden konulardan bir tanesi de, Orha
neli Termik Santralı konusu idi. Çok önceki yıllarda, 1970'li yıllarda başlayan, ancak nedense 
1984'te ciddî bir şekilde montajına başlanan Orhaneli Termik Santralı, Orhaneli kömürlerinin 
değerlendirilmesi için kurulmuş bir tesis olmakla beraber, bugün o tesisin arıtma tesislerini yap
mak ve 1 Temmuz 1991 tarihinde öngörülen açılış süreci içinde, onun desülfürizasyon tesisleri
ni de ikmal etmek için Hükümetimiz büyük bir çalışma içindedir. Fizibilite çalışmaları yapıl
mıştır. O günün kirlilik standartları açısından bir sorun teşkil etmediği için belki projeye dahil 
edilmeyen, ama bugün için büyük ve ciddî bir tehlike olarak gördüğümüz kükürtü, yalnızca, 
desülfürizasyon tesisinin, baca yüksekliğini 270 metreye kadar yükseltmekle önleyemeyeceği
mizi bilmenin inancı içerisinde, montaj süresinin ikmal edileceği tarihe kadar bunu da ikmal 
edeceğimizi bu vesileyle bir kere daha huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

Bize bu imkânları ve Bursa ile ilgili özel bilgiler aktarma fırsatını verdiği için Sayın Cenk
çiler'e tekraren teşekkür ediyor, saygılarımla arz ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Genel Kumlu ziyaret eden Kuzey Kıbrh Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Heyetine 
Başkan tarafından "HoşgMiniz" denilmesi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ülkemizi ziyaret etmekte olan Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyeti Cumhuriyet Meclisinden bir heyet şu anda Meclisimizi onarlandırmış bulunmaktadır
lar. Kendilerine Yüce Heyetiniz adına hoş geldiniz diyorum. (Alkışlar) 
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A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 

2. — Edirne Milletvekili ismail Üğdül'ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partisince kurulduğu açıkla
nan gölge kabineye ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti tarafından kurulmuş bulunduğu, gazetelerde 
yer alan "Gölge kabine" konusunda Edirne Milletvekili Sayın ismail Üğdül gündem dışı söz 
istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Üğdül. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; şu anda, 
hakikaten, belirli kesimlerce güncel, önemli addedilen bir konu hakkında fikirlerimi arz et
mek üzere söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

GÜRCAN ERStN (Kırklareli) — Gölgemizden bile korkuyorsunuz! 

ÎSMAÎL ÜĞDÜL (Devamla) — Biliyorsunuz, 21 Ekim Pazar günü ülkemizde nüfus sayı
mı yapıldı. Her hafta, on günde bir gitmekte olduğumuz seçim bölgemize, o hafta nüfus sayı
mı dolayısıyla gidemedik ve sayım için evimizde beklerken günlük gazeteler geldi... Gazeteleri 
açtım, birden şaşırdım; bir hükümet kurulmuş, boy boy resimler!.. 

G0RCAN ERStN (Kırklareli) — Yapamıyorsunuz, ne yapalım! 

tSMAtL ÜĞDÜL (Devamla) — "Bir hükümet değişikliği mi var?" dedim; "Cumartesiyi 
pazara bağlayan gecede, bir anda böyle bir değişiklik nasıl olur?" diye düşündüm. İsimler de 
yabancı gelmiyor... Dikkat edince -"gölge" tabiri de var- SHP'nin bir gölge kabine kurduğunu... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Zaten siz gölgesiniz... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla).— ... tabiî, o gün sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle, 
vatandaşlara daha iyi gösterilir düşüncesiyle basında yer aldığını gördük. 

Ben^ konunun önemli veya önemsiz olma olayını, tabiî, umumî efkâra bırakıyorum; ama 
Anamuhalefet Partisine mensup arkadaşlarımızı da ilgilendiriyor. O bakımdan, gündem dışı 
kısa bir konuşma ile de olsa, bu konunun Meclise getirilmesinde yarar görüyorum. 

H. FECRt ALPASLAN (Ağrı) — önce bir tebrik et!.. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Tebrik faslına bilahara değineceğim! 

SHP bu konuyu kendine göre tabiî anlatacak; ben de kendime göre kısa bir şeyler söyleye
yim : Hep biliyoruz; SHP, yıllardan beri, iktidara gelememenin, millete bir şeyler verememe
nin sıkıntısı içerisinde olan bir parti. Bu sebepten de, dağarcıklarında bir şey olmadığı için, 
hep, devamlı, yeni, hayatî bir şeyler üretirler ve bunları da o kadar güzel allayıp pullarlar, va
tandaşların önüne koyarlar ki, 26 Martta olduğu gibi, vatandaşlarımız bazen bunların alladık
ları pulladıkları bu vaatlere inanırlar. Gördük, 26 Martta o kadar çok vaatler yaptılar ki, inan
mamak bazen elde değil. Ne dedi istanbul'daki aday; "Her eve birer şişe süt koyacağız." Her
halde sütler şu anda yoldadır, belki de buzdolabında! "Şeffaf belediyeler" dediler. Şeffaf be
lediyeler; ama, bilmiyorum kimler giriyor, kimler girmiyor? Zannetmiyorum vatandaş o bele
diyeye girsin. Mesela Ankara'da ne dediler? Ankara'yı mamur bir Ankara haline getirecekler-
miş!.. Karla karışık hafif bir yağmur yağdı; isterseniz hep beraber kenar mahallelere gidelim... 
Çöp bidonlarını da kaldırmışlar her taraf pislik içinde... 
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Tabiî, bunları örtbas edebilmek, vatandaşı da meşgul edebilmek için, işte bu olayı çıkardı
lar : Gölge kabine... Bugüne kadar bir şey verememiş... Bakan olsa... 

Bakın, dün gölge bakanlarımızdan bir tanesi demiş ki, "Bütün kurulan şeker fabrikaları 
1980'e kadar kurulmuş, ondan sonra kurulmamış." 

Bence, bu gölge bakanlara, bizim sayın bakanlarımız, arzuları olursa, milletvekili olarak 
zaten her türlü cevabı veriyorlar. Gölge bakanın, gölge isteğine, bazen biz burada cevap da 
veririz fırsatını buldukça, tşte, ben diyorum ki, 1980'den sonra, 1984, 1985 ve 1989*da Ağrı, 
Bor, Çarşamba, Elbistan, Erciş, Ereğli gibi yerlerde şeker fabrikaları kurulmuş; bunu da bilve
sile bilgilerinize sunmakta yarar görüyorum. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

Şimdi biz arkadaşlarla merak ediyoruz : Gölge hükümet kuruldu; programınızı ne zaman 
okuyacaksınız! (ANAP sıralarından gülüşmeler ve alkışlar!) 

Sonra, biz, sizi karıştırıyoruz... Bizim bakanlarımız belli yerlerde oturuyorlar; sizin, ön-
dekiler mi gölge, arkadakiler mi gölge?! Zaten arkadakilere bakan yok! (SHP sıralarından gü
rültüler) Şimdi sizin bu gölge bakan sıfatıyla... 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, Genel Kurula hitap edin lütfen. 
İSMAİL ÜöDÜL (Devamla) — Sayın Başkanım, bu gölge bakan sıfatıyla, arkadaşların, 

diğer milletvekillerinden bir farkı var mı, yok mu? (SHP sıralarından "Var, var" sesleri) 

Şimdi, bu konuların, Türkiye Büyük Millet Meclisince, vatandaşlarımızca bilinmesi la
zım. Bunu kim söyleyecek? Gölge başbakan mı söyleyecek, yoksa onların yetkilileri, sözcüleri 
mi söyleyecek? Yani, buraya çıkıp, bu konuları açık açık anlatsınlar, biz de öğrenelim. 

Hakikaten çok çalışkan arkadaşlarımız, hemen demeç vermeye de başladılar. Bakın, ente
resan, ne güzel demeçleri var (!) Bir tanesi ne diyor... 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Hangisi, hangisi? 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Efendim, gölge bakanlardan birkaç tanesi... (SHP sıra

larından "Hangisi, hangisi?" sesleri, gürültüler) 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Daha yeni kurduk. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Şimdi, birisi diyor ki, "Bakanların, bize, gerçek dışı ol

mayan -sanki bugüne kadar yalan beyanda bulunuyorlarmış gibi- en doğru ve süratli bilgileri 
verecek kamu görevlilerini -derhal emrinize tahsis edecektir efendim- belirlemeleri lazım. Bu 
gelenek Türkiye'de yaratılmalıdır." 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Araba da lazım mı? 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Araba biraz zor, onlar bütçede kısıntıya uğradı zaten; 

araba veremeyeceklermiş! 

Mesela, bir tanesi çok enteresan, herhalde yeni gölge bakan olmanın heyecanı ile şöyle 
söylüyor : "Jandarma profesyonel hale getirilmelidir -dikkat edin- uzman paralı jandarma sistemi 
getirilmelidir." 

Siz buna yıllardır karşısınız; böyle bir şeyi gölge bakanınız nasıl söylüyor, hayret?!. 
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Yine bir tanesi, daha gelir gelmez, "Millî Eğitim çok ciddî sıkıntılar içindedir, öğretmen
lere örgütlenme hakkı verilmelidir" diyor. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Yalan mı?.. Dünyanın her yerinde var. 
tSMAÎL ÜĞDÜL (Devamla) — Daha gelir gelmez, çocukları, öğrencileri, eğitim sistemi

ni düşünmeden "öğretmenlere örgütlenme hakkı verilmelidir" diyor. 
Bugün öğretmenlerimiz bu sistemden memnundur. 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, süreniz doldu, toparlamanızı rica ediyorum. 
tSMAÎL ÜĞDÜL (Devamla) — Sayın Başkanım, konu önemli olduğu için, müsamaha

nıza sığınarak sözlerime devam etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Toparlamanızı rica ediyorum. 
tSMAÎL ÜĞDÜL (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Şimdi, biz merak ediyoruz, bu bakanlar hangi ölçüye gö

re seçildiler? Bir bakıyoruz, bir bakanlığa 3 bakan; bir bakıyoruz, maşallah bizim Trakya'dan 
-daha çok olsun arkadaşlarımızı seviyoruz- 4 bakan!.. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sana ne? Niye kıskanıyorsun?.. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Ne kıskanacağım?.. (ANAP ve SHP sıralarından gü

lüşmeler) 

Şimdi ki durumda hakikaten yük bayağı bizim üzerimizde fazla. İktidar Partisi milletve
kili olarak yöremize bir şey vermek için gayret gösteriyoruz. Şimdi yöremizin dört tane gölge 
bakanı var, haliyle işlerimiz hafifleyecek!.. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Size ne, size ne? 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Merak etmeyin, biz önemli problemleri, yatırımları 

-vatandaşların işleri, sıkıntıları hariç- sizlere göndeririz. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Size ne, size ne? 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, tabiî, bir partinin içişlerine karış

mak işimize gelmez ama, çağrışım bana biraz sakat geldi; çünkü gazetelerde "onbirler" lafı 
da var... 

Ben buna bayağı üzüldüm. Siz bu "onbirler" lafını değiştirin, ya "onbeş"e çıkarın veya 
"sekiz"e, "dokuz"a indirin ki, "onbirler"in memlekete neler getirdiğini, ne badirelere soktu
ğunu, bu gölge bakanlık olayını vatandaş düşündüğü zaman, onu aklına getirmesin. 

MEHMET FUAT ERÇETİN (Edirne) — Kürsüye çıkma nedenin belli oldu. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Değerli arkadaşlar, ben bu konuda daha fazla söz söyle

mek istemiyorum. Zaten gazetelere, mizah dergilerine değerli genel başkanlarımız bu konular 
hakkında birtakım sözler söylüyorlar; ama ben onların bu konuyu alaya aldıklarını zannetmi
yorum. O bir yakıştırma gibi yazılabilir; ama "Gazetelerde gölge bakanlıklar alaya alınıyor" 
sözünün, hele hele bir genel başkan tarafından söylenmiş gibi gösterilmesi, beni şahsen bir mil
letvekili olarak hakikaten üzmüştür. 
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tşte, bu endişeyle, arkadaşlarımı tebrik edeyim mi, etmeyeyim mi; edersem yanlış mı ya
parım, hata mı yaparım, onları kırar mıyım düşüncesiyle, bizler, sizlerin bu hükümetinizi, ba
kanlıklarınızı kutlayamadık, sizleri tebrik edemedik! Hepinizden, bu sebepten dolayı özür di
liyoruz. Siz bu tip olaylarla kendinizi kandırırsınız, ama milletimizi hiç kandıramazsınız. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum; sağ olun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üğdül. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan izin verir misiniz efendim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güneş. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Efendim, Sayın ÜğdüPün konuşması baştan so

na partimize sataşma niteliğindedir. Lütfederseniz, sataşma nedeniyle söz istemiyorum efendim. 

BAŞKAN — İzin verirseniz gündem dışı konuşmaları tamamlayalım; esasen müracaatını
zı da aldım, sonra değerlendirmeye alayım. 

3. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, İskenderun Körfezinin kirlenmesi ve ekolojik dengesinin 
boztdmasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in cevabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündem dışı son konuşmayı yapmak üzere "İskende
run Körfezinin kirlenmesi ve ekolojik dengenin bozulmasına ilişkin konularda" Hatay Millet
vekili Sayın öner Miski'ye söz veriyorum; buyurun Sayın Miski. (SHP sıralarından alkışlar) 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama başlamadan 
önce, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, İskenderun Körfezi, doğanın insanoğluna sunduğu en güzel hedi
yelerden biridir. Tabiat şartlarının çok uygun olduğu, deniz ve kara ticaret yollarının kesiştiği 
bir bölge olan İskenderun Körfezi, daha tarihin ilk çağlarından beri insanoğlunun yerleştiği 
bölgelerden biri olmuştur. Antik Rhosus (bugünkü Arsus), Mallö (Yumurtalık), tsos (Payas), 
Alexandria (İskenderun) kentleri, körfez çevresindeki eski yerleşim merkezlerinden sadece bir 
kısmıdır. 

Şimdi, bu güzel körfez, yaşamını yitirmekte ve hızla ölü bir denize dönüşmektedir. 
Parlamentoya geldiğimden beri, konunun önemini sık sık sorduğum sorularla dile getir

meye çalıştım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; o zamanın çevre ile ilgili Sayın Devlet Bakanı Adnan 
Kahveci, sorularıma 1988 yılında verdiği cevapta, "İskenderun Körfezi için belli projeler teklif 
ettiklerini, Devlet Planlama Teşkilatından geçerse bu projelerin uygulamaya konulacağını" söy
lediler. Adnan Kahveci'den sonra bu bakanlığa Hatay Milletvekili Sayın Vehbi Dinçerler atan
dı. Yöre milletvekili olarak bu atamaya gerçekten sevindim; İskenderun Körfezi için ciddî çö
zümler gelir, kirlenme durur diye bekledim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çevre ile uyumlu sosyoekonomik entegre planlama için 
İskenderun Körfezinde kirlenmenin tespiti ve çevre yönetim projesi, Devlet Planlama Teşkila
tından 1988'de geçti. Projenin tamamlanma süresi 1989-1991 olarak belirtildi. Bu projenin ilk 
iki yıllık harcaması 51 milyon lira idi ve bu da yapıldı. 
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Sayın Dinçerler'e 1989'da yönelttiğim sorularda, iskenderun Çimento Fabrikasının çıkarttığı 
dumanlardan ve zerreciklerden çevredeki ormanların yok olduğunu, Sarıseki Süperfosfat Gübre 
Fabrikası tesislerinden çıkan dumanların asit yağmurlarına neden olunduğunu ve denize yapı
lan asit deşarjlarının, ISDEMtR'in neden olduğu kirletmelerin, Suriye'nin rafine atıklarının, 
gemi sintinelerinin Körfeze boşaltılması sonucu kirliliklerin, Körfezin deniz eko sistemini boz
duğunu söylemiş, bunların önlenmesi için, merkezi iskenderun olan bir Bölge Çevre Müdürlü
ğü kurulmasını ve bunun da bir çevre zabıta sistemiyle desteklenmesini istemiştim. 

Sayın Bakan, "Gemilerin ve diğer araçların kirletmelerini önleyici sistem için bir proje 
çalışması olduğunu, bunun için 50 milyonluk kaynak ayırdıklarını ve gerekirse, bu projeyi bi
tirmek için, Fondan aktarma yapacaklarını" söylediler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Parlamentomuz Akdenizin kirletilmemesi için 
bir dizi uluslararası protokol ve uluslararası anlaşma onayladı. Uluslararası Akdenizin Kirlen
meye Karşı Korunması Sözleşmesi, 31.10.1980'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylandı 
ve ülkemiz bu anlaşmanın tarafı oldu. Buna ek olarak, deniz ve uçaklardan vaki boşaltma ve 
bununla ilgili kirletme ve fevkalade hallerde Akdenizin petrol ve diğer zararlılardan korunması 
protokolleri de onaylanmış oldu. 

Yine, Akdenizin Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmesi Protokolü 18.2.1987'de ve Akde-
nizde Özel Koruma Alanlarına ilişkin Protokol ise 7.10.1988 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde onaylanarak, ülkemiz bu protokollerin de tarafı oldu. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri : Devlet Bakanı Sayın Vehbi Dinçerler'e yönelttiğim 
sorulardan ve bu sorulara verdiği cevaplardan sonra bir yıl geçti. Sonuç ne oldu? iskenderun 
Körfezi için yapılan ölçümlerden sonra ne gibi önlemler alındı? Sayın Bakana soruyorum : 

1. Sarıseki Süperfosfat Gübre Fabrikasının denize asit deşarjı yaptığını tespit ettirdiniz 
mi? Ettirmediyseniz, Meclis kürsüsünden bir kez daha ihbar ediyorum : Bu fabrika denize fos
forik asit deşarjı yapmaktadır. Bunu tespit ettiriniz ve fabrikayı önlem almaya zorlayınız. Fab
rika bunu yapmadığı takdirde de bu kirlilik kaynağının faaliyetini durdurunuz. 

2. ISDEMtR bacalarındaki filtrelerin değiştirilmesi lazım. Çevreye zehirli gaz atıkları 
saçıyor. Bunu tespit ettirdiniz mi? Ettirmediyseniz, ihbar ediyorum; bu tespiti yaptırınız ve ÎS-
DEMlR derhal baca filtrelerini yeniletsin. Fabrika bunu yapmazsa, onun faaliyetlerini de bu 
işlem yapılana kadar tatil ettiriniz. ISDEMtR'de çalışan ve Payas'ta yaşayan vatandaşlarımı
zın sağlığı her şeyin üzerindedir; üretimden sağlanacak gelirle asla eşdeğer tutulamaz. 

3. iskenderun Çimento Fabrikasının bacalannda filtre var mı? Bu fabrikanın bacaları
na filtre takılması için gereken direktifleri verdiniz mi ve gereken önlemleri aldırdınız mı? 

4. Toros Gübre Fabrikası ciddî bir şekilde denetlendi mi? Kirletme durumu nedir? Bu 
tesiste gerekli önlemleri aldırdınız mı? 

5. Ekinciler Demir - Çelik Entegre Tesisleri denetlendi mi? Bu tesislerin çelikhanesi ha
len zehirli atık yayıyor, bacalarından halen zehirli atıklar çıkıyor; bunun da derhal önlenmesi 
gerekir, ilgilileri bir kez daha uyarmayı bir görev biliyorum. Bunun bir an önce önlenmesi lazım. 

Çevre korunmasındaki temel kaynak, "kirleten öder" ilkesidir. Buna göre, her kuruluş, 
oluşturduğu kirliliğin arıtılması için gereken ödemeyi yapacaktır. Bakan olarak bunu sağla
mak da görevinizdir. Uyarıyorum. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; komşumuz Suriye, "Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Ko
runması* 'na ilişkin uluslararası anlaşmanın tarafıdır. Sayın Bakana soruyorum : Suriye kay
naklı rafine atıkları, Suriye kaynaklı naylon ve plastikler, Samandağı'ndan Yumurtalık'a ka
dar, körfezi kirletmektedir. Bu sorunun çözümüne yönelik, komşumuz Suriye Hükümetiyle her
hangi bir temasınız oldu mu? Ne sonuç aldınız? 

İskenderun'a, Çevre Bölge Müdürlüğü teşkilatı kuracak mısınız? 
Deniz vasıtalarının denizi kirletmesinin denetimi, şu anda Sahil Güvenlik Teşkilatı tara

fından yapılmaktadır. Bu askerî kuruluş, çevreyle ilgili yeterli deneyimleri olmadığı için, isteni
len ölçüde başarılı olamamaktadır. Bu nedenle, deniz vasıtalarının, denizi kirletmesine karşı 
nasıl bir yöntem uygulayacaksınız? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Akdeniz'de özel Koruma Alanlarına İlişkin Uluslara
rası Protokolün tarafıyız, iskenderun Körfezi, balık yatakları, jumbo karides yatakları ve tu
ristik açıdan bir doğa cennetidir. Hatay Parlamenteri olan Sayın Bakana, Sayın Vehbi Dinçer-
ler'e, İskenderun Körfezini, Fethiye gibi, Dalyan gibi özel koruma alanı olarak ilan etmesini 
öneriyorum. Bunu yapması halinde, umuyorum, iskenderun Körfezinin kirlenmesi daha kolay 
önlenir. Sanayileşmiş ülkelerin yaşadığı bunca acı tecrübeler varken, aynı hatalara düşmek, her
halde akılcı bir yaklaşım olmaz. 

iskenderun Körfezini kurtarmak, hepimize düşen bir ulusal görevdir. Yetkililerin, üzerle
rine düşen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmaları gerektiğini, buradan bir kez daha hatır
latmak istiyorum. 

Ekolojik dengesi bozulmamış bir iskenderun Körfezi, hepimizin amacıdır. Bunun için, 
körfezin kurtarılmasında katkıları olacak bütün kuruluş ve kişilere en içten minnettarlığımı 
ifade eder, Yüce Meclise en derin saygılarımı sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Miski. 
Son konuşmaya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Vehbi Dinçerler söz istemişler

dir; buyurunuz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER (Hatay) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; değerli hemşerim bana bazı şeyleri açıklama fırsatı verdiği için kendisine teşekkür edi
yorum. Hiç olmazsa, gönül birliği ile kendi yöremizden başlayarak, Türkiye'nin temizlenmesi
ni yerine getirmeye gayret edeceğiz; bunda şüphe yok. Zaten, Parlamentomuzun, üzerinde mu
tabık kaldığı en önemli konulardan birisi de, çevre konusudur. Bütün partilerimizin bu konu
daki kanaatleri, görüşleri ve hatta bir anlamda önerileri, hemen hemen tetabuk ediyor. 

Geçenlerde, Sayın inönü'nün, çevre bakanlığı kurulması konusundaki önerisini de gaze
telerde okudum; her halde doğrudur, bilemiyorum; ama, aşağı yukarı biz de o konu üzerinde 
ciddî şekilde çalışıyoruz. Yalnız, çevre konusunun idaresi, gerçekten kolay bir yönetim değil; 
çok yönlü, çok disiplinli bir iş. Diğer bütün merkezî hükümet organlarının ve hatta mahallî 
hükümet organlarının yetkileriyle ilgili bir sürü konu var; gerek icra yetkisi, gerekse planlama 
yetkisi. O bakımdan, bugünden yarına hemen bir bakanlık kurmak gibi bir noktaya gitmek 
de, pek pratik ve kolay, hatta bazen de doğru olmayabilir diye ciddî şekilde çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 
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Şimdi, müsaade ederse bir ufak espriyle söyleyeyim : öner Beyin hangi bakan olduğunu 
bilmiyorum; ama, inşallah Çevre Bakanı olur veya daha doğrusu Çevre Bakanı olmuştur. O 
zaman, elbirliğiyle, bir hakiki, bir gölge beraberce işlerimizi daha güzel yaparız! Beni mazur 
görsün, ufak bir espri yaptım... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Bakan, hafiflikler size yakışmaz. 
DEVLET BAKANI M. VEHBt DİNÇERLER (Devamla) — Estağfurullah... Peki efen

dim... Ben... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Yakışanlar payını alsın, size yakışmaz. 
DEVLET BAKANI M. VEHBt DİNÇERLER (Devamla) — Hayır, hayır; ben, sevdiğim 

için söylüyorum. Sevdiğim için ve gayretini bildiğim için söylüyorum. Beraberce de götürüyoruz. 
Şimdi, tabiî, çevre meselesinde hepimizin dikkatini çekmesi gereken ve çeken, çektiğine 

de inandığım birçok enteresan unsur var. Üzüntüyle ifade edeceğim; bundan yedi sekiz ay ön
ce, şöhretli bir üniversitemizin bünyesinde yapılan bir seminere gitmiştim... Çok sayıda tebliğ 
vardı; tebliğ sahipleri, ilim adamlarıydı. Konulardan birisi de, istanbul'un kirliliği veya Mar
mara'nın kirliliği meselesiydi. Hocalar çıktılar, tebliğlerini sundular. Basitleştirerek anlatıyo
rum. Bir tebliğ, "Filan yerde ölçümleme yaptık, azot kirliliği l'dir" diyor; başka bir hoca çık
tı, "Ben ayrı yerde ölçümleme yaptım, 500'dür" diyor. 500 kat fark var. Dolayısıyla, özellikle 
denizlerle ilgili teknik veriler, mühendislik verileri, maalesef doyurucu değil. 

Açıkça söylüyorum : Tedbir almak için de bir gayretin içindeyiz. Çok sayıda ve son derece 
yetenekli insanlara araştırma projeleri verdik ve veriyoruz. Milyarlarca lira para tahsis ettik. 
Şu anda yanımda rakam yok; fakat sonra takdim edebilirim Yüce Meclise. 

ikincisi: Sayın Miski de belirtti; Suriye'den atık geliyor, hatta iddia edilir ki, yine bilim 
adamlarının tespitlerine göre, Cebelitarık Boğazından attığınız bir atık, belli bir süre sonra is
kenderun Körfezinden çıkabiliyor. Birtakım hidrolojik sebepler, oşinografik meselelerden do
layı, su sıkıntısı, tuzluluk meselesi, tatlı su, tuzlu su meselesi vesaire, dönüyor dolaşıyor, birço
ğu, salim olan iskenderun Körfezinde toplanıyor. Bununla ne demek istiyorum? Yani, isken
derun Körfezinin temizlenmesi, tek başına Türkiye'nin meselesi olmaktan çok ötededir. Yine 
Sayın Miski'nin bahsettiği gibi, diğer Akdenize kıyısı olan ülkelerle birlikte bu meselelerin çö
zülmesi gerekmektedir. Kendisine teşekkür ederim, gerek bizden evvelki hükümetler dönemin
de, gerek bizim Hükümetimiz döneminde yapılan anlaşmaları zikrettiler; doğrudur, isabetli 
yapılmıştır ve bu çalışmalar da devam ediyor. Yalnız, üzüntü ile belirtmek isterim ki, bu çalış
maların sonucunu süratle almak mümkün değil. O kadar mümkün değil ki, bir ekibin getirdi
ği tedbire, öbür ekip tümüyle karşı çıkıyor ve hatta, inanınız, "Bu tedbir değil katidir denizi 
katledersiniz" gibi ifadeler var. Dolayısıyla, biraz sıkıntımız var; yani icracıların sıkıntısı var, 
bunu da hepiniz takdir edersiniz. 

Gelelim ölçüm meselesine; Akdeniz, iskenderun Körfezinin kara kökenli kirlenmesi me
selesine. Sayın Miski'nin ve oradaki diğer arkadaşlarımızın ikazlarından sonra, hakikaten ora
da bazı ölçümlemeler yaptırdım. Hatta ölçümlemeleri yapanlarla, kirletenleri karşı karşıya ge
tirdik, ben de münakaşaya iştirak ettim. Mesela, iskenderun Demir Çelik, denize verdiği de
şarjların kesinlikle limitler içinde olduğunu iddia ediyor; elinde teknik belgeler var, ölçümle
meler var, gözlemler var. Buna mukabil, orada bu işi takip eden gönüllü insanlar var, dernek
ler var, onlara da destek veriyoruz, iskenderun'daki gönüllü kuruma da bir miktar para verdik, 
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çalışsınlar ve bir kamuoyu meydana getirsinler ve bilinçlenmeyi geliştirsinler diye. Onların da 
gayretiyle ortaya çıkan bilgiler var; öbür iddiayı cerh ediyor. 

ÖNER MÎSKt (Hatay) — Baca gazları var Sayın Bakanım. 
DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DtNÇERLER (Devamla) — Baca gazları konusunda da 

tabiî geçmişten kalan sıkıntılar var. Sarıseki'nin, karşı dağlardaki yeşilliklere verdiği zararları 
zaten gözlerimizle görüyoruz. Onun için de zaman zaman ikazlar yapılıyor. 

Burada ben gene münakaşaya, polemiğe girmeyi kesinlikle istemiyorum. Aslında, çevre 
meselesi, merkezî hükümetle mahallî idarelerin, kesinlikle, hem gönül birliği içinde, hem işbir
liği içinde yapmaları gereken bir konu. Zaman zaman belediye başkanımıza da uğrayarak, bu 
konulara yakınlık gösterilmesini, benim de kendisine destek olacağımı, netice itibariyle, devle
tin, memleketin belediye başkanı olduğunu, gerçekten samimî olarak ifade ediyorum. Parti me
selesinin hiçbir şekilde önemli olmadığını ifade etmişimdir ve burada da bunu tekrar ediyo
rum. Dolayısıyla, mahallî idarelerimizin, bilhassa denetleme konusundaki tabiî görevlerinin 
yerine getirilmesine de gayret ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. 

Yalnız, bildiğim kadarıyla, bu Sarıseki zaman zaman çalışmıyor, devreye girmiyor, işte o 
zaman belki biraz daha ferahlama oluyor. 

Bölge Müdürlüğü konusuna gelince : Kanun hükmünde kararnameyle bölge müdürlüğü 
kadrolarını aldık. Bölge müdürlüğü teşkilatlarının nerelerde, nasıl, hangi usul içinde çalışaca
ğı konusunu etüt ediyoruz. Yalnız, Çevre Bakanlığı kurulması konusundaki mütalaamız ve in
celememiz dolayısıyla da bugünden yarına yürürlüğe koyamadık. Aslında, kanunen kadroları 
alınmıştır; bir tek Hükümet kararı gerekmektedir. Çok icap ederse bunu da yerine getireceğiz. 

Benim bundan önceki bütçe görüşmelerinde Yüce Heyete vermiş olduğum bir söz vardır. 
O zaman Sayın Gürseler'in konuşmasının içinde bu konu gene vardı; bölge müdürlükleri ku
rulacaksa, su havzaları esasına göre kurulması önerilmişti. 

Doğrudur, ona da katıldığımızı söylemiştik ve şu andaki planımız da su havzaları esasına 
göre Bölge Müdürlüklerini teşkil etmektir. Ancak, arz ettiğim gibi, bugünden yarına hemen 
yürürlüğe koyamadık; fakat, bakanlık kurma veya yeni bir idarî yapıya kavuşturma düşünce
mizle beraber, o meseleyi de gündeme getirip, inşallah icra edeceğiz. 

İskenderun'un özel koruma alanı ilan edilip edilmemesi meselesine gelince : Aslında, he
pinizin bildiği gibi, dış ülkelerde yapılan toplantılarda da söyleniyor, Türkiye, az kirletilmişli-
ğin, az kullanılmışlığın lüksünü yaşıyor. Yani biz, merkezî ve Kuzey Avrupa ülkeleri ve hatta 
belki ABD'nin bazı yerleri gibi veya Hindistan'ın belli yerleri gibi, kirletilmiş, çaresiz kalmış 
bir durumda değiliz; tam tersine, Türkiye'nin imkânları henüz tahrip edilmemiştir, çok kötü 
kullanılmamıştır ve kirlilik aşırı boyutlara varmamıştır; öyleyse, korumanın tam zamanıdır; 
bu düşüncedeyiz. Ancak, tabiî, bu meseleleri sadece politikayla ve sözle çözmek mümkün de
ğil; muhakkak ki, işi stimüle edecek malî imkânlar lazım. O imkânların bir kısmını Bütçe Ko
misyonunda muhafaza ediyoruz; belki yakında inşallah aşağıya inecek. Getirdiğimiz tasarıda 
Kurumlar Vergisinden, Gelir Vergisinden ve belki Emlak Vergisinden bir miktar daha ilave kat
kı almak suretiyle -cezanın ötesinde, katkı almak suretiyle, bilhassa önceliği olan yerlere gerek 
plan, program yapmak, gerekse mani olucu tedbirler almak suretiyle, kirliliği önlemek için bir 
düşüncemiz var; inşallah onu da gerçekleştiririz. 

— 94 — 



T.B.M.M. B : 24 24 . 10 . 1990 O : 1 

Müsaade ederseniz bir de şunu arz edeyim : Bilhassa deniz kirliliği konusunda ve gemiler
den atılan atıkların, sintinelerin bertaraf edilmesi konusunda, gerek Avrupa Topluluğunda, gerek 
Avrupa Konseyinde, gerekse Avrupa Yatırım Bankasında, uluslararası teşkilatlarda ve bizim 
de imzamız olan anlaşmalarda, çeşitli tedbirler önerilmiş; ama hemen hemen hepsi finansman-
sızdır. Yalnız, biz, yine bu sene bütçe ve programa bağlı olmaksızın, doğrudan Çevre Kirliliğini 
önleme Fonundan, Ege ve Akdeniz sahillerinde, hiç olmazsa bir iki tane, ciddî, gerçekten tek
nolojiye uygun, yüksek teknolojili kabul tesisleri denen tesisleri yapmak durumundayız. Mü
sâade buyurursanız, bu vesileyle şunu da arz edeyim : Almanya, Hamburg'ta böyle bir tesisi 
yapmış; gemilerden para almak yerine, kendisine gelip bu sintineleri boşaltan gemilere ton ba
şına, boşalttığı atık ton başına ilave para veriyor. \ani, mesele o derece hassastır ve bunu vere
cek kadar da çevre kirliliğinin önlenmesi ve korunması için tedbir alınması gerekmektedir. 

Efendim, ben çok daha fazla detaya girmek istemiyorum. Bu vesile ile, biraz da genel bil
gi verme fırsatı verdiği için Sayın Miski'ye teşekkür ediyorum ve inşallah tasarı, Yüce Meclise 
indiği zaman, bilhassa finansman konusunda bizi desteklemelerini de istirham ediyorum. 

Tekrar şunu arz ediyorum : Gerek şu anda Parlamentoda temsil edilen partilerimizin prog
ramlarında, gerekse resmî sıfatlı insanların demeçlerinde, gerekse diğer yazılı metinlerde, ted
birler ve tesisler konusunda çok farklı değiliz. İnşallah buradaki işlemler konusunda da bu bir
likteliğimizi devam ettiririz ve yalnız iskenderun'un değil, Türkiye'nin meselelerini, verilen za
man ve limit içerisinde halletmeye devam ederiz. 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 
2. — Dilekçe Komisyonunun, başkanlık divanını oluşturması için toplantı gün ve saatine ilişkin 

Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Dilekçe Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 
25 Ekim 1990 Perşembe günü saat 14.00'te ikinci kattaki 507 numaralı Dilekçe Komisyonu sa
lonunda toplanarak başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını bir kere daha 
rica ederim. 

Toplantının gün ve saati, ayrıca, ilan tahtalarına da asılmış bulunmaktadır. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 

4. — İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş'in, yaptığı gündem dışı konuşmada partisine sa
taştığı gerekçesiyle Edirne Milletvekili İsmail Üğdül'e cevabı ve SHP'ce uygulamaya konulan 'Volge Ka
bine "ye ilişkin açıklamaları 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili Sayın Güneş, sayın ÜğdüP-
ün, gündem dışı konuşmalarında, gruplarına sataşma olduğu gerekçesiyle söz istemiştir. 

Takdir edersiniz, tutanakları hemen alma ve inceleme imkânımız yok; Başkanlık bu ko
nuda bir tespit de yapmış değildir. 

Bununla birlikte, açıklama hakkınızı kullanmanız için, bir sataşmaya meydan vermeme
niz ricasıyla size söz veriyorum. 
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Buyurun Sayın Güneş. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Başka
nın bana söz vermekteki hoşgörüsünü ve takdirini saygı ile ve teşekkürle karşıladığımı ifade 
ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Sayın Üğdül, gündem dışı bir konuşma ile, Partimizdeki bir uygulamayı kürsüye getirmiş
tir. Ben konuyu ciddiye alarak, gerçekten, açıklama ihtiyacıda hissettiğim için, kısa bir açıkla
ma ile sizi işgal etmek istiyorum. 

Bir kere, gündem dışı konuşmaları düzenleyen iç yönetmeliğimizin 60 ncı maddesi, Genel 
Kurula sunulmasında zaruret olan olağanüstü acele konuların, gündem dışı konuşmalarla dile 
getirilmesini amirdir. Bu konunun bu çerçeveye girip girmediği, kuşkusuz, Başkanlığın takdi
rindedir ama, bendeniz, Sayın Üğdül'ün, konuyu bu çerçevede gündem dışı bir konuşma ile 
buraya getirmesini, 60 ncı maddeye çok uygun göremediğimi söylemek istiyorum, 

Ancak, çok acele ve olağanüstülük, biraz da, kişilere göre değişir. Çünkü, pazar günkü 
bir olayı bugün kürsüye getirmek, biraz da intikal suretiyle ilgili bir meseledir; bazı arkadaşlar 
için çok acele de sayılabilir! 

Değerli arkadaşlar, partimiz bir uygulama başlatmıştır. Bu uygulamayı biz icat etmedik, 
başka ülkelerde de var. Bu uygulamayı ciddiye alıyoruz; bu uygulama ile, siyasete yeni bir bo
yut, yeni bir yönetim kazandıracağımızı düşünüyoruz. Gölge kabine uygulaması denebilecek 
bu uygulama ile, muhalefeti, daha kapsamlı, hazırlıklı bir biçimde donatarak, geliştirmek is
tiyoruz. 

Bu, ciddî bir denemedir; bu denemeden iyi sonuçlar alınabilir; muhalefet esprisi yeni bo
yutlar kazanabilir. Yararlı da olabilir... Muhalefet edene de yararlı olabilir; muhalefet edilene 
de yararlı olabilir. Belki de, ülkemizde bu, bundan sonra da denenebilir, yaygınlaşabilir. Bunu 
ilk olarak uygulamak, kuşkusuz, bir risktir. Onu kabul ediyoruz; bundan doğacak, esprili -
affedersiniz- dalga geçme niteliğindeki eleştirileri de göze alıyoruz; hatta Sayın Üğdül'ün eleş
tirisini bile göze alıyoruz ve böyle bir uygulamayı, bunları göze alıp realize ediyoruz. Bununla 
yapmak istediğimiz şudur: İktidarı... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Benim ağırlığım senden daha fazla. Sen bakanlık yaptın; 
ama ben haysiyetli bir insanım, öyle... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Kuşkusuz... 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Sayın Üğdül, sizin haysiyetinizi rencide edecek 
bir şey söylemem; isteseniz de söylemem. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Siz çok mu büyüksünüz? Küçüksünüz!.. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Estağfurullah... Rica ederim... Öyle düşünürse
niz, çok üzülürüm. Sizin onurunuzu kıracak bir şey söylemedim; ama biraz sonra size takıla
cağım, ona hazırlıklı olun; henüz söylemedim. 

Efendim, bununla yapmak istediğimiz şu : Daha etkin politika yapmak istiyoruz; daha 
hazırlıklı politika yapmak istiyoruz; daha projelere dayalı politika yapmak istiyoruz. İktidarı, 

— 96 — 



T.B.M.M. B : 24 24 . 10 . 1990 O : 1 

daha etkin, ciddî izleyeceğiz; bu arkadaşlarımızla izleyeceğiz. Bu, bir iş bölümüdür; bir izleme 
yöntemidir. Yeni politikalar üreteceğiz; eleştirilerimizi bu izlemeye dayandıracağız, size getire
ceğiz; siz yararlanırsınız, ya da yararlanmazsınız; ama o arada biz kendi modelimizi oluştura
cağız, kendi hükümetimizin programını hazırlayacağız. Bu kabine, kendisinin gölgesidir; yani, 
SHP hükümetinin, SHP iktidannda hükümet edecek kabinenin gölgesidir. (SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) SHP'nin o günkü hükümetiyle o kabine, gelip göreve başladığında, 
aslı haline gelecektir. Bu, ona bir hazırlıktır. Bu, kimsenin gölgesi değil, kendinin gölgesidir. 
Kimse de, "benim gölgem" diye sahip çıkmaya kalkmasın! Çünkü, benzeri yoktur. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, az evvel konuşan Sayın Bakanımız, çevre konusunda gölge kabine 
uygulamasındaki düzenlemenin isabetine işaret etti; dedi ki: "İnşallah bakanlık biçiminde ge
lişir ve bakanlık düzeyinde de bundan sonra örgütlenir." 

Bu, çok iyi niyetle söylenmiş ve gölge kabine uygulamasının, belki, bir anlamdaki olumlu 
bir görüntüsüdür. Bunu alaya almanın faydası yok yani, ciddî de değil. Biz, bu işe ciddiyet 
veriyoruz; politikayı ciddiye aldığımız için bu yöntemi geliştiriyoruz; başarılı olacağını da dü
şünüyoruz. 

Tabiî, Sayın Üğdül'ün bunu buraya niye getirdiğini gerçekten ben anlayamadım; gerçek
ten anlayamadım. Konuşmasının bir yerinde, "Bizim bölgemizden (Trakya'dan) o kabinede 
dört tane insan var, iki tane de partinin diğer sorumlu mevkilerinde insan var. EeL Trakyalı 
üyelerin hepsine SHP'de önemli görevler veriliyor..." diyor. \ani bu, "Ben ANAP'ta aynı önemde 
görevler alamıyorum" gibi, bir şuur altı kıskançlığa dayanıyorsa... 

Siz, Divan Üyesisiniz; bize göre, çok önemli bir yerdesiniz; değişmez kâtipsiniz... (SHP 
sıralarından alkışlar) Kâtiplik lafı bana göre değil... Divan Üyeliği, yüce bir görevdir; çünkü 
bu Meclisin Divanında bulunuyorsunuz. Yani bu, ufak kıskançlıksa, gerekmez. Ben biliyorum, 
Sayın Üğdül, Edirne'nin Keşan tlçesindendir. Keşanlılar da, her sene, bir "Keşanlı Ali Destanı" 
yaratmak isterler... Sayın Üğdül bu sene ona talip; ama bu konuyla onu yaratamazsınız. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, demin söylediğim, olayın parti dışı konumuydu. Ciddiye aldığımız 
için, gerçekten yararlı olacağına inandığımız için ve belki ileride, diğer partilere de denemesiy-
le, yanılmasıyla, bir örnek oluşturacağı için uygulamaya koyduk. 

Olayın diğer tarafı şu : Bu, parti içi bir görevlendirmedir. Bazı arkadaşlarımıza, bu şekil
de görevler verdik, görevlerinin çerçevesini çizdik. Bu, parti içi bir konudur, bizi ilgilendirir. 
Yanlıştır, doğrudur; tartışılır, tartışılmaz; ama bizi ilgilendirir. Particilikte, siyasete, başka par
tiyi gözetleyerek, onun penceresinden bakarak, bir anlamda, onu röntgenleyerek siyaset yapıl
maz. Bu, siyasî adaba uygun değildir; buna, "siyasî röntgencilik" denir. Bu, doğru değil. 

Biz, onu yapıyoruz; o, bizim işimizdir; siz ona karışmamalısınız; hele, bu düzeyde hiç ka
rışmamalısınız. Şimdi buraya çıkıp, işte, "hayalîdir" falan gibi, bize, "hayalî" sözlerinden tü-
reyecek yeni ifadeleri tartışma imkânı verirseniz, tatsız noktalara gideriz. Hayalî konularla bi
zim alakamız yok; biz, ciddî bir iş yapmaya çalışıyoruz. 

tSMAÎL ÜĞDÜL (Edirne) — Çok alıngansınız... 
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HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Kaldı ki, gerçekte fonksiyon göremeyen kurulla
ra karşı çıkılmalıdır. Üğdül ciddî bir iş yapmak istiyorsa, -çok özür diliyorum buradaki bakan 
arkadaşlarımdan- bugün Anavatan Partisinde, gerçekten, neredeyse gölgeden de daha silik bir 
uygulamaya mahkûm edilen hükümet uygulamasına karşı çıkılmalıdır. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Biz, idarî yetkilerin, yürütmenin tek elde toplanmasına karşı çıktığımızı hep söylüyoruz; 
ama bunu, bir başka partinin iç işleri olarak değil, bir devlet yapısına saldırı olarak gördüğü
müz için söylüyoruz; bir parti içi mesele olarak görmüyoruz. 

Sayın Üğdül, bize çok sataştınız, bizi hafife aldınız; belki Genel Kurulu da güldürmek 
istediniz; ben o konularla ilgilenmeyeceğim. Bakın, bugün Sabah Gazetesinde Mehmet Altan'-
ın, sizin söz konusu ettiğiniz gölge kabineyle ilgili bir yazısı var. Başlığı şöyle : "Gölge Kabine 
Siyasete Ciddiyet Getirir" Gerisini okursunuz... Bu, bir yazıdır, aksini yazanlar da çıkabilir; 
ama biz bu uygulamayı yapacağız ve amacımız, siyasete ciddiyet getirmektir. Meseleyi alaya 
almak haksızlıktır. Kaldı ki, bir meseleyi alaya alırken, bir meseleyi komedi konusu yaparken, 
ona da yetenekli olmak lazım. Çok ünlü bir komedyen diyor ki: "Ben, işimi hep ciddiye aldı
ğım için milleti güldürebildim; ama çıktığım palyaço rolü, en ciddî roldü ve onda başarılı ola
madım." 

Komedyenlik ve güldürmek ciddî bir iştir. Bizi güldürmek için kendinizi zorlamayın. Biz 
ciddî bir iş yapmaya çalışıyoruz. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 

5. — Bursa Milletvekili ilhan Askın'ın, yaptığı gündem dışı konuşmada kendisine sataştığı iddia
sıyla Bursa Milletvekili Abdülkadir Cenkçiler'e cevabı 

BAŞKAN — Bursa Milletvekili Sayın tlhan Aşkın, Sayın Abdülkadir Cenkçiler'in, gün
dem dışı konuşması esnasında, kendisine sataşıldığı gerekçesiyle söz istemiştir. 

Başkanlık, tutanakları getirterek incelemiştir. Sayın Cenkçiler, konuşması esnasında, "Sayın 
Milletvekili tlhan Aşkın, işin ciddiyetinin farkında bile değil. Bu muhterem arkadaşımız, Bur-
sa'nın felaketiyle saadet kurmak düşüncesindedir. Keza, tlhan Askın'ın geçen hafta yaptığı ko
nuşmayı talihsizlik addediyorum." Keza, "Sayın Aşkın bizim yabancımız değildir, birbirimizi 
gayet iyi tanırız. Doğru Yol Partisinde omuz omuza çalışmak için ricacı gönderdiklerini 
unutmuyorum" ibareleriyle, Sayın Askın'ın, İçtüzüğün 70 inci maddesi uyarınca açıklama ve 
cevap verme hakkına sebebiyet vermiştir. 

Buyurun Sayın Aşkın. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

tLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, söz talebimle ilgili değerlendirmelerinizi şük
ranla karşıladığımı ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Cenkçiler'in, az önce gündem dışı yaptığı ko
nuşmada, esas konu üzerindeki değerlendirmelerini dikkatle dinledim; herhalde sayın millet-
vekillerimiz de aynı dikkati göstermişlerdir. 

Bir süre önce, gündem dışı olarak yaptığım konuşmada, Bursa mahallî basınına intikal 
eden konuları sizlere duyurmuş ve o konular hakkındaki görüşlerimi ortaya getirmiştim. Bütün 
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bunlar varken, Sayın Cenkçiler -kendisi sevdiğim, saydığım bir arkadaşımızdır- âdeta zorlanır-
casına, âdeta kendisini şartlandırmışcasına, konu üzerindeki görüşlerini açıklamaktan ziyade 
bana cevap verme gereğini hissettiler. Buna anlam veremedim. Bursa'nın hava kirliliği ile ilgili 
başladığı konuşmasının son bölümleri, tamamen beni muhatap alan görüşler içinde geçti. Bu, 
herhalde tüm milletvekillerimizin de dikkatini çekmiştir. 

Benim milletvekili ve bir süre de Bakan olarak görev yaptığım devredeki çalışmalarım her
kesin malumudur, buradaki sayın milletvekillerimizin de malumudur; Bursa kamuoyunun da 
malumudur. Ben bunlar için bir değerlendirme yapılsın da istemiyorum; ama Sayın Cenkçiler 
bir ara dedi ki : "Doğru Yol Partisinin Bursa'daki çalışmalarını kıskanıyorlar." 

Acaba bu kıskanma nereye ait? Onu da takdirlerinize bırakacağım. 
Bursa basınında son bir ay içerisinde yazılanlar, çizilenler, yapılan yorumlar, acaba sayın 

arkadaşımızın dikkatini hiç mi çekmedi? Belediyelerde, yapılan partizanlık, belediyeye yapılan 
parti baskısı, acaba Bursa kamuoyunda nasıl değerlendirilmiştir? Sayın Cenkçiler o sırada her
halde Bursa dışında seyahatte falan olmalı ki, bu değerlendirmeler onun gözünden kaçmış. 
Eğer arzu ediyorlarsa, bende o günün tarihini taşıyan gazeteler vardır, yorumlar vardır; kendi
sine her zaman yardımcı olabilirim; o değerlendirmeleri daha iyi yapabilirler. 

Bir de, sözlerinin bir bölümünde, "DYP'lilerle omuz omuza çalışmak için ricacı 
gönderdiğimden" söz ettiler. 

Benim çizgim bellidir. Ben, 1961'de üniversite öğrencisiyken, Adalet Partisinde siyasete 
başladım. Doğrudur; 1971'e kadar Adalet Partisi saflarında, Adalet Partisinin Bursa'daki ilk 
büyük il kongresi divanında da görev yaptım. Bu, benim için bir şereftir. 1971'den itibaren De
mokratik Parti saflarında yer aldığımı, Sayın Cenkçiler de herhalde hatırlarlar. 1983 'ten itiba
ren de Anavatan Partisinin kurucu il yönetim kurulu olarak politikaya tekrar başladığımı, her
halde yine kendileri bilirler ve 1983'ten itibarende bu Mecliste, milletimin teveccühü ile görev 
yapmaya başladığımı da bilirler. Daha sonra bugünlere geldik. Son haftadaki konuşmamı da 
herhalde bilirler. Acaba bu sözlerle başka bir şeyi mi ima ettiler, onu anlayamadım? Acaba 
Sayın Cenkçiler ve Doğru Yol Partisinde Bursa'da görev yapan bazı kişiler, Doğru Yol'un Bur
sa belediyelerine yaptığı baskıdan ve partizanlıktan bizar hale geldiler de, Anavatan Partisine 
mi teveccüh etmek istiyorlar, Anavatan Partisi ile omuz omuza çalışmak mı istiyorlar? Bunu 
anlayamadım. Herhalde zaman içerisinde bunu da anlayacağız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Sayın milletvekilleri, gündemin, "özel Gündemde Yer Alacak işler*' kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 51 arkadaşının, izledikleri tarım politikası ile çiftçileri 
tahammül edilemez sıkıntılara soktukları, enflasyonu Devlet politikası haline getirerek vatandaşları âdeta 
açlığa mahkûm ettikleri ve çeşitli olumsuzluklara neden oldukları iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri 
hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/18) 
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BAŞKAN — Genel Kurulun, 17.10.1990 tarihli 21 inci Birleşiminde alınan karar gereğin
ce, Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 51 arkadaşının, izledikleri tarım politikasıyla çiftçileri 
tahammül edilemez sıkıntılara soktukları, enflasyonu devlet politikası haline getirerek, vatan
daşları âdeta açlığa mahkûm ettikleri ve çeşitli olumsuzluklara neden oldukları iddialarıyla, 
Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında, Anayasanın 99 uncu, içtüzüğün 107 nci maddeleri uyarın
ca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki gö
rüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Gensoru önergesini okutuyorum : 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Tarım sektörünün sorunları artık tahammül edilemez boyutlara ulaşmıştır. Çiftçilerimiz 
büyük sıkıntılara sokulmuştur. 

1980 yılından bu yana izlenen tarım politikaları ile desteklenen tarım ürünlerinin kapsamı 
daraltılmış, ürün fiyatları doğru ve gerçekçi olarak belirlenmemiş, ürün fiyatları daima enflas
yonun gerisinde kalmış, bedelleri zamanında ve peşin ödenmemiş, tarımsal kredi miktarları 
düşük kalmış, kredi faiz oranları yüksek tutulmuş, tarımda sübvansiyonların kaldırılması he
deflenmiş, artan fiyatlar yüzünden gübre, ilaç, sulama, ekipman gibi girdi kullanımlarında azal
malar olmuş, tarım ürünleri ithalatı tarımımızı ve özellikle hayvancılığımızı olumsuz yönde 
etkilemiş, doğal afetlerden zarar gören çiftçilere köklü çözüm getirilememiş, tarım satış ve ta
rım kredi kooperatiflerine hükümetin müdahalesi önlenememiş, hür kooperatifçilik ilkeleri ze
delenmiştir. 

Çiftçi toprağını süremez, ekip dikemez, ekip diktiği ürününü satamaz, sattığının parasını 
alamaz hale gelmiştir. 

Dışarıdan tarım ürünü satın almayan 7 ülkeden biri olan ülkemiz, bugün pek çok tarım 
ürününü dışarıdan satın alır duruma sokulmuştur. 

Hayatını tarımdan kazanan çalışabilir nüfusumuzun % 58'i işsizliğe, sefalete, açlığa mah
kûm edilmiştir. Son 10 yılda nüfusumuz 10 milyon artarken, tarım ürünleri üretim miktarla
rında gözle görülür bir artış olmamıştır. Gayri safi millî hâsıladan % 36 pay alabilen tarım 
sektörü, bugün ancak % 15 oranında pay alabilir duruma getirilmiştir. 

Artan hayat pahalılığı, enflasyon, çiftçi ve köylünün belini kırmıştır. Çiftçinin ürünü yok 
pahasına giderken, temel maddeler, bilhassa petrol sürekli zamlanmıştır. 

Pamuk üreticisi 1 kg. tamaron ilacını 1989'da 23 bin liraya alabilirken, 1990'da 37 bin 
liraya; 5 kg. lık Subralcide ilacını 1989'da 141 bin liraya alabilirken, 1990'da 165 bin liraya; 
amonyum sülfat gübresinin kg.'ını 1989'da 142 liradan alabilir iken, 1990'da 184 liradan; amon
yum nitrat gübresini 1989'da 158 liradan alabilirken, 1990'da 222 liradan; 1 litre mazotu (31 
Mart tarihi itibarı ile) 1989'da 646 liradan alabilirken, 1990'da 1 186 liradan alabilmiştir. 

Ancak, pamuk üreticisi geçen sene 1 700 liraya sattığı kütlü pamuğunu bu yıl aynı fiyata 
1 700 liraya satabilmektedir. Buğday üreticisi de, şeker pancarı, ayçiçeği, fındık, çay üreticisi, 
sebze ve meyve üreticisi de geçen sene bire sattığı ürününü bu sene de bire satmak zorunda 
kalmıştır. Ancak, geçen sene bire aldığı tarım girdilerini bu sene ikiye alabilmektedir. ANAP 
hükümetleri tarım sektörüne âdeta bir üvey evlat muamelesi gözüyle bakmaktadır. 
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Çiftçi ve köylü gibi memur, işçi, küçük esnaf da ANAP Hükümeti tarafından devlet poli
tikası haline getirilen enflasyon altında ezilmektedir. 

Her gün biraz daha azgınlaşan hayat pahalılığı, vatandaşımızı âdeta açlığa mahkûm et
miştir. iflaslar çoğalmış, geçimsizlikten dolayı intiharlar başlamıştır, çalışma hayatı bir kaosa 
girmiştir. 

Hatta enflasyon, aile düzenini bozmuştur. Gelir sıkıntısı çeken aileler geçinemediklerin-
den boşanma zorunda kalmaktadırlar. 

Bütün bunlardan sorumlu ve bu olumsuzluklara neden olan ANAP Hükümeti hakkında 
Anayasanın 99 uncu, tçtüzüğün 107 nci maddeleri gereğince gensoru açılmasını arz ederiz, 

Saygılarımızla. 

Orhan Şendağ 
Adana 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Bu görüşmede, Anayasanın 99 uncu maddesine göre Önerge sahiplerinden 
biri, siyasî parti grupları adına birer milletvekili, Başbakan veya bir bakan konuşabilecektir. 

Konuşma süreleri, alınan karar gereğince, Hükümet ve gruplar için 30'ar dakikadır; Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına Manisa Milletvekili Sayın Ümit Canuyar, aynı zamanda önerge sa
hibi olarak 10 dakikalık süreyi de kullanacağı için, 40 dakika konuşacaktır. 

Buyurun Sayın Canuyar. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ÜMİT CANUYAR (Manisa) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ ve 51 arkadaşının, izledikleri tarım politikası ile 
çiftçileri tahammül edilemez sıkıntılara soktukları, enflasyonu devlet politikası haline getire
rek, vatandaşları âdeta açlığa mahkûm ettikleri ve çeşitli olumsuzluklara neden oldukları iddi
alarıyla, Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında vermiş oldukları gensoru önergesi üzerinde Doğru 
Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesile ile Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Türkiye, sanayileşmekte olan bir ülkedir. Türk ekonomisi, son otuzbeş yılda, sanayileşme 
ve gelişme yönünde önemli mesafeler almıştır. Bu süre içerisinde tarım sektörü zaman zaman 
önemini korumuş, zaman zaman ihmale uğramış ve özellikle 1980'den bu yana, tarım sektörü 
önemini tamamen kaybetmiş; her bakımdan, egemen sektör olmaktan çıkmıştır. Bu durumun 
sebebi, Anavatan İktidarının, tarımı ihmal eden, üreticiyi dışlayan ve kaynak esirgeyen yanlış 
ve mantık dışı tutumudur. 

Nüfusumuzun büyük çoğunluğunu teşkil eden çiftçi, köylü, Türk ekonomisinin temeli, 
her şeyidir. 30 milyon üreticinin Türk ekonomisindeki yerini akılcı olarak saptamamak, fevka
lade yanlış, akıl ve mantık dışı bir iştir. Türk çiftçisi, köylüsü, ekonomiye büyük kaynak sağla
yan, sanayi ve ticarete güç veren, ayakta tutan, ekonomiyi sağlam temellere oturtan en büyük 
ve en fedakâr kitledir. Tanm sektörünün ekonomik gelişmeye yaptığı katkı kabul edilmedikçe, 
tarım lehinde gözle görülür ve dengeli değişiklikler yapılmadıkça, ekonomik gelişmenin, arzu 
edilen düzeye varması mümkün olamayacaktır. 
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Bir yandan ihracat ve sanayie girdi sağlayarak yurda döviz kazandıran, öte yandan, sana
yide üretilen mallar için büyük pazar oluşturan tarım sektörü, Ürettiği ürünler itibariyle çok 
yönlü bir sektördür. Ülkemizde, çalışan 16 milyon nüfusun 10 milyonunun tarımda istihdam 
edildiği gerçeğini göz önüne aldığımızda, ülke nüfusunun yüzde 58'ini teşkil eden 30 milyon 
üreticinin, istihdama yaptığı katkının ne kadar önemli olduğu gayet açık görülür. 

1980 yılından bu yana izlenen tarım politikalarıyla, çiftçimizin, köylümüzün 1990'da han-
, gi noktaya geldiğini gördüğümüzde, üretici adına üzülmemek mümkün değildir. 1980 öncesin
de, üretim yapmak için gerekli araç ve gereçleri hiçbir sıkıntıya düşmeden alabilen çiftçimiz, 
o kadar büyük bir sıkıntının ve yoksulluğun içine düşmüştür ki, artık üretimle ilgili hiçbir mal
zemeyi alamaz hale gelmiştir. 

Beğenilmeyen 1970'li yıllarda, mazot ihtiyacını peşin para ile tanklarına doldurabilen köy
lümüz, bugün ancak çanta ile mazot alabiliyor, hem de yüzde 100'leri aşan ticarî faizle veresi
ye almak pahasına. 

Evvelce traktör ve ekipmanını hiç parasal sıkıntıya girmeden, üzülmeden, ürettiği mahsul 
ile peşin alabilen çiftçi, bugün Ziraat Bankası kredisiyle dahi alamıyor. 

Gübresini, mevsim başında yıllık ihtiyacı olarak stoklayan üreticimiz, bugün, veresiye de 
olsa alamıyor; alabilse bile, vadesi geldiğinde borcunu ödeyemiyor. 

ANAP'sız yıllarda, bir yıllık işletme finansmanını kendi imkânları ile nakit olarak hazır
layan köylümüz, Ziraat Bankasından başka, ticarî bankalardan da yüzde 140 faizle kredi alma 
çabasına maalesef giriyor. 

Çiftçi kuruluşlarının feryatları her gün basında yer alıyor. Hükümet, büyük bir vurdum
duymazlık içerisinde, gerçekleri duymak istemediği gibi, üreticimizin durumunun fevkalade 
iyi olduğunu, çiftçinin altın yıllarını yaşadığını söyleyebiliyor. 

Tarım üretimine etki yapan gübre tüketiminde görülen azalma, sulama alanlarında görü
len gerileme, ziraî mücadele ilaçlarının pahalılığı dolayısıyla görülen aksamalar ve modern ta
rım araçlarındaki aşırı fiyat yükselmeleri gibi nedenlerden dolayı, üretimin olumsuz yönde et
kilendiğini ve bundan dolayı üreticimizin alım gücünün her yıl biraz daha düştüğü gerçeğini 
artık görmek gerekiyor. 

Tarımda kişi başına düşen gelir çok azalmış, yaklaşık 300 dolar civarına inmiştir. Tarım 
kesimindeki ekonomik bozukluklar, köyden kente göçü hızlandırmıştır. Ülkemiz nüfusunun 
yarıdan fazlası köylerde yaşamakta ve hemen hemen tamamı tarımla iştigal etmektedir. Tarım, 
millî gelire büyük katkısı bulunması dolayısıyla, ülke ekonomisinde başta gelen ve millî gelire 
en büyük katkıyı yapan sektördür. Hızla artan nüfusumuzun bitkisel ve hayvansal gıda ihtiya
cını karşılamak zorunda olduğumuzu, bunun da ancak, üreticiye, layık olduğu önemi vermek
le mümkün olacağını kabullenmek durumundayız. Tarım alanları sınırlı olduğuna göre, birim 
alandan daha çok ürün almak için, gübreleme, sulama, ikinci ürün, kaliteli tohum ve modern 
araçlara daha fazla önem vermek zorunda olduğumuzu kabul etmeli ve bunun gereklerini yap
malıyız. 

Sayın milletvekilleri, ekonomimizin durumu hangi düzeyde olursa olsun, tarım sektörü
nü, başka sektörlere karşı asla ihmal etmemek gerekir. Çünkü, sanayileşmiş ülkeler, önce ta
rım sektörüne gerekli önemi verip, sonra sanayi hamlesi yapmışlardan 
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Ülkemiz fevkalade verimli topraklara sahiptir; her tür ürün elde edilmektedir. Bunun de
ğeri çok iyi bilinmeli, tarıma büyük önem vererek, üretim artırılmalı ve tarım, sanayi için fi
nansman kaynağı olarak mutlak surette, kullanılmalıdır. Bu verimli topraklardan, ihtiyacımız
dan fazla ürünler üretilmeli ve ihtiyaç fazlası ürünler dış pazarlara akılcı bir şekilde pazarlan-
malıdır. Böylece, ülkenin çok ihtiyaç duyduğu döviz konusunda, tarım gibi bir büyük potansi
yel kullanılmalı, bunun için de Hükümet tarafından tarıma gerekli önem verilmelidir. Çiftçi
mizin ürettiği ürünlerin maliyetlerinin düşük olması imkânları araştırılmalı; devlet desteği ve
rilmeli; makul, günün fiyat ve maliyet hareketlerine uygun destekleme fiyatları verilmeli ve çift
çimiz, enflasyon canavarına ezdirilmemetidir. Ancak, Hükümetin yanlış ekonomik politikala
rı sonucu, enflasyon, her gün artan bir hızla yükselmekte, çiftçi, köylü ezilmekte, yoksullaş
makta, perişanlığa itilmektedir! 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tarımın fevkalade büyük önemine değindikten, nasıl 
bir tarım sektörünün olması gerektiğini ifade ettikten sonra, şimdi de özet olarak, tarımın, 
köyün ve köylünün içinde bulunduğu durumu rakamlarla ortaya koymak istiyorum. 

1980 yılında, destekleme kapsamında 22 ürün varken, bugün 9 ürüne inmiştir. Tarımsal 
kredi faizleri 1980 yılında yüzde 15 - 20 civarındayken, 1990 yılında yüzde 50 civarında olmuş
tur. Enflasyon ve artan fiyatlar yüzünden, girdi kullanımlarında program hedeflerine ulaşıl-
mamışfır. 

Beş Yıllık Planda, 1989 yılı gübre tüketim hedefi 11,9 milyon ton iken, 1990'da ancak 8,5 
milyon ton gübre tüketilmiştir. 

1983 yılında 50 bin ton ilaç kullanılırken, 1988 yılında bu miktar 39 bin 500 tona düşmüştür. 
1980 öncesinde tarım ürünleri ithal edilmezken, 1983'te tarım ve tarıma dayalı sanayi ürünleri 

ithalatı 343,4 milyon dolar, 1989 yılında 1,2 milyar dolar, bu yılın ilk sekiz ayında da 1,1 milyar 
dolar olmuştur. 

Tarımda çalışan bir kişi, sanayide çalışanın yüzde 15,8'i; hizmet sektöründe çalışanın yüzde 
23,2'si kadar gelir elde edebilmekledir. 

1980 - 1990 döneminde ürün fiyatları 27 kat artar iken, maliyetler 40 kat artmıştır. 1980 
yılında 1 litre mazotu 3 kilo buğday ile alabilen çiftçi, halen, 1 litre mazotu 4 kilo buğday ile 
almaktadır. 1990 yılında 1 kilo pamuk veya üzümle 1 litre mazot almak, artık maalesef müm
kün değildir. 1980 yılında 1 dekar araziyi sulayabilmek için 2 kilo pamuk satan çiftçi, 1990 
yılında aynı araziyi ancak 3,5 kilo pamuk satarak sulayabilmiştir. 1980 yılında 1 kilo gram Le-
baycit ilacı alabilmek için 14 kilo pamuk satmak zorunda kalan çiftçimiz, 1990 yılında 18 kilo 
pamuk satarak 1 kilo Lebaycit alabilmiştir. 

1980 - 1990 döneminde çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları 20 kat artmış, buna karşılık ilaç 
fiyatları 40 kat, sulama fiyatları ise 56 kat artmıştır. Aynı dönemde süt fiyatları 21 kat artar
ken, yem fiyatları 32 kat artmıştır. Süt üreticisinin satın alma gücü yüzde 35 oranında gerilemiştir. 

1983 yılında 88 ton buğday satarak Stery-8073 marka traktör satın alabilen üretici, halen, 
aynı traktörü, 99 ton buğday satarak alabiliyor. Türk köylüsünün modern tarım yapmak için 
almak zorunda olduğu traktörlerin fiyatı, Anavatan iktidarları zamanında felaket haline gel
miş, üretici artık traktör alamaz olmuştur. 
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Traktör fiyatlarının yanı sıra, tarımsal ekipman fiyatlarının aşırı ölçüde zamlanması dola
yısıyla da, modern ziraat yapılamaz olmuş, traktörlerin faaliyeti için gerekli olan mazot ve ye
dek parça fiyatları da bu aşırı zamlardan nasibini almış ve üreticimizin fakirleşmesinde en önemli 
nedenlerden biri olmuştur. 

Tarımsal kredi faizleri, üreticinin ödeme boyutlarını aşmış, çiftçimizin başına bela olmuş
tur. Traktör kredisinde faiz maliyeti yüzde 53, ekipman kredilerinde yüzde 45-50 arası; bitkisel 
üretim yatırımları kredilerinde yüzde 45-50 arasıdır. Bir örnek vermek gerekirse, bugün Ziraat 
Bankası kanalıyla traktör almak isteyen birisi 40 milyon lira kredi aldığında, bir yıl sonra bi
rinci taksit olarak 10 milyon lira ile beraber, bir yıllık faiz olarak da takriben 20 milyon lira 
olmak üzere, toplam 30 milyon lira ödeyecektir. Bu demektir ki, üreticimiz bugünün fiyatla
rıyla 17 ton pamuk veya 60 ton buğday satarak traktörün ancak birinci taksidini ödeyebilecek
tir. ileride daha üç yıl taksit ödeyeceği de göz önüne alınırsa, 50 milyon lira değerindeki trak
töre ödeyeceği para 100 milyon lira olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümet, zaman zaman, çiftçimize, köylümüze ziraî 
kredide sübvansiyon yaptığını ifade ediyor ve diyor ki, "Mevduat faizlerinin yüzde 60-80'lere 
çıktığı bu devirlerde, ANAP iktidarı, üreticiye yüzde 50 faizle kredi veriyor." 

1983 seçimlerinde yüzde 30 enflasyonun çok olduğunu, enflasyonun mutlaka yüzde 10'lara 
düşürülmesi gerektiğini ve yüzde 10'dan fazla enflasyonla ülkenin kalkınacağını iddia edenle
rin sahtekârlar olduğunu söyleyerek iktidara gelen Anavatan Partisi, yedi yıldan beri enflasyo
nu yüzde 50'nin altına indirememişse, bu durum, bugün hükümet edenlerin yüzlerini kızart
ması gereken ayıbıdır ve bu ayıptan kurtulmaları asla mümkün değildir. 

Bir başka sorun da, destekleme alımıyla ilgili satın alınan ürün bedellerinin peşin öden-
meyişidir. Ürününü satıp, parasını peşin alamayan çiftçi, vadesi gelen borçlarını ödeyemediği 
gibi, bu borçlar için ilave faiz ödemek zorunda kalıyor, zaman zaman da çaresizlikten, tefeci
den, aşırı yüksek faizle borç para almak durumunda kalarak tamamen mahvoluyor. Üreticiye 
bir yıllık alın terinin karşılığını peşin olarak ödeyemeyen Hükümet, köylümüzün perişan duru
munun tek sebebidir. 

1970'li yıllarda 100 000 adet traktörü satabilen Türkiye, bugün 20-25 bin traktör üretimi
ne düşmüştür, ki bu üretim, bırakınız traktör parkını büyütmeyi, traktör parkındaki 650 000 
traktörün eskime payına dahi yetmez. Esasen, modern ziraat yapabilmek için traktör parkının 
en az 2 milyona çıkarılması gerekir. Ancak, üreticinin ihtiyacı olduğu halde, alım gücünü aştı
ğı için, traktör alamaması, üretime her haliyle büyük zarar vermektedir. 

1990 yılı içinde 112 bin ton pamuk ithal edilmiş, bunun için 62 milyon dolar döviz öden
miştir ki, kilosu takriben 2 dolardır, bugünün fiyatlarıyla ithal pamuğa 5 600 lira ödenmiş de
mektir. Halbuki, şu anda ülkemizde pamuk fiyatları 4 000 lira civarındadır. Bu demektir ki, 
bu Hükümet, binlerce Türk pamukçusuna ödemediği, esirgediği parayı, yabancı üreticilere peşkeş 
çekmiştir. Yıllardan beri dış ülkelere pamuk satan ülkemizin pamuk ithal etmesini anlamak 
asla mümkün değildir. Pamuğumuzun yetmediği iddiaları geçerli değildir; yeter ki, pamukçu
ya önem verilsin, değer verilsin. 

Ülkemizde, Hükümetin yaptığı hatalar sonucu pamuk ekimi azalmaktadır. Yıllardan beri 
değişmeyen, enflasyona uymayan pamuk fiyatları, girdi maliyetlerini karşılayamaz hale gelmiştir. 
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Kütlü pamuk şubat ve martta (yani 1990'ın şubatında ve martında) 2 000 liranın üzerinde ol
duğu halde, bugün ancak 1 600, 1 700 liradır, tzlenen bu yanlış politika sonucu, pamukçu, 
haklı olarak, para kazanmadığı gerekçesiyle ekimi azaltmıştır. 

Hükümet, ülkenin tekstil sanayii dolayısıyla pamuğa ihtiyacı olduğunu söylüyor; ancak, 
pamuk ekimini azaltmak için, Türk çiftçisini öldürmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu, 
bindiğiniz dalı kesmek demektir, önemli olan, pamukçuyu teşvik ederek, hem kendi ihtiyacı
mızı sağlamak, hem de mümkün olabildiği kadar pamuk dış satımı yapmaktır. Ülkemizin po
tansiyeli kendi ihtiyacımızı karşılamaya ve ihracat yapmaya müsaittir; yetek ki, pamukçuya la
yık olduğu değer verilsin, desteklensin. 

Yabancı sigara ithali her gün biraz daha artarak, Türkiye'nin tütün konusunda ileride dü
şeceği kötü durumlar göz ardı edilmiş, 3 milyon müstahsilin kaderiyle oynanmıştır. 

Yabancı sigara ithalatı durdurulmalı, Türk tütününe layık olduğu değer verilmelidir. 
Hayvancılığımız, verim bakımından, gelişmiş ülkelere, hatta dünya ortalamalarına naza

ran çok düşüktür. Bu durum, ülkemizde uzun yıllar devam eden ıslah, besleme, barınak, has
talıklarla mücadele, bakım ve eğitim çalışmalarının yetersiz kaldığını göstermektedir. Ülkemizde 
meralar azalmakta, verimliliği düşmekte ve yem bitkileri oranı, dünya standartlarına göre çok 
az kalmaktadır. Hayvancılıkta kaba yem olarak çok az ot kullanılmaktadır. Karma yem üreti
mimiz son yıllarda artış görtermiş olmasına rağmen, yeterli değildir. 

Bu şartlarda, hayvancılığımızın beslenme açısından büyük problemi olduğu ve bu sorun
ların verimi düşürdüğü açıktır. 

Hayvancılıkta eğitime önem verilmemektedir. Hayvanlar, bilgisiz insanların veya evlerde
ki kadın ve çocukların bakımına terk edilmektedir. Hayvancılığın en önemli girdisi olan karma 
yem ve ilaç fiyatları sürekli olarak yükselmekte, buna karşılık, et, süt, yumurta vesaire fiyatla
rı, maliyetleri kurtarmamaktadır. Ayrıca, et ithali devam ettiği için, hayvancılığa ikinci bir darbe 
indirilmektedir. 

Hükümet, hayvancılık sorunlarına ilgisiz kalmaktadır. Hayvancılıkta, özellikle sığırcılık- * 
ta dışa bağımlılık, artarak devam etmiş, hayvan ithali yoluyla hayvan ıslahının çözüm yolu ola
mayacağı Hükümetçe anlaşılamamıştır, özellikle, son on yılda tarım satış ve kredi kooperatif
lerine Hükümet devamlı müdahale etmiş, hür kooperatifçilik ilkelerini zedelemiştir. Hür, ba
ğımsız, devletin müdahale edemeyeceği, ortaklarının çıkarlarını korumakla görevli, kendi ken
dilerine yardım, kendi kendilerine sorumlu ve kendi kendilerini yönelme prensipleriyle idare 
edilen gerçek anlamda kooperatifler Hükümet tarafından benimsenmemiştir. 

Ürün fiyatları yetersiz olduğu gibi, ürün bedelleri ödenmemekte; borçlu durumundaki üre
tici, borcunu ödemek ve geçimini temin etmek üzere acil paraya ihtiyaç duyduğundan, ürünü
nü, esasen düşük olan fiyatların da çok altında, piyasada satmak zorunda kalmaktadır. Alı
nan bilgilere göre, 2 150 lira olarak açıklanan kütlü pamuk fiyatları, 1 300-1 600 liraya kadar 
düşmüştür. 

Görülüyor ki, çiftçilerimiz, ürünlerini, geçen yıla ait fiyatların da altında satmakta; Hü
kümet, maalesef buna seyirci kalmaktadır. 

Üreticimizin, 1990 yılında tarım satış kooperatifleri birlikleri ve (^ay-Kur'a teslim ettikleri 
ürünlerin bedellerinden halen bir trilyonun üzerinde alacağı vardır. Kooperatifler, bugüne kadar 
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yaklaşık 1,3 trilyon liralık ürün almış, 500 milyarını ödemiş, halen 800 milyara yakın borcu 
bulunmaktadır. Bu borcun en büyük bölümü, 336 milyar ile pamukçuların, 300 milyar ile de 
fındık üreticilerinin alacaklarıdır. 

\aş çay yaprağı alımından, Çay-Kur'un üreticiye borcu 330 milyar liradır. Çay-Kur, bugü
ne kadar 469 bin ton ürün alımı yapmış ve 95 milyar lira ödemede bulunmuştur. İkrım satış 
kooperatiflerine devlet adına destekleme alımı görevi verilmediği için, kooperatifler, ortak dışı 
alım yapmamış, ortak olmayan üreticiler bu durumda çok büyük zarar görmüştür. 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ise, şeker pancarı bedelinden üreticiye 1,5 trilyon borçlu 
bulunmaktadır. Toplam ürün bedeli olan 1,8 trilyon liranın sadece yüzde 17'si, yani 300 milya
rı ödenmiş olup; geçmiş yıllarda ürün bedelinin yüzde 40'ına yakını avans olarak ödenebiliyor 
iken, avans ödemeleri bu yıl aksamıştır. 

Sayın milletvekilleri, çiftçimiz yaralanmıştır. 1989 yılında büyük bir kuraklık afeti yaşan
mıştır. 1990 yılında da ürün vardır; ama para etmemektedir. Doğal afet, ekonomik afete dö
nüşmüştür. Türk tarımı, 1980*den bu yana devamlı kan kaybetmektedir. Tarımdaki sıkıntı son 
haddine varmıştır. Son on yılda fayri safı millî hâsıladan yüzde 36 pay alan tarım sektörü, 
bugün ancak yüzde 15 pay alabilir duruma getirilmiştir. 

Avrupa ve Amerika'da çiftçiler, devlet tarafından yapılan çeşitli sübvansiyonlarla tam an
lamıyla desteklendiği halde, ülkemiz çiftçisi Üvey evlat muamelesi görmüş, sübvansiyonların 
kaldırılması hedeflenmiştir. 

Üreticiyi tanımayan, dertlerini, sıkıntılarını bilmeyen, öğrenmek de istemeyen ve âdeta çift
çiyi dışlayan ANAP Hükümeti, izlediği bilgisiz ve tutarsız politikalar ile, tarım ürünü ithal 
etmeyen dünyadaki 7 ülkeden biri olan Türkiyemizi, maalesef tarım ürünü ithal eder hale ge
tirmiştir. 

Buğday, pancar, ayçiçeği, fındık, çay ve sebze ve meyve üreticisi, geçen sene l'e sattığı ürü
nünü, bu sene yine l'e, hatta zaman zaman Tin de altında satmak zorunda kalmış; ancak, 
geçen sene l'e aldığı tarım girdilerini bu sene 2'ye alabilmiş ve biraz daha fakirleştirilmiştir. 

23.10.1990 Türkiye'sinde bir kilo kütlü pamuk ve bir kilo kuru üzüm bir litre mazot ala
mıyorsa, Türkiye'yi idare eden Hükümeti, üreticiyi düşürdüğü bu halden dolayı utanmaya da
vet etmek, herhalde haksızlık olmayacaktır. 

Memur, işçi, küçük esnaf da, bu Hükümet tarafından devlet politikası haline getirilen enf
lasyon altında, çiftçi ve köylü gibi ezilmektedir. Her gün biraz daha azgınlaşan hayat pahalılı
ğı, vatandaşımızı âdeta açlığa mahkûm etmi$>, iflaslar çoğalmış, geçimsizlikten dolayı intihar
lar başlamıştır. Enflasyon, aile düzenini de bozmuş, boşanmalar çoğalmış; geçinemeyen. aile 
kadınları, basında her gün gördüğümüz gibi, çocuklarının nafakası için bedenlerini satmak 
zorunda kalmış, ülkemizde fuhuş, telafisi mümkün olmayan boyutlara maalesef varmıştır. 

Türk çiftçisinin, köylüsünün, memurunun, işçisinin, esnafının, dul ve yetiminin, yani ül
ke nüfusunun büyük çoğunluğunun talihsizliği, kendisini tanımayan, sevmeyen, dertlerini, sı
kıntılarını bilmeyen; uyguladığı tutarsız ekonomik politikalarla geniş halk kitlelerini her gün 
biraz daha fakirleştiren, yoksullaştıran, perişanlığa iten Anavatan Hükümetinin varlığıdır. Bu 
Hükümet devam ettikçe, geniş halk yığınlarının perişanlığı, yoksulluğu, fukaralığı, çilesi arta
rak devam edecektir. 
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Çare vardır; çare, halkın desteğine dayanmayan bu Hükümetten en yakın zamanda kur
tulmaktır. 

Bütün bunlardan sorumlu ve bu olumsuzluklara neden olan Anavatan Hükümeti hakkın
da gensoru açılmasına grubumuzun olumlu oy vereceğini ifade ediyor, Yüce Heyetinizi saygı 
ile selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Canuyar. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Nevşehir Milletvekili Sayın Cemal Seymen; 

buyurun. 

SHP GRUBU ADINA CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — Sayın Başkan, çok değerli mil
letvekilleri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun, verilen gensoru önergesi üzerindeki gö
rüşlerini açıklamaya başlamadan önce, grubumuz ve şahsım adına hepinizi en derin saygıla
rımla selamlıyorum. 

Yine, sözlerimin başında bir görevi yerine getirmek istiyorum. Uzun süredir, gensoru gibi 
önemli bir müessesenin müzakereleri esnasında görmeye alışmadığımız bir manzarayı, Sayın 
Bakanlar Kurulu üyelerinden görmeye alışmadığımız bir ciddiyeti, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı değerli arkadaşımız, bürokratlarıyla birlikte komisyon sıralarında yer alarak göster
dikleri için teşekkürlerimi de ifade etmek istiyorum. (Alkışlar) 

A. TURAN BAYAZIT (izmir) — Emsal olsun öbür bakanlara. 
CEMAL SEYMEN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Doğru Yol Partisi tarafından ve

rilen gensoru önergesi üzerinde görüşlerini benden önce açıklayan milletvekili arkadaşım, ko
nuşmasını tarıma ağırlık vererek yaptı. Gerçekten de, ülkemizde tarım üreticisinin, tarım kesi
minde çalışan nüfusumuzun yarısını teşkil eden 25 milyon insanımızın; patates üreticisinin, 
üzüm üreticisinin, pamuk, ayçiçeği, şeker pancarı üreticisinin sorunları yarım saatte anlatıla
cak, yarım saate sığacak bir boyutta değil. Ancak, tarım konusunda ağırlıklı bir konuşmaya 
hazırlanırken, dün Milliyet Gazetesinde Sayın Yalçın Doğan'ın köşesinde okuduğum bir yazı, 
beni, daha çok, enflasyon ve hayat pahalılığı konusunda ağırlıklı bir konuşma yapmaya sevk etti. 

Bu yazısında sayın yazar, Dünya Bankasının, "Gelişmekte Olan Ülekelerde Enflasyonun 
ve istikrarın Ekonomi Politiği" isimli bir rapor hazırladığından söz ederek, bu raporda bir 
soruya cevap arandığına işaret ediyor. Bu raporda cevap aranan soru şu : "Acaba, enflasyon, 
gelişmekte olan ülkelerde demokratik sistemle mi düşürülür, yoksa otoriter yönetimler mi, enf
lasyonun düşmesini sağlayabilir?" 

Çok önemli bir soru... Hepimizin hatırlayacağı üzere, 1960, 1971 ve 12 Eylül 1980 askerî 
müdahalelerinde, gerçekten, enflasyon oranı ülkemizde son derece yüksek düzeydeydi. Biz, 
1980'den bu yana, toplum olarak yüksek enflasyonla yaşamaya, Anavatan Partisi İktidarı sa
yesinde alıştık. Toplum, bu konudaki duyarlılığını önemli ölçüde kaybetti; ama askerî müda
halelerde dış güçlerin rolünü, yakın tarihi dikkatle izleyen herkesin bilmesi nedeniyle, Dünya 
Bankasının bu raporu da beni ciddî olarak endişeye sevk etti ve konuşmamın içerisinde, hayat 
pahalılığı ve enflasyon üzerinde söyleyeceklerim ve yaptığım tespitler konusunda, herhalde ik
tidarıyla, muhalefetiyle hep birlikte, dikkatle, titizlikle düşünmemiz gerektiği kanaatini ta
şıyorum. . * 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son on yıl içerisindeki ülkemizin genel durumuna 
baktığımızda, ekonomik bakımdan ülkemizin daha fazla ve giderek artan bir biçimde dışa ba
ğımlı hale geldiğini görmekteyiz. Geriye doğru baktığımızdı, ülkemiz, ihracattaki göreli artışa 
karşın, ithal ürünlerine daha fazla ihtiyaç duyulan bir ülke durumuna geldi. Bırakalım lüks 
tüketim mallarını, konumuzun içerisinde olan yaş meyve ve sebzede bile, şu ya da bu biçimde 
dış ürünlere ihtiyaç duymaktayız. Bir zamanlar, gıda maddeleri, tarım ürünleri açısından dışa 
bağımlı olmayan ülkeler arasında -işte her konuşma vesilesiyle söylüyoruz- kendi kendisine ye
ten 7 ülkeden birisi olan ve bu ülkeler arasında sayılan ülkemizde, ithal malı gıdalar, artık aile 
bütçemizin belli bir payını da almaya başladı. 

Sosyal yaşama baktığımızda : Toplumun her kesiminde bir yozlaşma, bir amaçsızlaşma 
doğrultusunda bilinçsizce koşuyoruz. Gelir dağılımının çok bozuk olması, yaygınlaşan toplumsal 
fakirliğin yanında, bir avuç insanın sorumsuz bir zenginlik içerisinde yaşaması durumuyla karşı 
karşıyayız. Gelir grupları arasında her gün açılan bu kutuplaşma, toplumsal dengeleri ve hu
zuru da giderek bozuyor. İşsizlik, sağlık ve eğitim gibi insanca yaşamanın gerekleri olan hiz
metlerden yoksunluk, insanlarımızı çaresiz ve umutsuz bir konuma getirmiştir. Ülkemizdeki 
sendikalı işçiler bile, toplu pazarlık ile ücretlerini enflasyona karşı koruyamaz iken, 1,5 milyon 
memur, 1,5 milyon sigortalı işçi, 3 milyon Sosyal Sigortalar Kurumu dışındaki ücretli, yani, 
yaklaşık 6 milyon emekçi, enflasyonun karşısında toplu pazarlık bile yapamaz durumdadır. 

Sermaye çevreleri açısından enflasyon ise, zaman zaman enflasyondan şikâyet eder gibi 
görünmelerine rağmen, ücretliler ve diğer emekçilerden kendilerine kaynak aktarma mekaniz
ması olarak işlev görmektedir. 

Sermayedarlar ve holdingler, kendilerini belli bir enflasyon hızına göre ayarlamış olup, 
enflasyonun düşüşüne hazır olmadıklarını da birçok vesileyle dile getirmektedirler. 

Yedi yıllık enflasyonda hangi trendi seyrettiğimiz konusunda hafızalarınızı, izninizle, ta
zelemek istiyorum. 1983'te, "Enflasyonu önlemeyi, enflasyon canavarını boğmayı ben bilirim" 
iddiasıyla Sayın ÖzaPın başkanlığında iktidara geldiniz. Devraldığınız enflasyon, 1982'de yüz
de 20 idi, 1983 yılı içerisinde yüzde 30,5. Geldiğimiz 1989 yılının sonunda yüzde 69,6 enflas
yon yaşadık. Bu rakamlan da abartılı veyahut da başka araştırmalara göre söylemiyorum, Devlet 
İstatistik Enstitüsünün kaynaklarına bağlı kalmaya da özen gösteriyorum. 1990 Eylül ayı so
nunda Devlet İstatistik Enstitüsü yüzde 40,5 enflasyon tespit ediyor, yıl sonunu yüzde 59,3'le 
tamamlayacağımız tahminini yapıyor. Program hedefi, bildiğiniz gibi, yüzde 54. 

Sayın milletvekilleri, üzülerek ifade ediyorum, enflasyonda dünya şampiyonuyuz. Peru'
yu, Arjantin'i ve Brezilya'yı, buradaki süper enflasyonları, Latin Amerika ülkelerinin kendine 
özgü koşullarını saymazsak, Türkiye, 1989 yılını enflasyonda yüzde 69,6 ile şampiyon olarak 
kapamıştır. Çünkü Türkiye, 1989 yılını yüzde 70 enflasyonla sonuçlandırırken, sona erdirir
ken, Hindistan'da yüzde 8,3 Pakistan'da yüzde 7,9, Bolivya'da yüzde 11, Tunus'ta yüzde 5,7, 
Kenya'da yüzde 11,5, Yunanistan'da yüzde 13,7, Yeni Zelenda'da yüzde 5,7 enflasyon yaşan
makta idi. Büyük ülkeleri de, isterseniz tekrar hafızalarımızda tazeleyelim : 1989 yılını Ameri
ka Birleşik Devletleri yüzde 4,8, Almanya yüzde 2,8, Hollanda yüzde 1,1 enflasyonla 1989 yılı
nı tamamladı. 

Değerli milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatı, hükümet programlan, yıllık program
lar, enflasyonda bir hedef gösteriyor; ama maalesef Hükümet bu hedefi de tutturamıyor. 1984'te 

— 108 — 



T.B.M.M. B : 24 24 . 10 . 1990 O : 1 

yüzde 25 enflasyon hedeflemişsiniz, yüzde 48,5 gerçekleşmiş. 1985-1986 hedefleri, yine yüzde 
25 oranında enflasyon; 1985'i yüzde 45, 1986'yı yüzde 34,6 enflasyonda tamamlamışsınız. 
1987'de yüzde 20 enflasyon hedefi, yüzde 38,9 olarak gerçekleşiyor, 1988'deki yüzde 33 enflas
yon hedefi, yüzde 75,4, 1989'daki yüzde 39 enflasyon hedefi de yüzde 69,6 olarak gerçekleşi
yor. İktidarınız süresince enflasyon hedeflerinin ve gerçekleşen enflasyon oranlarının ortala
masını aldığımızda, ortalama yanılma oranımıza göre, 1990 yılında yüzde 54 olarak hedefledi
ğiniz enflasyon da, yüzde 100,8 olarak gerçekleşecek demektir. 

Enflasyon bu; ama temel tüketim malları ve akaryakıt fiyatları, enflasyonun çok üstünde 
seyrediyor. 1980 ila 1989 yılları arasında geçirdiğimiz 9 yıllık dönemde enflasyon 30 kat artmış; 
ama, enflasyon 30 kat artarken, ekmek fiyatı 97 kat, sığır eti 52 kat, beyaz peynir 70 kat, kuru 
fasulye 44 kat, zeytin 82 kat, toz şeker 82 kat, ayçiçek yağı 91 kat artmış. En büyük artış da 
ilaçda. tki örnek vermek istiyorum : Birisi, kalp ilacı olan Natisedine de yüzde 237, diğeri, 
hepinizin tanıdığı bir vitamin olan Becozyme C-Forte'da yüzde 227 artış var. 

Akaryakıt fiyatlarına gelince : Akaryakıtta 1980 yılı fiyatlarını 100 kabul edersek; 9 yıllık 
artış, süper benzinde 51 kat, normal benzinde 56 kat, mazotta 137 kat, 12 kiloluk tüp gazda 
58 kat artış var. 

Değerli arkadaşlarım, eğer bu temel tüketim mallarının fiyatlarına bakarsak, enflasyo
nun Türkiye'de gerçekte hangi boyutlarda olduğunu hep birlikte görürüz. 

Çok önemli bir soruna değinmek istiyorum, işsizlik sorununa. Hepiniz takdir edersiniz 
ki, işsizlik, bir ulusun sosyal ve siyasal düzeninin başarısızlığının göstergesidir. Genç bir nüfu
sa sahibiz, bununla övünüyoruz. İktidarda olalım, muhalefette olalım, hepimiz milletvekilliği 
yaparken karşılaştığımız en büyük sorun, gençlerin, insanların iş talebi ve -biraz sonra 
değineceğim- öbür yandan da, tarımda yoksullaşan insanların diğer sektörlerde istihdam edil
mek arzusu, kentlere göç nedeniyle iş bulma arzusu... 

Şimdi bugünkü durumu ile bu genç insanlara eğer biz, "Sana ihtiyacımız yok, sen bu top
lumda gereksizsin; üstelik topluma yük bile oluyorsun" anlamına gelen bir uygulama yapıyor
sak -ki, bunu böyle ifade etmiyoruz tabiî, "Türkiye'de 4 milyon civarında işsiz var, istihdam 
imkânı yok; işsizlik her ülkede var, eh, şansına, bulabilirsek" diyerek geçiştiriyoruz- eğer, on
ların yük olduğu duygusunu üzerlerinde uyandırıyorsak, yetiştirdiğimiz kuşak, kendisinin ça
lışma arzusuna cevap vermeyen, kendisine yer göstermeyen o toplumu çok doğal olarak redde
decektir. 

Çalışma eylemine hiçbirimiz, hiçbir zaman, sadece maddî ihtiyaçları karşılama aracı ola
rak bakmamalıyız. Çalışmak, insanların var oluşlarını daha doyurucu kılma güdülerine cevap 
verir. Çalışmak, insanın sosyalleşme ve kişiliğini geliştirmesinin bir aracıdır. İşsizlik ise kor
kunç bir israftır, insanlık için bir acıdır. 

tş ve tşçi Bulma Kurumlarında istatistikler var; ama, bu istatistiklerin arkasında, hepimi
zin vicdanında acısını duymamız gereken, tek tek insanlardan oluşan dev bir kitlenin mutsuz
luğu yatmaktadır. Sorun, arz etmeye çalıştığım gibi, sadece bir geçim sorunundan ibaret değil; 
bir iş sahibi olmak, ekmek parası kazanmaktan da öteye anlam taşıyan bir eylemdir. Bir iş 
sahibi olmak, insanların kimliğinin ayrılmaz parçasıdır. Çalışmak, kendine güven, insan onu
ru ve anlamlı yaşamak gibi değerlere çok yakından ve sıkı sıkıya bağlıdır. Bu yüzden, artan işsizli-
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ğin ölüm oranını yükseltmesine, hastalıkları artırmasına, aileleri parçalamasına, suç işleme ora
nını tırmandırmasına, toplumda fuhuşun yaygınlaşmasına, uyuşturucu kullanımının yaygın
laşmasına yol açmasına hiçbirimizin şaşmaması gerekir, işsizliğin doğurduğu toplumsal sonuç, 
felakettir. 

Değerli arkadaşlarım, hepimiz biliyoruz ki, demokrasi, işsizlik oranının yüksek olduğu 
ülkelerde uzun vadede kalıcı olamaz, işsizlik, demokratik toplumun bastığı temeli çökerten 
en büyük tehlikedir. Eğer yetiştirdiğimiz kuşaklara, gençlerimize, toplumumuzda eşit birer bi
rey olma, eşit birer fert olma hakkını veremezsek, doğal olarak, topluma, bize sırt çevirecek
ler; onların toplumumuza ve demokratik kurumlarımıza olan inançlarını yok etmiş olacağız. 

Olof Palme diyor ki, "Demokrasi, bir kez kurulduğunda, ilelebet sürmesi garantilenmiş 
bir düzen değildir. Toplumsal gelişmenin ritmine göre, sürekli canlandırılması, yenilenmesi ge
rekir. Demokrasiyi güvence altına alan en temel toplumsal koşullardan birisi de, herkese çalış
ma hakkının verilmesidir, işsizliğe karşı mücadele, en az, barış ve silahsızlanma için verilen 
mücadele kadar önemlidir ve her hükümeti yakından ilgilendirmektedir." 

Nüfus artışımız yılda yüzde 2,5; işgücü arzında yıllık artışımız yüzde 1,8, işgücü talebinde 
yıllık artışımız yüzde 1,1. tşgücü talebi giderek azalıyor, istihdamımızın -1989'da 17 milyona 
yakını- yarısı, 8,4 milyonu tarımda, 5,8 milyonu hizmetlerde, 2,6 milyonu sanayide çalışıyor. 

Çalışanların yarısından fazlasının bulunduğu tarım sektörü; kamunun bazı kesimlerinde 
şişkin istihdamın yaratılmış olması; kişilerin, işsiz kalındığında, akrabalık ilişkileri içinde bir
birlerine yaptıkları gelir transferleri, işsizliğin, çarpıcı bir biçimde ve gerçek boyutuyla ortaya 
çıkmasını engellemektedir. 

Günümüzde doğal bir işsizlik sigortası gibi görünen saydığım bu yapılar, bozulan gelir 
dağılımı ve enflasyonun artması sonucu ortaya çıkan topluca fakirleşmenin neticesinde, gide
rek işlerliğini kaybetmektedir. Tarım ve tarım dışı sektörlerde gelir dağılımının dengesiz gelişi
mine paralel olarak, fakirlik, toplumda yaygınlaşmakta, işgücüne katılma eğilimi, biraz önce 
ifade etmeye çalıştığım gibi, artmaktadır; ama buna mukabil, kamu kesimi yeni iş yaratama-
makta, tersine, özelleştirme amacını gerçekleştirmek için kadrolarını daraltmaktadır. Kapasite 
yaratıcı yatırımlar yok denecek kadar yavaşlamıştır. Yeni yatırımlar, çalışma saatlerinin düşü
rülmesi ve işletmelerin üretim kapasitesini artırma gibi önlemleri elbirliğiyle almazsak, işsizlik 
sorununun daha acı ve ağır bir biçimde toplumun her kesiminde hissedileceği ortadadır, istih
dam yaratmanın kolay olmadığını da biliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, ulusal gelirimiz 1989 yılında 172,5 trilyon lira olarak gerçekleşti. 
Bu geliri nasıl paylaşıyoruz?.. Bölgeler arasında dengesiz bir dağılımla paylaşıyoruz, bir defa. 
Elimde, buna ilişkin bir araştırma -1986 itibariyle- var. Ulusal gelirimizin 1/3'den fazlasını, 
yani yüzde 34,5'ini Marmara ve Ege Bölgemiz, yüzde 10,1'ini Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgemiz, yüzde 21'ini Akdeniz, yüzde 18'ini Orta Anadolu ve yüzde 16'sını da Karadeniz Böl
gemiz paylaşmaktadır. 

Fert başına düşen ulusal gelirimizin 1 300 dolar civarında olduğunu söylüyoruz; ama 1 300 
* dolar hesaplamasının doğru olmadığına ilişkin, zaman zaman, Hükümetten itirazlar da duyu
yoruz. O zaman, izin verirseniz şöyle bir kıyaslama yapalım : Fert başına düşen ulusal geliri
miz Amerika Birleşik Devletlerinin 1/14'üne tekabül ediyor, Japonya'nın 1/15'ine... ispanya bizden 
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6,5 kat, Yunanistan ise 3,7 kat ile fert başına düşen ulusal gelir bakımından daha iyi durumda
dır. Rakama varsa bile, herhalde bu kıyaslamaya bir itirazımız yoktur. 

Gelir paylaşımımızın adaletsiz olduğunu söylüyoruz. 1987 yılında, en yüksek yüzde 20'lik 
gelir grubu, ulusal gelirin yüzde 55'ini paylaşıyor, kalan yüzde 80 ise, ulusal gelirin yüzde 45'ini 
paşlaşıyor. Daha basit bir örnek vermeme izin veriniz : Bir ekmeği ortaya koysak, ekmeğin 
yarısını 8 kişi, diğer yarısını 2 kişi yiyor. Devlet İstatistik Enstitüsü kaynaklarına göre, 1978-1979 
yılında yüzde 20'İik gelir grubu, millî gelirden yüzde 47 ile en yüksek pay alıyor iken, bu pay 
bugün yüzde 55'e çıkmıştır. Yüzde 20'lik en düşük gelir grubu, ulusal gelirimizden 1978-1979'd^ 
yüzde 6,3 pay alırken, bu pay şimdi yüzde 4'e düşmüş; yüzde 40'lık gelir grubu, 1978-1979'da, 
yüzde 12,6 ile en düşük payı alırken, bugün aldığı pay yüzde H'e düşmüş... Yani, rakamların 
diliyle, zengin daha zenginleşmiş, fakir daha fakirleşmiştir. 

Gelir dağılımı Türkiye'den daha düzgün ülkeler arasında -üzülerek ifade ediyorum- han
gileri var, biliyor musunuz arkadaşlarım?.. Meksika, Malezya, Kostarika, Filipinler, Endonez
ya, Bangladeş, Güney Kore, gelir dağılımında, Türkiye'den daha iyi durumda ülkeler. Türki
ye'den daha kötü durumda olan ülkeler arasında Peru, Panama, Kenya, Zambiya ve Brezilya var. 

Sektörler itibariyle gelir dağılımındaki kaybı dikkatlerinize sunmak istiyorum : 1983'te ik
tidara geldiğinizde, gelirler içinde tarımın payı yüzde 20,5 iken, 1989 yılında yüzde 15.4'e düş
müş; 1983 yılında maaş ve ücretlerin gelirler içindeki payı yüzde 24,8 iken, 1989 yılında yüzde 
14,8'e düşmüş; 1983 yılında sermayenin, yani rantın, kiranın, faizin payı yüzde 54,7 iken, 1989 
yılında yüzde 69,8'e yükselmiştir. Şimdi, maaş ve ücretlerin payı yüzde 14,8; yani yüzde 15 ci
varında. Türkiye'de ulusal gelirden ücretliler yüzde 15 pay alırken, Bolivya'da yüzde 43,5, Şi
li'de yüzde 51,7, Mısır'da yüzde 35,9, Güney Kore'de yüzde 48,4, Portekiz'de yüzde 54,6 dü
zeylerinde pay almaktadırlar. Biz hangi ülkeyle aynı düzeydeyiz, biliyor musunuz? Ücretlilerin 
gelirden yüzde 15 pay aldığı bir başka ülke, Afrika ülkesi olan Çat'tır. 

tmalat sanayiinde ücretlilerin aldığı pay açısından -eğer Ekvator'u saymazsak- Türkiye, 
en gerideki ülkedir. Rakamlarla sizi sıktığımı biliyorum; hayat pahalılığı, enflasyon ve tarım
daki düşüş, yani gerileme, aslında siyasal konuşmalar yapmaya çok müsait, aslında ajistasyon, 
polemik yapmaya fevkalade elverişli bir konu; ancak meseleyi, bir politik istismar meselesiy-
miş gibi almak yerine, devletin kaynaklarından aldığımız rakamlarla kanıtlamaya çalışmanın, 
herhalde sizin için daha inandırıcı bir yol olacağını düşünmek zorunda kaldım. 

Vergi yükü de ücretlilerin omzunda. Asgarî ücretli ise, açlığa mahkûm edilmiş vaziyette. 

Asgarî ücret konusu zaman zaman açılınca, Plan ve Bütçe Komisyonunda da, iktidar söz
cüleri tarafından, 'Türkiye'de asgarî ücretle çalışan, asgarî ücrete mahkûm olan kaç kişi var 
ki bunu söylüyorsunuz?" deniyor. 

Arkadaşlarım, ülkemizde işyerlerinin yüzde 95'inin 9 ve daha az sayıda işçi çalıştıran iş
yerleri olduğu dikkate alınırsa; tüm bu işçiler, sendikalaşamayan işçiler olup, asgarî ücretten 
doğrudan etkilenen bir çalışma alanının içindedir. 

BAŞKAN — Sayın Seymen, 5 dakikanız kaldı. 

CEMAL SEYMEN (Devamla) — DPT ve Devlet İstatistik Enstitünün istatistiklerine gö
re, sigorta kapsamı dışında 7 milyondan fazla kişinin olduğu anlaşılmakta, hangi işte ve hangi 
ücretle çalıştığı bilinmemektedir. Asgarî ücret alanların 3 milyon civarında olduğunu tahmin 
ediyoruz. Asgarî ücret, Türkiye'de artık sefalet ücreti durumundadır, sosyal ücret olma niteli
ğini kaybetmiştir ve sürekli gerilemiştir. 
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1979'daki ücretleri 100 olarak kabul edersek; 1989'da 63'e gerilemiştir. Asgarî ücretli, bir 
kilo ekmek için 1977'de 58 dakika çalışırken, 1989'da 2 saat 16 dakika çalışmak durumuna 
gelmiştir. 12 kiloluk bir tüpgaz için, beğenmediğiniz 1980 öncesi 1977'de 1 gün 3 saat çalışır
ken, 1989'da 3 gün 1 saat 46 dakika çalışmak durumuna düşmüştür. Bir tarım ülkesi olan Tür
kiye'de bir kilo ekmek için çalışılması gereken süre, Brezilya, Şili ve Hindistan dışında, diğer 
ülkelerden birkaç kat daha uzundur. Sığır eti almak için çalışılması gereken süre açısından en 
uzun süre Türkiye'dedir. Renkli televizyon almak için Türkiye'de 1 473 saat, Güney Kore'de 
121 saat, Tunus'ta 526 saat çalışmak gerekiyor. 

Memurun hali ortada... 1970*de 100 olan memur maaşı, 1989'da 25.9'a düşmüştür. 1989 
Kasım tarihi itibariyle Tasarrufu Teşvik ve Konut Edindirme Fonlarında 4 trilyon para toplan
mış olmasına rağmen, bunun 1.5 trilyonu, gelir ortaklığı senedi sahiplerine, devlete iş yapan 
müteahhitlere ödenmiştir. Memur ve işçiye ödenen ise, sadece 26.5 milyar liradır, ikinci bir 
MEYAK rezaletini yaşamadan bu soruna çözüm bulunmalıdır. 

Emekli maaşı açısından, bir yandan, sigortalı süper emeklilik rezaleti ve Emekli Sandığı
na bağlı emeklilerle, Bağ-Kur'a bağlı emekliler arasındaki eşitsizlik yaşanırken, diğer yandan, 
emekli de ayrıca açlığa mahkûm edilmiştir. En düşük Bağ-Kur emeklisinin maaşı 62 335 lira, 
en yüksek Bağ-Kur emeklisinin maaşı 157 045 liradır. Halbuki, 1990 Eylül ayında, 4 kişilik 
bir ailenin sadece mutfak masrafı için asgarî 516 870 lira gerekmektedir. Diğer giderleri de ek
lediğimiz zaman, bir ailenin aylık geçimi için, Devlet istatistik Enstitüsünün 9 aylık yüzde 40.5 
enflasyon hesaplarına göre (elimdeki hesap 1989 sonuna aittir ve yüzde 40.5 enflasyon üzerin
den hesap edilmiştir) ayda 1 milyon 200 bin lira asgarî geçim için gerekli miktardır. Pahalılık 
bakımından durumumuz budur. 

Sayın Başkanım, hoşgörünüze sığınarak birkaç dakikanızı daha almak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Hükümetimizin ve milletvekillerinin, her gün bası
nın manşetlerine, dikkatlerini, duyarlılıklarım yitirmeden yöneltmelerini rica ediyorum. Kimi
si, "Geçim sıkıntısı artık vatandaşı canından bezdiriyor, lanet olsun" diye bağırıyor; kimisi, 
Saddam bahanesiyle içeride büyük vurgundan söz ediyor; kimisi, "Gel de giyin bu fiyatlarla" 
diye bağırıyor; kimisi, "Hava kararmadan pazara çıkamıyorum" diye ağlıyor ve "Hava karar
dıktan pazar yeri toplandıktan sonra arta kalan çürük sebzelerle evimi geçindirmeye çalışıyo
rum... Enflasyon azmasın diye bu tedbiri aldığımızı (!) çocuklarıma söylüyorum; çikolata, şe
keri de, dişleri çürümesin diye yedirmediğimi (!) anlatmaya çalışıyorum" diyor. 

Bir başkası, "Evini geçindiremeyince, çatıdan atlayıp canına kıymış... Parasızlık kurbanı..." 

Bir diğeri, "Bu dünyada huzur yok diyerek intihar ettiler" diye, üç intiharı birden haber 
veriyor. 

Kimisi, "Vatandaş sahipsiz" diye bağırıyor; kimisi, "Biraz insaf" diye bağırıyor; kimisi, 
"Enflasyon şaha kalktı; aylık enflasyon yüzde 8,7" diye bağırıyor; kimisi, "Emeklinin çilesi 
bitmek bilmiyor" diyor; diğeri, "Bu maaşla ben nasıl evlenirim?" diyor; "Hesapsız zamlar, 
Eylülde mutfağın başını döndürür" diyor; "Fiyatlar patladı" diyor, vesaire... 

Fakat, sayın milletvekilleri, hepsinden önemlisi, şu elimdeki tablo, Devlet istatistik Ensti
tüsünün 1989 yılı Türkiye İstatistik Yıllığından alınmış olup, intiharlar için bir sayfa açılmıştır. 
Buradaki rakamlara göre, 1987'deki toplam 1 098 intihar olayından, 112'si geçim zorluğun
dan dır, 226'sı aile geçimsizliğindendir. Aile geçimsizliğinin nedenlerinin yüzde 90'ı da, herhal
de geçim sıkıntısına dayanmaktadır. 
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1988'deki toplam 1 990 intiharın 134'ü geçim zorluğundan, 282'si aile geçimsizliğinden. 
Geçim zorluğundan intiharlar, bir yıl öncesine göre yüzde 20 oranında artış göstermiş. 

1988 yılındaki tüm intihar vakalarının yüzde 12,2'sinin geçim zorluğu nedeniyle olduğunu, Devlet 
İstatistik Enstitüsü belirtiyor. Yani, yaşamaktan umudunu kesip intihar eden her 8 kişiden Ti, 
geçim zorluğu nedeniyle canına kıyıyor bu ülkede. 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — İnançsızlıktandır. 
CEMAL SEYMEN (Devamla) — Keşke öyle olsa. 
Tarımın durumuna birkaç cümleyle değinmek istiyorum. Yine, Devlet İstatistik Enstitü

sünün tahminlerine göre, 1990'da yüzde ll.S'luk büyüme hızına ulaşan tarım sektörü, hâlâ 
1988'deki düzeyini yakalayamamıştır. Sabit fiyatlarla tarımdaki gayri safi millî hâsılada, 1990 
yılında, 1988'e göre yüzde 1 eksilme vardır. 1988'e göre 1990 yılında hayvancılıkta binde S, 
çiftçilikte binde 5, ormancılıkta binde 6, balıkçılıkta ise yüzde 27,2 gerileme vardır. 1989'a gö
re 1990 yılında hububat üretimi artarken, meyve üretiminde yüzde 1,13; çeltikte yüzde 27; ayçi
çeği ve patates üretiminde ise, miktarını tespit edemediğim bir azalma var. 

Tarımın gayri safi millî hâsıla içindeki payları 1978 yılından 1989 yılına kadar sürekli geri
liyor. İktidara geldiğinizde yüzde 20,3 olan pay, 1989'da yüzde 17,9 olmuştur. 

Tarım ürünlerinin ihracat içindeki payı 1983'te yüzde 69,8 iken; 1989'da bu miktar yüzde 
61,1'e düşmüştür. Bu durumu, "Sanayi ürünlerindeki ihracatımız artıyor" diye sevinerek ge
çiştiremezsiniz. 

Toplam sabit sermaye yatırımlarının 1978'de yüzde 9,7'si tarıma yönelmiş iken, 1989'da 
yüzde 6,4'e inmiş; 1990 programında ise yüzde 6,5 olarak hedeflenerek, bu'konudaki ihmali 
devlet kendisi itiraf ediyor. 

Değerli üyeler, tarımdaki gerileme ortada; "Son on yılda ürün fiyatları 27 kat artmıştır" 
dedi, benden önce konuşan Sayın Canuyar. Doğrudur; ürün fiyatları 27 kat artmıştır ama, des
tekleme fiyatı olarak verilen ürünlerdeki fiyat 16 kat artmıştır, girdileri ise 36 kat artmıştır. 

Tarım sektöründe üreticinin elde ettiği aylık gelir, asgarî ücretin altındadır. 

Yanlış belirlemelerden yola çıkıp, genel ekonomik politika ile bağlantılı olarak yanlış bir 
tarım politikası izlenmektedir : Tarımsal altyapı yatırımlarına daha az kaynak ayırmak, des
tekleme alımları ve sübvansiyonların kapsamını daraltmak, kredi faizlerini tarım sektörünü-
nün yapısına hiç uymayan bir düzeye çıkarmak... Tarım politikasının üçlü sacayağı bu. "Bunu 
nereden öğrendiniz, kim veriyor bu aklı?" derseniz, o da burada var. 24 Nisan 1990 tarihli 
bir gazetede, "Tarımsal girdi ve ürün fiyatlarının dünya düzeyine çekilmesini savunan Dünya 
Bankasından öneri : Çiftçiye devlet desteğini azaltın." diyor; her toplantıda da zaten bu dile 
getiriliyor. 

Ayrıca, -hemen tarihini arz-edeceğim- 4 Ekim 1990 günü Antalya'da yapılan Avrupa Ta
rım Konfederasyonunun Genel Kurul toplantısının kapanış konuşmasında Cumhurbaşkanı Sayın 
Turgut özal da, "Tarımda sübvansiyonun kaldırılmasından yanayız. Belki aranı/da bu konuş
mamdan hoşlanmayacak olanlar vardır; ama, tahmin ediyorum sübvansiyonun kaldırılması 
bütün dünyaya çok yararlı sonuçlar getirecektir" beyanında bulunuyorlar. 
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Arkadaşlar, bu, tarımın idam fermanı demektir, tarımda çalışan üreticinin idam fermanı 
demektir. Buna seyirci kalmak, halkını seven, üreticiyi seven; ulusunu seven, tarım kesiminden 
şehre göç edip sosyal yaşamda dünya kadar çarpıklığı, çarpık kentleşmeyi birdenbire meydana 
getiren, istihdamı sıkıştıran bir olayın karşısında, hiç kimse seyirci kalamaz. 

Şimdi deniyor ki, "Tarım ürünleri ihracatı düşüyor; ama, sanayi ürünleri ihracatı artıyor." 
Değerli arkadaşlarım, 1989 yılında tarım ürünlerinin 1 milyar 41 milyon dolar ithalatı ol

muş; 1988'e göre de bu rakam yüzde 108.6 artmış. 1989 yılında 2 milyar 126 milyon dolar da 
tarım ürünü ihraç etmişiz; 1988'e göre yüzde 9.2 gerilemiş, ithalatımızın 570 milyon doları hu
bubat, 205 milyon doları hayvancılık ürünleri, 200 milyon doları ise sanayi bitkileri; yağlı to
humlar, çikita muz, ananas, kivi, Hint karpuzu, Ürdün domatesi, patates, patlıcan ve yaş seb
zeler; geri kalanı da orman ürünleri; yün, kıl, ham deri vesaire. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Parası varmış ki yapmış. 
CEMAL SEYMEN (Devamla) — O paraları üreticiye verecek olsanız, herhalde çiftçinin 

yüzü güler, sizin iktidarınızın da yüzü güler. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Çiftçinin de, iktidarın da yüzü gülüyor; merak etme. 
BAŞKAN —Sayın Seymen, tamamlamanızı rica ediyorum. 
CEMAL SEYMEN (Devamla) — Laf yetiştirmekten biraz zaman kaybediyoruz; ama, hoş

görünüze teşekkür ederim Sayın Başkanım. Hemen tamamlıyorum efendim, istismar etmek 
istemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tarımda gerileme nedenlerini hepimiz biliyoruz. Zamanım yetme
di; ama bu "terbiyevî" denen ithalatın hiçbir faydası olmadığını bilmek zorundayız. 

Arkadaşlarım, çiftçi, ürününün bedelini zamanında alamazsa, üreticiye, parası zamanın
da ödenmezse, hepimiz biliyoruz ki, tarım girdileri için -en başta akaryakıt için- pancar üreti
cisi de, buğday üreticisi de, patates üreticisi de, hepsi tefeci tüccara mahkûm olmaktadır. Çift
çimizi tefeciye soydurmaya hiçbirimizin hakkı yoktur. "Şu rakamlar doğru mu, yanlış mı?" 
diye bu gensoru vesilesiyle teyit etmek istiyorum. 

Arkadaşlarım, bakınız, örneğin pamukta TARİŞ, 300 milyarlık alım yapmış, yüzde 30 öde
me yapabilmiş; Çukobirlik 225 milyarlık alım yapmış, yüzde 40'ını ödeyebilmiş; Ant Birlik 65 
milyarlık alım yapmış, yüzde 55'ini ödeyebilmiş. Yani, henüz tarım üreticisine, sattığı ürünün 
yüzde 36'sı ödenebilmiş durumda. Kaldı ki, birlikler, bu yıl ortakları olmayan üreticiden mal 
almamışlardır; hepsi ofis kapısında, birlik kapısında perişan olmuştur, ürünlerini üçteiki fiya
tına tüccara satmışlardır ve hepsinin ürününü satın alan tüccar, şimdi üretici birliklerin veya
hut da devletin kuruluşlarının satın aldığı fiyatın çok üstünde piyasaya mal vermektedir. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum : Gerçekten, rakamlarla, Sayın 
Başkanımın da müsamahaları ile sabrınızı taşırarak, çiftçinin durumunu izah etmeye çalıştım. 

Türk toplumunun nüfusunun yarısını teşkil eden bir kesimi, köylüyü ihmal edemeyiz. Bir 
zamanlar denirdi ki, "Türkiye, Avrupa'nın kasabı, manavı yapılmak isteniyor; sanayileşme yo
lundan Türkiye geri çevrilmek isteniyor." Bu görüş doğru değildi. Türkiye sanayileşecektir; ama 
Türkiye, tarımını ihmal etmeden sanayileşmek zorundadır. Türkiye, şu anda, keşke, bir yan
dan sanayileşmesini geliştirirken, diğer yandan Avrupa'nın manavı, kasabı olabilse, keşke baş
ka ülkelere et, narenciye ve diğer ürünleri ihraç edebilse... 
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Köylünün kimseye diyecek bir şeyi yok. Artık, bu konuda da köylünün ıstırabının hakkını 
teslim etmezseniz, gerçekten, Hükümet olarak, "Biz tarımı da ihmal ettik, köylüyü de ihmal 
ettik, onu da fakirleştirdik" demez, bu itirafta bulunmaz da, "Köyü altın devrini yaşıyor" 
derseniz, köylünün söyleyeceği bir tek şarkı kalıyor : "Kimseye etmem şikâyet, ağlarım ben 
halime, titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime." 

Sabrınıza teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seymen. 
Anavatan Partisi Grubu adına Muş Milletvekili Sayın Alaattin Fırat; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin değerli üyeleri; Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ ve 51 arkadaşının, Ba
kanlar Kurulu üyeleri hakkında, Anayasanın 99 uncu, içtüzüğümüzün 107 nci maddeleri uya
rınca gensoru açılmasına ilişkin önergesiyle ilgili olarak, Anavatan Partisi Grubu adına görüş
lerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi Grubum ve şahsım adına 
saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, söz konusu önergede, tarım sektörünün sorunlarının artık ta
hammül edilemez boyutlara ulaştığı; çiftçilerimizin büyük sıkıntıya düştüğü; 1980 yılından bu 
yana izlenen tarım politikalarıyla desteklenen tarım ürünlerinin kapsamının daraltıldığı; fiyat
larının gerçekçi tespit edilemediği, fiyatların, enflasyonun gerisinde kaldığı; bedellerinin za
manında ödenmediği; tarımsal kredi miktarlarının düşük kaldığı; gübre, ilaç, sulama, ekip
man gibi girdi kullanımının azaldığı; ithalat ile, tarımımızın olumsuz etkilendiği; üreticinin, 
çiftçi, köylü, işçi, memur ve esnafın, ANAP Hükümeti tarafından devlet politikası haline geti
rilen enflasyonun altında ezdirildiği; bunun sonucu olarak da, çiftçinin, toprağını süremediği, 
ekip dikemediği, ekip diktiği ürünü satamadığı, sattığının parasını alamaz hale düştüğü iddia 
edilmektedir. Kısacası, bu önerge sahiplerinin iddiasına bakılırsa, Türkiye, son on yılda, takip 
edilen ekonomik ve tarımsal politikalar yüzünden âdeta bitmiş, ortada ne işçi, ne köylü, ne 
esnaf, ne iş yapan kalmış ve Türkiye, artan nüfusu karşısında, kendini besleyemez duruma düş
müş, sıfırı tüketmiş imasında bulunulmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Anavatan Partisinin iktidara geldiği 1983'ten günümüze kadar Tür
kiye'de yapılan hizmetler ile, son 30 yılda yapılan hizmetleri karşılaştırmak suretiyle bu konu
ya açıklık getirebiliriz. Evvela, önerge konusu tarım sektöründen başlayalım. 

Değerli milletvekilleri, iddia sahipleri, tarım sektörünün gelişemediğini ifade etmektedir
ler. Bakın, elimizdeki istatistiklere göre, 1963-83 yıllan arasında tarım sektörü yılda ortalama 
ancak yüzde 3 oranında bir gelişme gösterirken, bu oran, ANAP iktidarları döneminde, 
1983-1989 ve 1990 yılları arasında -ki, 1989 yılında son 50 yılın en kurak yılı yaşanmış olması
na rağmen, buna bu yılın tahminleri de dahil edilirse- yüzde 6 mertebesine yükselmiş bulun
maktadır. Tek başına bu oran bile, önerge sahiplerinin gayretkeşlikle ortaya attıkları tüm iddi
alarını, en gerçekçi bir biçimde çürütmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci önemli bir konu da, nüfus meselesidir. Doğrudur, Türkiye'de 
şehirleşme oranı gittikçe yükselmektedir. Nitekim, 1963-1980 yılları arasında genel nüfusumu
zun yüzde 60-65'ini köyde yaşayan nüfus teşkil ederken, bugün bu oran, yüzde 40-45 seviyele
rine inmiş olmasına rağmen, tarımsal gelişmenin nüfus oranına göre hayli geliştiği açıkça anlaşıl-
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maktadır. Artan şehir nüfusu ise, bütün dünyanın itibar ettiği ve kabul ettiği gibi, çağdaşlaş
manın, modernleşmenin, gelişmenin bir sonucudur, bir işaretidir. 

Değerli arkadaşlarım, iddia sahiplerinin bir iddiası da, tarımsal ürün ihracatıyla ilgilidir. 
Tarımsal ürün ihracatımız, 1963'ten 1980 yılına kadar hiçbir dönemde ve hiçbir yılda 1,5 mil
yar doları bulmaz iken -ki, o dönemlerde toplam ihracatımızın yüzde 80'ini tarımsal ürün teş
kil ediyordu- ANAP iktidarları döneminde 1983'te -sırayla okuyorum- 1 milyar 800 milyon 
dolar, artan tempoyla 1988'de 2 milyar 350 milyon dolar, 1989 yılında 2 milyar 126 milyon 
dolar ve 1990 sonu itibariyle de, 3 milyara yakın olmak üzere, son altı yılın ortalaması olarak 
yılda 2,5 milyar dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirilmiştir ki, bu oran da, toplam ihracatı
mızın ancak yüzde 20'sine tekabül etmektedir. İnsafla elinizi vicdanınıza koyun; tarımsal kesi
mi geriye götüren bir politikada, bu gelişme nasıl olur? 

Tarımsal ürün ithalatına gelince : tddia sahipleri diyorlar ki -değerli SHP sözcüsü ve DYP 
sözcüsü de bu kürsüde dile getirdiler- "Türkiye, tarımsal ürün ithal etmeyen 7 ülkeden biriy
miş de, şimdi nasıl olur da tarımsal ürün ithal edecekmiş?!." 

Değerli arkadaşlarım, terminolojideki bu ifade de yanlıştır. Hangi ülkelerdir ki, tarımsal 
ürün ithal etmemiştir? Ancak, şu denilebilir : Türkiye kendi kendine yeten ülkelerden birisidir. 
Türkiye, o gün de böyleydi, bugün de tarımsal ürün potansiyeli açısından kendi kendine yeten 
bir ülkedir. Kaldı ki, tarımsal ürün ithalatına gelince, bu, bir politika ve serbest piyasa ekono
misinin felsefesi icabıdır; bir pazar ve alışveriş hadisesidir, akıllı ve basiretli bir ticaret hadisesi
dir. Ucuz bulur alırsın, pazar bulur pahalı satarsın. Bu, ekonomiye ve genel dengeye yararlı 
ise devam edersin, değilse vazgeçersin. Bu, bir saplantı olmamalıdır. Şahsî kanaatim odur ki, 
1980 öncesi yöneticilerimiz bu tür saplantılara girmeseydiler, bugün ekonomimiz daha yüksek 
noktalarda olurdu; ama maalesef, görüyorum ki, değerli muhalefetimizin, verdiği bu önerge 
ile halen bu tür saplantılardan kurtulamadığı anlaşılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, tarımda çalışan nüfus başına düşen gelire gelince : Arkadaşlarımız, 
tarımsal kesimde gelirin azaldığını ifade etmektedirler. Devlet İstatistik Enstitüsünün, Devlet 
Planlama Teşkilatının ve Hazinenin yapmış olduğu araştırmalar ve devlet arşivlerinde bulunan 
belgelere dayalı olarak, bu gelirin azalıp azalmadığını yüce huzurunuzda okumak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tarımsal gelirimize ait rakamları önce cari fiyatlarla sonra sabit fi
yatlarla, sonra da dolar bazında arz edeceğim. 

1980 yılında bu oran 925 milyar lira iken, 1989 yılında 25 trilyon 156 milyar liraya, 1990 
yılında 47 trilyon 354 milyar liraya yükselmiştir. 

1968 yılı sabit fiyatlarını esas kabul ederek bu konuya bakacak olursak, 1980 yılında 45 
milyar lira olan tarımsal gelirimiz, 1990 yılında 62 milyar liraya yükselmiş bulunmaktadır. Ya
ni, tarımsal gelir -ivedi olarak şöyle bir baktığımız takdirde- yüzde 40'lar seviyesinde bir geliş
me seyri takip etmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, kişi başına tarımsal gelirimize bakalım. Kişi başına tarımsal geliri
miz şöyle : Geçmişte doların kuru resmî ve karaborsa fiyatları olarak çok farklı idi; ama, biz 
resmî fiyatları esas alıp bakacak olursak; 1968 fiyatlarıyla, dolar bazında, kişi başına tarımsal 
gelir 200 dolar seviyesinde iken, bu rakam 1989'un kuraklığına rağmen 261,9 dolara çıkmıştır 
ve içinde bulunduğumuz yılın sonu itibariyle de halen 300 dolar seviyesindedir. Bu mudur ta
rımsal gelirin düşmesi?! Değerli arkadaşlarım, bu rakamlar, sizin söylediğinizi teyit etmiyor. 
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Tarımda çalışan nüfusa göre kişi başına gelir, cari fiyatlarla 1 604,5 dolar, içinde bulun
duğumuz yılda ise 2 110 dolar mertebesindedir. Bunu, 1968 fiyatları dolar bazında esas alacak 
olursak, 663 dolardan, 791,6 dolara yükselmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla, önerge sahipleri
nin bu konudaki iddiaları da havada kalmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, tarımsal ürün, hayvansal ürün üretimine bakalım. Muhalefete mensup 
değerli milletvekili arkadaşlarımız ve önerge sahipleri tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretim 
miktarlarının azaldığını iddia etmektedirler. 

Bazı temel tarımsal ürünlerin üretim kapasitelerini arz edeceğim. Şöyle rakamlara bir göz 
gezdirelim : 1980 yılında 1 milyon ton seviyesinde bulunan toplam et üretimimiz, 1988 yılında 
1,5 milyon tona yükselmiş ve içinde bulunduğumuz yıl sonu itibariyle 1 milyon 800 bin ton 
olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Toplam süt üretimimiz, 1980 yılı başında 5,6 milyon ton 
iken, bu rakam bugün 8,5 milyon tona yükselmiş bulunmaktadır. 1980 yılında toplam buğday 
üretimimiz 16,5 milyon ton iken, bu rakam bugün 22 milyon ton seviyesindedir. Mısır üretimi
miz, 1980 yılında 1,2 milyon ton iken, bugün 2 milyon tonun üzerine çıkmıştır. Şeker pancarı 
üretimimiz, 6,7 milyon ton iken, bu rakam bugün 13,5 milyon tona yükselmiştir. Ayçiçeği üre
timimiz, 1980 yılında 750 bin ton iken, bu rakam bugün 1 milyon 200 bin ton seviyelerinde 
seyretmektedir. Susam üretimimiz, 1980 yılında 26 bin ton iken, bugün bu oran 45 bin tona 
yükselmiştir. Soya üretimimiz, 1980 yılında ancak 2 300 ton iken, bugün alınan tedbirler sonu
cunda 165 bin ton seviyesindedir. 

tddia sahiplerine soruyorum : Bu artışlar nasıl sağlanmıştır? Tarımsal ürünlerde bir geri
leme söz konusuysa, o zaman bu rakamlar neyi ifade ediyor? Bunu da değerli milletvekillerine 
arz etmek isterim. "Çiftçi toprağını süremez, ekip dikemez hale gelmiştir" diyorsunuz. Peki, 
bu ürün artışları nasıl sağlanmıştır? Bunu da yine Yüce Heyetin takdirlerine sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, ürün fiyatları ve destekleme alımları da, ANAP iktidarları döne
minde gerçekçi bir şekilde takip edilerek, özellikle, fiyatların tespitinde üreticilerin ve tüketici
lerin korunması göz önünde bulundurularak, piyasada arz ve talep dengesinin kurulmasına, 
enflasyonist baskıların önlenmesine, dış rekabet şartlarının korunmasına, ürün kalitesinin ve 
verimin yükseltilmesine çalışılmış ve bu prensiplere riayet edilmiştir. 

EROL GÜNGÖR (İzmir) — Pamukta destekleme fiyatı var mı? Onu okuma; destekleme 
fiyatı var mı? 

ALAATTtN FIRAT (Devamla) — Bu prensiplerden hareketle, tarım ürünleri destekleme 
alım fiyatlarında 1984 yılında, bir önceki yıla göre ortalama yüzde 44.9, 1985 yılında yüzde 
39.8, 1986 yılında yüzde 24.5, 1987 yılında yüzde 40, 1988 yılında yüzde 86.3 ve 1989 yılında 
ise, bir önceki yıla göre, tarım ürünleri destekleme fiyatlarında yüzde 85.2 oranında artış sağ
lanmıştır. 1983 ve 1990 yılları arasında tarım ürünleri destekleme fiyatlarındaki ortalama artış 
oranı, yine aynı dönemin toptan eşya fiyatlarındaki ortalama artış oranının yaklaşık 10 puan 
üzerinde seyretmiş bulunmaktadır. 

Nitekim, bu dönemlerin ortalama yüzde 48 dolayında toptan eşya fiyatlarındaki artışa 
mukabil, destekleme fiyatlarındaki ortalama artış yüzde 56 seviyesinde seyretmiş bulunmaktadır. 

Dolayısıyla, iddia sahiplerinin "Köylünün ürünü, enflasyonun altında bir fiyatla alınmıştır" 
tezini de, bu oranlar çürütmektedir. 1978'den beri uygulanan belli başlı ürün fiyatları da bu 
durumu açıkça ortaya koymaktadır. 
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Değerli arkadaşlarım, önerge sahiplerinin bir iddiası da, "Artan fiyatlar yüzünden gübre, 
ilaç, sulama, ekipman gibi girdi kullanımlarında azalma olduğu ve tarımda sübvansiyonun kal
dırılmasının hedeflendiği" şeklindeki iddiadır. 

Sayın milletvekilleri, ANAP iktidarları döneminde, destekleme fiyatları dışında, sübvan
siyonlarla maliyet düşürücü tedbirler de genişletilerek uygulanmıştır. 1983-1989 yılları arasın
da yapılan kimyevî gübre sübvansiyonu, yaklaşık 8 kat artırılmıştır. 1984 ve 1989 yılları arasın
da kimyevî gübreye 2,4 trilyon lira sübvansiyon yapılmıştır. Tohumluklara, aynı dönemde, 53,2 
milyar lira sübvansiyon yapılmıştır. Tarımsal ilaca 29,2 milyar lira destekleme yapılmıştır. Kar
ma yeme 552,7 milyar lira sübvansiyon uygulanmıştır. Süt teşvik primi litrede -yapılan son 
uygulamayla- 70 liraya çıkarılmıştır. 1989 yılında süt teşvik primi olarak 44,4 milyar lira öden
miştir. Hayvancılığın geliştirilmesi için, Kaynak Destekleme Fonundan sadece 1989 yılında bu 
alanda yatırım yapanlara 18,6 milyar lira sübvansiyon yapılmıştır. Yine, ithal edilen diğer ham
maddeler gümrük vergisi harçlarından muaf tutulmuştur. 

Şimdi, muhalefete soruyorum : Bu yapılanlar, verilenler sübvansiyon değil de, destek de
ğil de nedir? 

Değerli milletvekilleri, önerge sahiplerinin bir başka iddiası da, "gübre kullanımında azalma 
olduğu" şeklindedir. Nitekim, muhalefet sözcüleri de bu konuya temas ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, 1963 yılında kimyevî gübre tüketimi 425 bin ton iken, bu rakam 1980 
yılında, yani 17 yılda 5,9 milyon tona yükselmiştir. ANAP iktidarları döneminde gübre kulla
nımı, alınan etkin tedbirlerle yükselerek, 1984 yılında 8,1 milyon tona çıkmış ve 1989 yılında 
ise 9,1 milyon tona yükselmiş bulunmaktadır. 

DOĞAN BARAN (Niğde) — Aslı yok. 
ALAATTlN FIRAT (Devamla) — tddia sahiplerine sormak istiyorum : "Artan fiyatlar 

yüzünden gübre kullanımı azalmıştır" diyorsunuz. Acaba, 1980 yılının 5 milyon tonu, nasıl 
olur da 1989 yılının 9 milyon tonundan daha büyük olur? Bunu da Yüce Heyetin takdirlerine 
sunuyorum. 

HALİL ÇULHAOĞLU (izmir) — Boyada kullanıyorlar. 
ALAATTlN FIRAT (Devamla) — İsterseniz devam edelim... 
Diyorsunuz ki: "İlaç kullanımı, sulama, özellikle tarımsal faaliyette, mekanizasyonda hiçbir 

gelişme yok, azalma var." 

Değerli arkadaşlarım, ülkemiz tarım arazilerinin su imkânları göz önünde tutularak, tek
nik ve ekonomik imkânlar da göz önünde bulundurularak yapılan inceleme ve etütlerden, su
lanabilecek toplam arazi miktarının 8,5 milyon hektar olduğu anlaşılıyor. 

ANAP İktidarları döneminde alınan tedbirler sonucu, 1984 yılına gelinceye kadar ancak 
yüzde 30'lar seviyesinde olan sulama alanları, 1989 yılı sonu itibariyle yüzde 44,3'e çıkmıştır. 
ANAP İktidarları döneminde su, sulama ve enerjiye verilen önem, hiçbir dönemde verileme
miştir. Nitekim GAP projesi, Yukarı Murat havzaları, irili ufaklı ülke sathına dağılmış baraj
lar, göletler vesair projelerle ve yine çok yakın bir gelecekte gündeme gelecek olan Konya Ova
sını Sulama Projesi gibi çalışmalarla, 2000'Ii yıllarda bu problem de Allahın izniyle büyük çapta 
çözülecektir. 
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Sadece, Tarım Bakanlığına bağlı Köy Hizmetlerinin çalışmasını bir misal olarak yüce tak
dirlerinize sunmak istiyorum, 1983 yılına gelinceye kadar Köy Hizmetlerinin sulamaya açtığı 
saha ancak 814 bin hektar iken, 1984-1989 yılları arasında, -ki 1990'ı dahil etmiyorum- yani 
6 yılda, ANAP iktidarları döneminde 229 225 hektar alan sulamaya açılmıştır. 6 yılda yapılan 
hizmet ile, 60 yılda yapılan hizmeti, Yüce Heyetin takdirlerine sunuyorum; (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Şimdi, tarla içi geliştirmeye gelince : 1983 yılı sonuna kadar ancak 470 bin hektar alana 
tarla içi geliştirme hizmeti götürülmüş iken, Cumhuriyet hükümetleri zamanında sadece 1984 
ve 1989 yılları arasında geçen altı yılda, yani ANAP iktidarları döneminde 200 bin hektar ala
na tarla içi geliştirme hizmeti götürülmüştür. Yine 1983 yılına gelinceye dek 222 bin hektar 
alana drenaj ve toprak ıslahı hizmeti götürülmüşken, son 6 yılda 75 304 hektar alana drenaj 
ve toprak ıslahı hizmeti götürülmüştür. 

1983 yılı sonuna kadar 228 bin hektar alana toprak muhafaza ve havza ıslahı hizmeti gö
türülmüşken, son 6 yılda 89 262 hektar alana toprak muhafaza ve havza ıslahı hizmeti götü
rülmüştür. 1983 yılına kadar yılda ortalama 50-100 milyon lira olan bitki koruma yatırımları, 
ANAP iktidarları döneminde ciddî bir şekilde ele alınmış; nitekim, 1983 yılında 156 milyon 
lira olan bitki koruma yatırımları hızla artarak, 1989 yılında 24 milyar 125 milyon liraya yük
selmiştir. Bunu, "ilaç tüketimi azalmıştır" diyenlerin dikkatlerine ve vicdanlarına sunuyorum. 

Benzer bir gelişmeyi tarımsal kredilerde de görüyoruz, tddia sahipleri, tarımsal kredi mik
tarlarının düşük kaldığını ifade etmektedirler. 

Bakınız, 1983 yılında tarımsal sektöre ayrılan krediler 636 milyar lira iken, 1989 yılında 
8,6 trilyon liraya yükselmiştir. Sadece 1983-1989 yılları arasındaki artış 12,5 katı olmuştur. 

Daha önce, traktör edinmek isteyen çiftçilere ancak 1,2 milyon liralık kredi verilirken, ya
pılan yeni uygulamalarla, traktörün kredili satış fiyatının yüzde 75'ine kadar kredi açma im
kânı sağlanmıştır. Biçerdöverde kredi imkânı 2,5 milyon lira iken, yine geliştirilen yeni uygula
mayla, kredili satış fiyatının yüzde 65'ine kadar kredi açma imkânı sağlanmıştır ve bunun so
nucu olarak da, tarımsal mekanizasyonda gerileme değil, bilakis ilerleme sağlanmıştır. Bunu 
rakamlarla ifade edelim. 

1980 yılına kadar ancak 436 bin dolayında bulunan, Türkiye'deki traktör sayısı, 1989 yı
lında 700 bin rakamına ulaşmıştır. Benzer sayı, diğer alanlarda da katlanarak gitmektedir. 

"Mekanizasyonda durma var, gerileme var" diyorsunuz; o halde, bu iddianız da havada 
kalmaktadır. Bunu da Yüce Heyetin takdirlerine sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, önerge sahiplerinin bir iddiası da, Anavatan Partisi iktidarının, hal
kı açlığa mahkûm ettiği, iflasların olduğu, geçimsizlikten intiharların olduğu, aile düzeninin 
bozulduğu, boşanma zorunda kaldıklarıdır... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Yalan mı? 
ALAATTlN FIRAT (Devamla) — Özetle söylenmek istenen, ANAP İktidarları döneminde 

ekonominin geri gittiği, mal ve hizmet üretiminin düştüğü, gelir ve hayat seviyesinin, sosyal 
refahın düştüğüdür, öyle söylüyorsunuz, değil mi efendim? (DYP sıralarından "Evet, evet" 
sesleri) 
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O halde, ANAP'ın iktidara geldiği günden bugüne kadar yapılanlara bir göz atalım. Ba
kın, sizin övünç kaynağınız olarak 1983 ekonomik modelinizi, iktisat tarihçileri bugün şu şe
kilde ifade etmektedirler. 

"MilK gelir büyüme hızı..." diyor, detayına girmiyorum, hepsini okumuyorum, sonuç olarak 
aynen şunu ifade ediyorlar : "Negatif bir büyüme hızı, dış ödemeleri tıkalı bir ekonomi, altya
pı sıkıntıları, kapasite altı bir üretim, yüksek maliyet, düşük kalite ve verim, ekonomiye ve devlet 
bütçesine büyük bir yük teşkil eden bir kamu iktisadî sektörü, yüzde 100'ün üzerine çıkmış 
bir enflasyon ve varılan nokta..." Buna dayalı olarak bazı rakamları sunmak istiyorum : 

Değerli arkadaşlarım, gayri safı millî hâsıladaki gelişme, mukayesemiz açısından çok önemli 
bir kıstastır. 1977-1978'de süratle yavaşlamaya başlayan kalkınma hızımız, 1979'da yüzde eksi 
04'e ve 1980 yılında ise kalkınma tamamen gerilemiş, yüzde eksi 1,1 noktasına düşmüş ve bu 
noktada iken ANAP iktidarları döneminde -1984'ten başlatıyorum-1984 yılında gelişme hızı
mızda yüzde 5,9, 1986'da yüzde 8, 1990 yılında yine Devlet İstatistik Enstitüsünün yarı yıl tah
minine göre, yüzde 10 mertebesinde gelişmeler söz konusudur. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — 1989*u söyle. 
ALAATTÎN FIRAT (Devam) — Bu oran, OECD ülkeleri arasında en yüksek büyüme hı

zıdır. Bununla iftihar etmelisiniz; iftihar duyuyoruz, özellikle iddia sahiplerine soruyorum : 
Bu politika yanlış olsa, söz konusu büyüme hızı gerçekleşir miydi? 

Bir başka rakama daha göz atalım, değerli arkadaşlarım. Fert başına millî gelir, gelir sevi
yesinin, hayat seviyesinin en önemli göstergelerinden biridir. Bakın, fert başına millî gelir 1981 
yılında 1 012 dolardır. Biraz daha geriye gidelim... 1976'da 1 020 dolar mertebesi ndeyken, 1988'de 
bu rakam 1 300 ve içinde bulunduğumuz yılda yine yapılan son hesaplamalarda 1 969 dolar 
seviyesindedir. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Artan nüfusa rağmen. 
ALAATTÎN FIRAT (Devamla) — Değerli arkadaşımın ifade ettiği gibi, artan nüfusa rağ

men, 6 yılda, fert başına düşen millî gelirini iki katına çıkaran iktidarlar mı basiretsizdir? Bu 
iktidarlar mı hiçbir şey yapamadı? Bu, hayat seviyesinin arttığının bir göstergesi değil midir? 
Bu mudur halkı fakirleştiren olay? 

"ANAP tkidarları ekonomiyi geri götürdü" iddiasında bulunan muhalefete bir dengeyi 
daha hatırlatmak istiyorum : Değerli arkadaşlarımız, burada ithalat ve ihracattan bahsettiler. 

Bakın arkadaşlarım, ben detayına girmek istemiyorum; çünkü, 1980 öncesinde dış ticaret 
hacmi diye bir olay yoktu; yani, o günkü durumuyla bugünkü durumu hayal bile edemezdiniz. 
Ben o rakamlara girmek istemiyorum; ancak, denge konusuna girmek istiyorum. 1977 yılında 
ihracatımızın, ithalatı karşılama oranının -ki bütün 1970'li yıllarda bu seyir aynen takip etmiştir-
geldiği en yüksek nokta, yüzde 36,8'dir. Keza, 1980 öncesinin hemen hemen bütün yıllarında 
da durum aynıdır. 

Peki, bir de ANAP İktidarları dönemine göz gezdirelim : 1984 yılında ithalat 10 milyon 
756 bin dolar, ihracat 7 milyon 133 bin dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,3; 
1986'da yüzde 67,1, 1987 yılında yüzde 71,9, 1988 yılında yüzde 81,4 tür. ihracatın ithalatı kar
şılama oranı 1989 yılında -ki kurak yıl olmasına rağmen- yüzde 73,8'e ulaşmıştır. 
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DOĞAN BARAN (Niğde) — Bir de 1990'ı söyle 
ALAATTtN FIRAT (Devamla) — Görüldüğü üzere, dış ticaret hacmimiz, ANAP ikti

darları döneminde, hem fizikî olarak, hem de dolar bazında, 1980 öncesiyle mukayese kabul 
etmeyecek derecede artış kaydetmiş; dış ödemeler dengesi de, yine 1980 öncesiyle mukayese 
edilemeyecek oranda olumlu sonuç vermiştir. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, toparlamanızı rica ediyorum. 
ALAATTtN FIRAT (Devamla) — Peki efendim. 
tyi idare edilemeyen bir ekonomide, bu olumlu gelişme sağlanır mı? Onu da önerge sahip

lerinin vicdanına sunuyorum. 

Biraz da diğer alanlara bakalım. ANAP, iktidarları döneminde ülkeyi, 1980 öncesinin ha
yali bile yapılamayacak döviz rezervine kavuşturmuştur. Yine, 1979'un -meşhur bir lafı var, 
hep tekrar ediyorlar- 70 sente muhtaç Türkiye'sini, bugün 12 milyar dolar döviz rezervine ka
vuşturan, ANAP iktidarlarıdır değerli arkadaşlarım. 

ALAATTtN KURT (Kocaeli) — Onu iyi öğren. 
ALAATTtN FIRAT (Devamla) — 1980 öncesi Türkiye'nin, bırakın dış borç ödemesini 

yapmasını, borç para bulamayan ülkemizin -ANAP iktidarları döneminde- son altı yılda 33 
milyar dolar dış borcu ödenmiştir. 

Sayın milletvekilleri, hayat seviyesinin önemli göstergelerinden biri de, o ülkede kullanı
lan mal ve hizmetteki artış oranlarıdır, tddia sahiplerinin, fukaralaştığı iddiasında bulunduğu 
Türkiye'de bu malların üretimine bakalım... 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sen herhalde Ay'da yaşıyorsun. 
BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, lütfen... 
ALAATTtN KURT (Kocaeli) — Ama Sayın Başkan, rakamları çarpıtıyor. 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Kurt, istirham ederim... 
ALAATTtN FIRAT (Devamla) — 1980 yılı başında siyah-beyaz televizyon üretimi 150 bin, 

renkli televizyon üretimi 75 bin adettir. Şimdi rakamlara bakıyoruz : 1986 yılında siyah beyaz 
televizyon üretimi 15 bine düşmüştür, doğrudur; ama, renkli televizyon üretimi 870 bin adet, 
1989 yılında 980 211 adettir. Son altı yılda Türkiye'de satılan televizyon adedi 5 milyon 860 
bindir. Bu, 1980 öncesi yılların toplamının aşağı yukarı üç dört katı etmektedir. Bu mudur 
geri gitmiştik? 

Buzdolabına bakıyoruz : 1980'lerin başında ancak 300 bin adet dolayında bulunan buz
dolabı üretimimiz, 1990 yılında 1 milyon mertebesine yükselmiş bulunmaktadır. Yine son altı 
yılda 4,5 milyon adet buzdolabının iç piyasada tüketildiğini görüyoruz; bu rakamlara ithalatı 
dahil etmiyoruz. 

Çamaşır makinesi üretimi : 1980'lere gelinceye kadar ancak 200 bin dolayında iken, bu
gün sadece 1989 yılı üretimi 482 487 adetten ibarettir. 

1983 yılında toplam 2 018 608 araç trafiğe çıkmış iken, 1989 yılında trafiğe çıkan araç sayı
sı 3 655 090 olmuştur. Son altı yılda trafiğe çıkan araç sayısı 1 636 482'dir, ki bu rakam, 1980 
öncesinin toplam araç sayısı kadardır. Bu, "Halk fakirleşmiştir" iddiasında bulunan arkadaş
lara özellikle şamar gibi çarpmaktadır. 

— 121 — 



T.B.M.M. B : 24 24 . 10 . 1990 O : 1 

1983 yılına kadar vardığımız elektrik enerjisi üretim toplamı 27 milyar kilovat/saat iken, 
bugün bu rakam, son altı yıldaki ilavelerle 52 milyar kilovat/saate yükselmiştir. Bu alandaki 
gelişme de yüzde 90,3 olmuştur. 

1983 yılına gelinceye kadar, yılda inşaat ruhsatı ve kullanma izni alan konut sayısı toplam 
282 490 iken, bu rakamın 1989'da ulaştığı seviye 710 bindir; artış oranı yüzde 151,3'tür. Bu 
konutları kim alıyor? Uzaylılar mı alıyor, başka ülkeden gelen insanlar mı alıyor?! Elbette bu 
milletin kendisi almaktadır; bu da, bu milletin hayat seviyesinin yüksekliğinin açık bir göster
gesidir. 

Havayollarıyla seyahat eden yolcu sayısına bakalım : 1983 yılında yılda ancak 1 milyon 
396 bin kişi uçakla seyahat ederken, bu rakam 1989 yılında 4 248 506 kişiye ulaşmıştır; artış 
yüzde 204,1 olmuştur. 

Telefon abone sayısına bakalım : 1983 yılına gelinceye kadar Türkiye'de toplam PTT'ye 
kayıtlı abone sayısı 1 673 527'dir. 1989 yılında ise bu rakam, 5 861 517 olmuştur; artış yüzde 
250,3'tür. Bunu kullanan halk mı fukaralaşmıştır? 

Otomatik konuşmaya açık merkez sayısına bakalım : Devri iktidarlarınızda 1983 yılına 
gelinceye kadar ancak toplam sayı 149 iken, bugün bu rakam 1 981 merkeze ulaşmıştır; artış 
yüzde 1 229'dur. 

1983 yılına kadar ancak 39 bin yatak kapasitesi bulunan yurtlarımızın son altı yılda yapı
lan ilavelerle 105 bin yatak kapasitesine ulaştığı görülmektedir. Bu mudur geriye doğru git
mek? 

1983 yılına ancak 2 milyon 214 bin ton ham demir ve 3 milyon 940 bin ton ham çelik üre
terek giren Türkiye, 1989 yılında ham demirdeki üretimi 4 milyon 700 bin tona ve ham çelikte
ki üretimi ise 8 milyon 500 bin tona yükseltmiştir; buradaki artış oranı yüzde 110'lann üzerin
dedir. Daha sayabileceğimiz birçok kalemde son altı yılda elde edilen gelişme, neredeyse, 1980 
öncesi dönemlerin toplamı ile kıyaslanır hale gelmiştir. 

Bu buzdolaplarını, televizyonları, çamaşır makinelerini, demiri, enerjiyi ve yüzde 100'lUk 
artışlarla kullanan halk mı fakir düşmüştür; yoksa, bu gelişmeden memnun kalması gerekir
ken, telaşlanan, hırsla sağa sola saldıran, gerçeği saptıran muhalefet mi değerlendirme fukara
lığına düşmüştür? 

Değerli milletvekilleri, bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Adana Milletvekili Sayın 
Orhan Şendağ ve 51 arkadaşının verdiği gensoru önergesi, gerçeği yansıtmadığı gibi, gerçeği 
saptırmaktadır. Ancak, kim ne derse desin, güzel Türkiyemiz, ANAP iktidarları döneminde 
ve onun inançlı kadrolarıyla 2000'li yıllarda, daha gelişmiş, daha modernleşmiş, çağ atlayarak 
dünyanın gelişmiş ülkeleri safında Allah'ın izniyle yerini alacaktır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu, tüm milletimizin, iktidarıyla ve muhalefetiyle elbette kıvancı olmalıdır. Türkiye emin 
ellerdedir ve yarınlara emin adımlarla yürümektedir. 

Gensoru gibi fevkalade önemli bir Meclis soruşturmasında, değerli muhalefetimizin, da
ha iyi düşünerek, tartışarak, önemli bir çalışma ürünü haline sokarak bu gensoruları vermesi
nin daha yararlı olacağı inancındayım. Aksi takdirde, demagojik ifadelerle gensoru amacın
dan saptırılır, etkinliği azalır. 
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Bugün bu gensoruyu hazırlayan muhalefetimiz, hiçbir gerçeği yansıtmayan iddiaya dayalı 
ve istismara açık fukaralık edebiyatının, genel başkanının devri iktidarlarında sokağa dökül
müş, kendi iktidarı aleyhinde kullanılan ve bugün dünyada artık modası geçmiş ilkel solculu
ğun ve komünist ideolojinin o günkü sloganları ve istismar konuları olduğunu bilmiyorlar mı? 

O gün bu sloganlara direnenler, bugün nasıl oluyor da, gelişen Türkiye gerçeğine direni
yorlar? Gelişen Türkiye gerçeğine direnenleri, biz de aziz milletimizin takdirine sunuyoruz. 

Bu tip muhalefete tavsiyemiz şu : Demagojiyle uğraşmayın; 2000'Ii yılların çağdaş Türki
ye'sini oluşturacak proje ve programlarla uğraşın. 

Bu duygularla, talep edilen gensorunun açılmasına karşı olduğumuzu ifade eder, sözleri
me son verirken, Yüce Heyetinize Anavatan Partisi Grubu ve şahsım adına saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Gensoru önergesi üzerinde Hükümet adına, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Lut-

fullah Kayalar; buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bakan, müsaade eder misiniz? 
Sayın milletvekilleri galip ihtimal odur ki, görüşmeler mutat çalışma süremizi aşacaktır. 

Bu itibarla, görüşmeler tamamlanıncaya kadar çalışma süremizin uzatılmasını oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş ve süre uzatılmıştır. 

Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Adana Milletvekili Sayın prhan Sendağ ve arkadaş
ları tarafından verilmiş olan gensoru önergesinin öngörüşmeleri hakkında Hükümetimizin gö
rüş ve düşüncelerini arza başlamadan önce, Yüce Meclisi, Hükümetimiz, Bakanlığımız ve şah
sım adına saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu önerge vesilesiyle bugüne kadar uyguladığımız politikalar hakkında Yüce Meclisimize 
ve Yüce Meclisimizle birlikte Türk kamuoyuna yeni bir bilgi verebilme imkânı elde ettiğimiz 
için de, önerge sahibi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, önergenin, "Tarım sektörünün sorunları artık tahammül edilemez 
boyutlara ulaşmıştır. Çiftçilerimiz büyük sıkıntılara sokulmuştur" şeklinde başlamasını yadır
gamıyor bir duruma geldik. Çünkü, bu şekilde verilen önergelerde, genellikle, bu beyan baş
langıç cümlesi olarak geçmektedir ve bu şekildeki bu alışılagelmiş olan beyanlara, artık biz 
de alıştığımızı ifade etmekteyiz. Ancak, alışmış olmakla beraber, bu görüşe katılamadığımızı 
da ayrıca Yüce Mecliste ifade ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, önergenin, 1980 yılından bu yana izlenen tarım politikasıyla, destek
lenen tarım ürünlerinin kapsamının daraltıldığı, yeni ürün sayısının azaltıldığı bölümüyle ilgili 
görüşlerimizi kısaca belirtmeye çalışacağım. 

1980'den bu yana uygulanan politika sonuçlarını irdelerken, bu tarihten itibaren izlenen 
başlıca politikaları iyi değerlendirmek gerekmektedir. Aksi bir yorum, yapanı da yanlış sonu
ca götürmektedir. Bilindiği üzere, kıtlıkları önlemek ve ekonomiyi yeniden işler hale getirmek için, 
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1980 yılından itibaren ekonomik istikrar programı uygulamaya başlanılmıştır. İstikrar progra
mı çerçevesinde, temel mal ve hizmet kapsamı daraltılmış; temel mal ve hizmet kapsamı dışın
da kalan ürün fiyatlarının serbestçe tespiti ilkesi getirilmiş bulunmaktadır. Ayrıca, açık finans
manla kamuya kaynak sağlama yolu, önemli ölçüde daraltılmıştır. 1983 yılından itibaren izle
nen iktisadî politikalar, bu şekilde geliştirilerek sürdürülmüş bulunmaktadır. Bu cümleden olarak, 
destekleme alımlarına tabi tarım ürünlerinin sayısında da azalma olmuştur. Bu doğrudur; an
cak, tarımsal destekleme kapsamının tespitinde, ülke ölçeğinde üretimi önemli olan, çok sayı
da ve yaygın üretici kitlesini ilgilendiren esas ürünler, destekleme kapsamında bırakılarak, ka
mu fonlarının kullanımında etkinliğin sağlanması, hedef olarak güdülmüştür. 1990 yılı itiba
riyle de tarımsal desteklemenin kapsamının tespitinde, ekonomik ve sosyal kriterler de göz önün
de bulundurulmuştur. Burada bir konuya Yüce Meclisimizin dikkatini celp etmek istiyorum : 
Tarımsal ürünleri destekleme politikasının bir yanı da, alınan ürün miktarları ile, üreticilere 
ödenen paralardır. Genel olarak bütün ürünleri göz önüne aldığımız zaman, 1980 yılında 123 
milyar lira olan bu şekildeki alımların tutarı, 1989 senesinde 2 trilyon lira olarak gerçekleşmiş 
bulunmaktadır. 1990 yılı alımları ise 2 trilyon liranın çok çok üzerindedir. Biraz sonra sizlere 
bu konuda daha daha geniş bilgi arz etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, ürün fiyatlarının tespitinde göz önünde bulundurduğumuz kriter
leri bugüne kadar çeşitli vesilelerle açıklamış bulunmaktayız. Ancak, önergede üzerinde çok 
durulduğu ve çok değerli grup sözcülerinin bir kısmı da bu konu üzerine fazlaca eğildikleri 
için, çok kısa olarak bu kriterleri yeniden arz etmek istiyorum. 

Destekleme fiyatlarının tespitinde, üretici ve tüketicilerin korunması yanında, piyasada arz-
talep dengesinin kurulmasına, enflasyonist baskıların önlenmesine, dış rekabet şartlarının ko
runmasına, ürün kalitesinin ve veriminin yükseltilmesine önem verilmektedir. Pek tabiîdir ki, 
ürün fiyatları belirlenirken, üretime iştirak eden girdiler ve bu girdilerin fiyatlarında meydana 
gelen değişiklikler ve enflasyon gibi çeşitli faktörler de göz önüne alınmaktadır. 

önergedeki, "Ürün fiyatlarının doğru ve gerçekçi olarak belirlenmediği ve daima enflas
yonun gerisinde kaldığı" ifadesi, gerçekleri tam yansıtmayan bir ifadedir. İktidarımızın baş
langıç yılı olan 1984 yılından itibaren, tarımda destekleme fiyatları ile, çiftçilerin, artan fiyat
lar karşısında korunmasına ve emeğinin değerlendirilmesine özel bir önem gösterilmiş bulun
maktadır. Bu cümleden olarak, tarım ürünleri destekleme alım fiyatlarında 1984 yılında, bir 
önceki yıla göre ortalama yüzde 45, 1985'te yüzde 40, 1986'da -gene önceki yıllara göre- yüzde 
25, 1987'de yüzde 40, 1988'de ise yüzde 86,3 oranında artış olmuştur. 1989 yılında meydana 
gelen artışlarla birlikte, 1984-1989 periyodu içerisinde tarım ürünleri destekleme fiyat alımla
rında, yılda ortalama yüzde 53.5 artış olmuş; buna karşılık, aynı dönemde, toptan eşya fiyat
larında yıllık ortalama artış yüzde 48.6 olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Görüldüğü gibi, 
1984-1989 periyodu içerisinde toptan eşya fiyat endekslerindeki artışın üzerinde bir destekleme 
ortalama alımı teşekkül etmiş bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, 1990 yılında ilan ettiğimiz ürün fiyatları, bir önceki yıla göre, yani 
1989 yılına göre, özellikle hububatta yüzde 60 ile yüzde 71 arasında seyreden bir artış göster
miştir. Aynı şekilde, diğer tarım ürünlerinin de 1989 yılına göre 1990 yılındaki teşekkül eden 
fiyatlarında da önemli oranda artışlar teşekkül ettirilmiş bulunmaktadır. 

önergede ve konuşmalarda sözü geçen, pamuktaki 1 700 liralık fiyat, esasında geçen yıl 
uygulamaya başladığımız kademeli fiyatın son dilimini teşkil eden, son olarak teşekkül eden fiyat-
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tır. Bilindiği gibi, çıkış fiyatları bu bazda değildir, ürünlerin ilan edilen ilk fiyatları bu bazda 
değildir. 1990 yılında ise, Ege pamuğunun baz fiyatı, bilindiği gibi, alımı yapan birlikler tara
fından 2 İSO lira, Çukurova pamuğununki de 2 0S0 lira olarak teşekkül ettirilmiş bulunmakta
dır. Ancak, bu fiyatların, baz fiyat olmalarına rağmen, bugünkü tarih itibariyle birliklerin alım 
fiyatları, ortalama olarak, 2 400 lira mertebesinde teşekkül etmiş bulunmaktadır. Görüldüğü 
gibi -rakamları ortalama olarak ifade ediyorum- yüzde 35 mertebelerinde bir artış husule gel
miş bulunmaktadır. Gene ayrıca, 1.11.1991 gününe kadar devam edecek olan bu alımlarda, her 
İS günlük periyotlarda, kilogramda 30 Türk Liralık artışlar da öngörülmüş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ekonominin genel dengeleri ve diğer faktörleri düşünerek, en ger
çekçi ve akılcı programlarla, çiftçimizden aldığımız ürünlerin bedellerini makul şekilde öde
meye, Hükümet olarak özen göstermekteyiz. Buna rağmen, her türlü gayretlere rağmen, kü
çük ölçekli de olsa, zaman zaman, ödemelerde bazi aksaklıklar da husule gelmektedir. Ancak, 
hedefimiz ve gayretimiz, biraz önce de ifade ettiğim gibi, satın alınan ürün bedellerinin zama
nında ödenmesi istikametindedir, bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır. 

Bu politikalar nedeniyledir ki, önergedeki ve bundan önce aynı doğrultuda verilen öner
gelerde de klişe olarak ortaya getirilen, klişe olarak Yüce Meclisimize arz edilen, "sürüleme-
yen topraklar" şeklindeki, "ekim ve dikimi yapılamayan topraklar" şeklindeki beyanların yanlış 
olduğunu da, burada, üzülerek ifade etmek istiyorum. 

Bugüne kadar takip edilen politikalar sayesinde ekilememiş bir karış toprak bulunmamak
tadır, sürülememiş bir karış toprak bulunamamaktadır. Bunlarla ilgili olan beyanlar, hilafı ha
kikattir. 

Şu anda kadar Tarım Satış Kooperatiflerinin faaliyet konusuna giren ve geniş bir üretici 
kesimini ilgilendiren, 1990 yılı ürünleri için kooperatiflerce üreticilerden -şeker pancarı hariç-
1,5 trilyon lira tutarında çeşitli ürünler satın alınmış bulunmaktadır ve üreticilere -sezon henüz 
yeni başlamış, bu türdeki alımlar yeni başlamış olmasına rağmen-1,5 trilyon liralık alım içeri
sinde, şu ana kadar 900 milyar Türk Lirası ödemede bulunulmuş, geriye kalan 600 milyar Türk 
Lirası da ocak ayının ilk haftasına kadar programlı bir şekilde, değerli üreticilerimize ve çiftçi
lerimize ödenecektir. Alımların devam ettiğini de göz önüne almanızı özellikle istirham et
mekteyim. 

Şeker pancarında, bilindiği gibi, avans şeklinde ödemelerle birlikte, alımlarla da ödeme
ler yapılmaktadır. Şu anda şeker pancarı çiftçimize 400 milyar Türk Lirası civarında avans ola
rak ödemede bulunulmuştur. Avans olarak ödemeler, aynı şekilde yıl içerisinde -bizim iktidar
larımızdan önce de olduğu gibi- bu ürünün üretilmesi durumu da göz önüne alınarak, devam 
edecektir. 

özelikle bu yıl, geçtiğimiz 1989 senesinin aksine, başta hububat olmak üzere, iyi-bir rekol
te yılını idrak ettik. Hububatta şu ana kadar 6 milyon 137 bin ton civarında alımı Toprak Mah
sulleri Ofisi gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Bu toplam alım için çiftçimize ödenmesi gereken 
miktar, 2 trilyon 987 milyar lira olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Şunu çok büyük bir mem
nuniyetle bu yüce kürsüden Hükümetimiz adına ifade ediyorum ki, şu ana kadar 2 trilyon 987 
milyar liranın, 2 trilyon 944 milyar lirası çiftçimize ödenmiş bulunmaktadır. Bu, yüzde 98,6 
civarında bir ödeme olarak gerçekleşmiştir ve gerçekten, bütün Cumhuriyet hükümetleri dö
neminde bu mikyastaki alım içerisinde -küçük aksaklıklar dışında- başarıyla yürütülmüş olan*bir 
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ödeme operasyonudur. Sadece şu anda, tstanbul Bölgemizde, 703 milyar liralık alıma karşı 670 
milyar lira ödemede bulunulmuş, 33 milyar liralık kısmının ödemeleri de devam etmektedir. 
Tahmin ediyorum, bir hafta on günlük bir periyot içerisinde bu ödemelerimiz de tamamlanmış 
olacaktır. 

ÖMER ÇÎFTÇt (Ankara) — Ankara hâlâ bekliyor Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERİ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 

Sayın milletvekilim, Ankara Bölgemizde şu.anda bekleyen hiçbir ödeme yoktur. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

tstanbul Bölgemiz dışında -ki, onu da biraz önce rakamla ifade ettim, 703 milyar liralık 
alımın 670 milyar lirası ödenmiş- bugünkü gün itibariyle, hiçbir bölgemizde, bekleyen herhan
gi bir ödememiz bulunmamaktadır. 

ÖMER ÇÎFTÇt (Ankara) — Açın telefonu Polatlı'ya sorun Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERt BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 
Tabiî ki, sorarız. Gözden kaçan herhangi bir konu varsa, onu da yerine getirmek bizim görevimiz. 

Çok değerli milletvekilleri, ürün fiyatları konusunda bir şeye daha temas etmek istiyo
rum. Biraz önce, 1989 yılının kurak bir yıl olarak geçtiğini ifade etmiş, 1990 yılının da, gerçek
ten iyi bir ürün yılı olarak gerçekleştiğini de beyan etmiştim. Burada önemli olan, fiyatların 
karşılaştırılması göz önüne alınır iken, çiftçimizin dekardan sağladığı verimin, dekardan elde 
ettiği gelirin de göz önüne konması gerçeğidir. Dolayısıyla, 1989 ile 1990 fiyatlarının karşılaştı
rılmasında, bu bazı da göz önüne almamız gerektiğini Yüce Meclise arz etmekteyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada zaman zaman sıkça gündeme getirilen -gerek 
Yüce Meclisimizin kürsüsünden, gerekse değişik platformlarda dile getirilen- sübvansiyon ko
nusu hakkındaki görüşlerimizi de ifade etmek istiyorum. 

önergede, "Tarımda sübvansiyonların kaldırılması hedeflenmiş" denilmektedir. 
Bilindiği gibi, Cumhuriyet döneminde belki de en yaygın ve etkin sübvansiyon politikası, 

hükümetlerimiz döneminde uygulanagelmektedir. Hükümet olarak uyguladığımız sübvansiyon
larla ilgili nisan ayında yine bu doğrultuda verilmiş olan bir önerge vesilesiyle de görüşlerimizi 
dile getirmiştik. 

Tarımsal destekleme politikamız kapsamında üreticilerimize ucuz girdi temin etmek ve hiz
met sunmak amacıyla uygulamaya koyduğumuz çeşitli sübvansiyonlar ve devlet destekleri bu
lunmaktadır. Hükümetimizce uygulanan sübvansiyonlar, Cumhuriyet döneminde rekor sevi
yelere ulaşmış bulunmaktadır. Bu gerçeği göz ardı etmek mümkün değildir. Bir kalemde sade
ce gübreye yapılan devlet desteği, bu konuya verdiğimiz önemi açık bir şekilde ortaya koymaya 
yeter zannediyorum. 

1989 senesinde bütçemizin 32'de biri, sadece gübrede sübvansiyon olarak çiftçimizin daha 
iyi üretim yapabilmesi için kullanılmış bulunmaktadır. 

Gübrenin dışında, bilindiği gibi, tohuma, ilaca, süte, ithal edilen damızlık hayvanlara, su
ni tohumlamaya, hayvancılık ve su ürünleri projelerine de sübvansiyonlar uygulanmaktadır. 
Bunların dışında çeşitli ziraî mücadele faaliyetleriyle hayvancılıkta salgın ve bulaşıcı hastalık
larla ilgili olarak yapılan çalışmalarla, kredilerde uygulanan düşük faizler gibi diğer yardım-

' larla birlikte, çiftçimize geçen sene sağladığımız devlet desteği bu yıl da devam etmektedir. 
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Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan 14 840 proje onaylanmış bulunmakta, 630 mil
yar lira tutarındaki, bu onaylanan projeler için de 172 milyar liralık prim ödenmiş veya ödeme
leri devam etmektedir. 

Bu yılki hububat fiyatlarıyla ilgili sübvansiyon politikası içerisinde bir konuyu daha arz 
etmek istiyorum : 

Bilindiği gibi, şu anda buğdayda dünya piyasa fiyatları 80 dolar/ton seviyesindedir. 20 do
lar/ton seviyesinde de navlunu göz önüne alırsak, Fiyatlar 100 dolar/ton civarında gerçekleş
mektedir. Bunu Türk parasına çevirdiğimiz zaman, kilogram olarak 2 700-2 800 lira civarındadır. 

Bizim bu sene yaptığımız ortalama alım fiyatı, buğdayda 499 lira 87 kuruş olarak gerçek
leşmiş bulunmaktadır. Dikkat buyurulursa, kiloda 230 lira dünya piyasa fiyatları üzerinde bir 
ödeme gerçekleşmiştir ve peşin olarak gerçekleşmiştir. Bunu da bir anlamda, çiftçimizin des
teklenmesi ve isterseniz diğer bir anlamıyla da sübvansiyon olarak kabul etmemiz gerekmekte
dir. Rakam olarak 1 trilyon liranın üzerinde bu şekilde bir sübvansiyon da, bu sene uygulanmış 
bulunmaktadır. 

Çok değerli milletvekilleri, bu sübvansiyon politikalarında şu konuya da bir göz atmakta 
fayda vardır : 

Bugün Türkiye olarak, tarım politikalarının tartışılmasında veya genel ekonomik politi
kaların tartışılmasında, dünyadaki gelişmeleri göz ardı etmemiz mümkün değildir. Sübvansi
yon politikalarının en fazla uygulandığı Avrupa Ekonomik Topluluğundaki ülkelerin, tarım 
politikalarının gelecekteki tespiti ile ilgili şu anda yapmakta oldukları çalışmaların ana konu
sunu, sübvansiyonların nasıl indirileceği hususu teşkil etmektedir. Dört seneye yakın bir za
mandır dünyada devam eden, "GATT görüşmeleri" dediğimiz, tarımla ilgili olan çok önemli 
konuların görüşüldüğü ve şu anda Brüksel'de aynı şekilde bu görüşmelerin başladığı toplantı
larda da, sübvansiyonların indirilmesi en büyük tartışma konusunu oluşturmaktadır. 

Bu sebeple, Türkiyemizin bugününü, aynı şekilde Türkiyemizin 2000'li yıllarda dünyada
ki konumunu da göz önüne alacak isek -ki almamız gerekir- o zaman dünyadaki bu gelişmele
ri yakinen takip etmemiz ve gönül arzu ediyor ki buradaki günlük politikaların değil, Türki
ye'nin dünyada gelecekteki yerinin daha iyi olabilmesi için, bu politikaların tartışılması gerek
mektedir. Bunlar fevkalade önemli olan konulardır. Orada görülmektedir ki, sübvansiyonlar 
tedricen kaldırılacaktır. Sübvansiyonların tedricen kaldırılacağı ifade edilen ortam içerisinde 
ve bugün Türkiye'nin dünyadan ayrı kalamayacağını artık herkesin kabul ettiği bir ortam içe
risinde, sübvansiyon politikalarının Türkiye'yi sekiz on sene içerisinde nerelere götüreceğini de 
çok açık ve seçik olarak ortaya koymamız gerekmektedir. Hangi doğrultuda? Koltuk kaygısına 
da düşmeden, koltuk kaygısının dışında, Türkiye'nin gelecek kaygısını taşıyarak bu görüşleri 
buralarda ifade etmemiz gerekmektedir. 

Sübvansiyon politikaları fevkalade önemlidir ve üzerinde -tekrar istirham ediyorum- gö
rüşülürken, Türkiye'nin geleceğini göz önüne alarak gerçekçi görüşleri ortaya koymak, Yüce 
Meclisin de, hepimizin de, Türkiyemizin de menfaatinedir görüşünü taşımaktayım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, burada sıkça üzerinde durulan girdiler konusu var
dır. Girdi kullanımlarında sayıların çok düştüğü de sıkça ifade edilmektedir, önergede, özel
likle bitkisel üretimde kullanılan ve verimde oldukça önemli etkileri bulunan girdiler, söz ko
nusu edilmekte ve bunların da azaldığı belirtilmektedir. 
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Bu azalma tabiri üzerinde, bu önergeye ve bu ifadelere çok önem veririz. Çünkü, bu gir-
dilerdeki kullanmalar azalıyorsa, Türk tarımında verim düşüklüğü husule gelir. Bunu, bizim 
düşünmemiz ve istememiz de kabil değildir. 

Bu sebeple, bizim bilgi ve belgelerimize göre -ki, bunlar devletin resmî kaynaklarıdır-
1980'den bu yana söz konusu girdi kullanımında bir azalma değil, bilakis artışlar gözlenmek
tedir; ilaç konusunu hariç tutarak ifade etmek istiyorum. 

Burada Sayın Anavatan Grup Sözcüsü de ifade ettiler, gübrede rakamları vermek istiyo
rum : 1980'de 5 milyon 968 bin ton, 1989'da 9 milyon 100 bin ton, 1990 yılında ilk 7 aylık 
dönemde 5 milyon 281 bin tondur, yıl sonu itibariyle ise, 9 milyon tonu geçeceği hesap edil
mektedir. Dolayısıyla, 1980'e göre çok büyük bir artış husule gelmiş durumdadır. 

tlaç kullanımından bahsedilmektedir. 

Çok değerli milletvekilleri, esasında, tarımda, mümkün olabilse de, ilaç kullanımını dü-
şürebilsek. tlaç kullanımının çok artması, çok iyi bir olay olarak değerlendirilmesi gereken bir 
konu değildir, tlaç kullanımında, özellikle dünyadaki gelişmelere paralel olarak, Türkiye'nin 
de, bu gelişmeleri yakından takip ettiği gerçeğini vurgulayarak, biyolojik mücadelenin de ön 
plana alındığını ifade etmek istiyorum, tlaç kullanımının yıllardan yıllara değişebileceğini de 
ayrıca ifade ediyorum, özellikle iki üç sene önce, başta Trakya'daki çiftçimizin başına bela 
olan süne, yapılan mücadele ve şu anda alınan önlemler doğrultusunda oranı çok düşük sevi
yelerdedir. Bu tip hastalıkların ortaya çıkmasıyla birlikte ilaç kullanımlan yıldan yıla değişik 
oranlarda değişebilir. Dolayısıyla ilaç kullanımının artması veya eksilmesi, tarımın gelişmesiy
le doğru orantı göstermeyebüir. Buna rağmen, ilaç kullanımında fazla bir artış olmamasına 
rağmen, yıllık periyotlar, belli bölgelerimizde aynı şekilde devam etmektedir. 

Yine girdilerden sulama ile ilgili olarak, Doğru Yol Partimizin değerli grup sözcüsü ve önerge 
sahipleri burada ifadelerde bulundular. Çok kısa olarak bu konuya da değinmek istiyorum. 

özellikle Hükümetlerimiz döneminde sulama konusu; Türk tarımının da, dünyadaki tan-. 
mın da, bir anlamda, kanı, canı olarak kabul edeceğimiz bu konuda, iftiharla ifade etmek isti
yorum ki, iktidarlarımız döneminde çok büyük ilerlemeler ortaya konmuştur. Biz bunu her
hangi bir vesile için söylemiyoruz; ama hizmette yarışı şiar edinmiş olan bir iktidar olarak di
yoruz ki, bizden önceki Cumhuriyet hükümetleri döneminde yurdumuzun her yerinde -gayet 
açıklıkla ifade ettik- yapılmış olanların hepsine teşekkür ediyoruz; ama biz diyoruz, hizmette 
yarışıyoruz; 6 yıllık dönemlerimiz içerisinde bu konuda aziz milletimize daha da fazlasını vere
bilmek bize nasip olmuştur. Ona da şükrediyoruz ve bunu da buradan ifade ediyoruz. 

Bakınız rakamlara : 1983 senesi sonuna kadar, biten baraj adedi 84; su tutması 49 milyar 
metreküp. Anavatan tktidarı döneminde, 1984-1989 yılları arasında, 50 adet baraj bitirilmiş, 
28 milyar metreküp su tutulmuş; ama 1990 yılında, bugün için devam eden 50 adet barajın 
su tutma kapasitesi de, 65 milyar metreküp. Topladığınız zaman 93 milyar metreküp yapmak
tadır. İnşallah, iktidarlarımız döneminde bunları bitirdiğimiz zaman, sekiz dokuz yıllık peri
yot içerisinde, 60 yıllık Cumhuriyet hükümetleri döneminde yapılandan daha fazlasını gerçek
leştirmiş olacağız. Bu, Türkiye için de, iktidar için de, Hükümet için de, hepimiz için de sevin
dirici bir neticedir. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Aynı şekilde, bakanlığıma bağlı olan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte 
olan sulama çalışmalarıyla ilgili olarak, 1983 sonuna kadar 317 adet gölet bitirilmiş. Bu yapı
lan çalışmaların hepsine -tekrar ifade ediyorum- teşekkür ediyoruz, şükran borçluyuz; ama "Hiz
mette yarışıyoruz" demişiz; 317 adet gölet bitmiş, 316.6 milyon metreküp su tutulmuş bunlar
da; kapasiteleri bu. 1984-1989 arasında 171 adet göleti bitirmişiz; su tutma kapasitesi 332.1 milyon 
metreküp. Yani, 60 yıl içerisinde bitirilen göletlerdeki kapasiteden daha fazla bir kapasiteyi bi
tirmişiz, bu, çiftçimiz için güzel bir netice değil midir? 

Esasında, gönül arzu ediyor ki, sulamada bunun da daha üzerine çıkabilelim. Türkiye-
mizde şu anda sulanabilecek olan daha çok toprağımız vardır. Biraz önce burada bahsedildi, 
"Konya Ovası" denildi; ama aynı şekilde, o konuşan arkadaşımızın ilinde, değerli sözcünün 
ilinde Muş Ovası var; 75 kilometre uzuyor, 30 kilometre genişliğinde; yumurtayı koysanız gö
rürsünüz; o ovaların sulanması lazım. E, düşünülmüş, Alpaslan 1 Alpaslan 2 barajları; bunlar 
tabiî ki, yapılacak. Bugün Amasya Ovamız var; hem taşmalardan dolayı afete maruz kalıyor, 
aynı şekilde düzenli sulanamadığı için de çiftçimizin gelirinde düşüklük oluyor, verimi fazla 
alamıyoruz. Bunların hepsinin yapılması gerekir. Bugün, Türkiyemizin birçok yerindeki gölet
lerimiz, proje, etüt safhasında bekliyor. Bunları, Türkiye'nin kaynaklarını rantabl kullanarak 
yapmak gerekir. Sulama konusunda, rakamları da verdim, bu rakamlar açık ve ortadadır. 6.5-7 
yıl içerisinde, Cumhuriyet Hükümetleri döneminde yapılanlara, oran olarak, nerede ise eşde
ğerde sulamayı çiftçimize götürebilmişiz. 

Burada, hepimizin millî gururu olan -Anavatan İktidarının da, Meclisimizin de, Türkiye'
nin de- GAP Projesinden bahsetmiyorum; çünkü, Yüce Meclisimizin de, Türk kamuoyunun 
da yakından bildiği bir konudur. 

Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri; gene burada girdiler içerisinde mütalaa edile
rek, haklı olarak mekanizasyon konusuna değinilmiş bulunulmaktadır. 

Tarımsal gelişmeyi sağlayan önemli unsurlardan olması sebebiyle, mekanizasyona, Hükü
met olarak da, Bakanlık olarak da çok büyük önem vermekteyiz. Ülkemizde, özellikle tarım
sal işletmelerin küçüklüğü, tarımsal mekanizyonun gelişmesinde şu anda güçlük yaratmakta
dır. Bu, Türkiyemizin sorunudur. Bu sebeple, toplulaştırmaya fevkalade büyük önem vermek
teyiz ve toplulaştırmada, şu anda arzu ettiğimiz seviyeye geldiğimizi de ifade edemeyiz. Bu da, 
Türkiyemizin ayrı bir gerçeği olarak gözler önündedir; ama bu toplulaştırma noktası üzerinde 
hepimizin önemle durması gerekmektedir. Ancak bu sayededir ki, dekara verimin daha da faz
la artmasını sağlayabilecek noktaya gelebiliriz. 

Burada, traktör konusu, özellikle bu görüşmelerde ve bundan önceki görüşmelerde sü
rekli dile getirilmektedir. Daha önce rakamları verdik; ama bir sefer daha Yüce Meclise arz 
etmek istiyorum : 1980 yılında 436 bin dolayında olan traktör sayısı, 1983'te 514 bin adet, 1988 
yılında ise 650 binin üzerindedir. Burada 700 bin rakamı telaffuz edilmiştir; bizdeki rakamlar 
650 binin üzerindedir. 1989 yılında 670 binin üzerine çıkmıştır. 1990'daki satışlar da devam 
etmektedir. Tahmin ediyorum, 700 bin rakamı da, global bir rakam olarak burada Yüce Mecli
se arz edilmiş bulunmaktadır. 

Son yıllarda traktör satışları, her türlü iddianın aksine çiftçinin alım gücünün düştüğünü 
ifade edenleri tekzip edecek, -beyanları yumuşatarak kullanmak istiyorum- bir seviyeye çıkmış 
bulunmaktadır. 1989 yılında 18 942 adet traktör satışı yapılmış, 1990 yılının ilk 9 aylık bölümünde 
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22 277 adet traktör satışı yapılmış bulunmaktadır. Ülkemizdeki traktör parkının -bu çok 
önemlidir- ortalama beygirgücü 51.5 seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. 

Yine Türkiye için traktör konusunda önemli olan bir sayı ve konu var : 1988 yılında ülke
mizde hektara 1.38 beygirgücü düşerken, bu oran dünya ortalamalarında 1.40 beygirgücü sevi
yesindedir. Yani Türkiye, hektara beygirgücünü dünya ortalamalarına göre yakalamış durum
dadır. Ancak, biraz önce ifade ettiğim sebepledir ki, özellikle arazilerin küçük olması, işletme
lerin küçük olması nedeniyledir ki, traktördeki verimi tam alamıyoruz. İşte onun için, tekrar 
üzerinde duruyorum, toplulaştırma noktasında biz önemle durmaktayız ve Türkiye'nin önem
li bir meselesi olduğunu da ifade etmekteyiz. 

Çok değerli milletvekilleri, burada ekipman konusunda bir başka gerçeği açıklıkla dile 
getirmemiz gerekmektedir. Bugün Türkiyemizin birçok bölgesinde ve başta Trakya ve Çukuro
va olmak üzere, çiftçimizin gelir düzeyinin ve eğitim seviyesinin de yükselmesiyle, daha bilinçli 
çiftçilik yapmaya başlamasıyla birlikte, rekabet şansını dış ülkelere göre artırabilmek için, özellikle 
traktördeki beygirgücünün yükseltilmesi gerekmektedir. Beygirgücüyle birlikte ekipmanların 
da, daha değişik kapasitelere çıkarılması gerekmektedir. Bugün, kısaca belirtmek gerekirse, Tür
kiyemizin traktör sayısının dışında, Türk tarımının yardımcı ekipmanlar konusunda daha faz
la ekipmana ihtiyaç olduğu, bunun Hükümetimiz ve Bakanlığımızca bilindiği ve bu doğrultu
da da hedeflerin belirlendiğini açıklıkla Yüce Meclise ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergelerde, buradaki çok değerli grup sözcülerinin 
ortaya koyduğu konuşmalarda, bazı ilaç ve gübre fiyatları verilmekte, bunlarla ilgili artışlar 
ifade edilmekte ve aynı şekilde alım güçleri kıyaslanarak da buraya birtakım görüşler getiril
miş bulunmaktadır. 

önergede ifade edilen ve üzerinde durulan Suprasit ve Tamaron isimli ilaçlardaki ücret 
artışları ifade edilmiş bulunmaktadır. Tahmin ediyorum burada bir küçük incelik vardır. 

Suprasitin Türkiye'de kullanılan ilaçlar içerisindeki kullanılma oranı yüzde 0,6'dır, yani 
yüzde yarım mertebesinde kullanılmaktadır. Aynı şekilde, Tamaron ilacı da, Türkiye'de kulla
nılan ilaçlar içerisinde yüzde 1,4 seviyesindedir. 

Burada ücret artışlarından ziyade, Türk tarımında kullanılan diğer ve çok önemli bir bö
lümü teşkil eden ilaçlardaki fiyat artışlarına baktığımızda, yüzde 22-38 arasında çok değişik 
ilaçların fiyat dengelerinin ortaya çıktığı görülmektedir, ki ortalama olarak hesap edersek, yüzde 
25-30'lar civarında bir artıştır, ilaçların bir kısmının tamamen ithal, bir kısmının ise hammad
delerinin ithal edildiğini, döviz kurlarındaki gelişmeler ve dünya piyasalarındaki gelişmeler göz 
önüne alındığı takdirde, makul olacağını Yüce Meclise arz etmek istiyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, biraz önce de ifade ettiğim gibi, ilaçla birlikte ayrıca 
gübre konusu da dile getirilmektedir. Rakamlara bakıldığında, gübre konusunda da, özellikle 
1989 senesinde bir küçük artışı göz önüne almazsak, 1988'den 1989 Ağustosuna kadar 18 aylık 
periyot içerisinde çok küçük bir artış husule gelmiştir. Şu anda da gübrede -mesela amonyum-
nitrat örnek verilmiştir, çok kullanılan bir gübre olması dolayısıyla, bir yıl içerisinde, ekim ayı 
ağırlıklı olarak göz önüne alındığında- yüzde 40'Iar mertebesinde bir artış gözlenmektedir. An
cak, biraz evvel de arz ettiğim gibi, dünya borsalarındaki gübre ve gübre hammaddelerinin ve 
döviz kurlarının, döviz parkelerinin devamlı değişmesi göz önüne alındığında, gübredeki subvan-
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siyonun yine de çok büyük boyutlarda olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Şu anda, geç
tiğimiz yıl olduğu gibi, gübrede çiftçi satış fiyatları makul seviyelerde artırılmakta; ama gübre
nin hammaddesinde ve kendisindeki artışlar, sübvansiyon yoluyla, bu artışların tamamı, çift
çimize yansıtılmamaktadır. 

Buradaki parkelere, daha önce de Yüce Meclisimizde bu konuda örnek verdiğimizi hatır
latarak, şu şekilde örnekleri ortaya koymak istiyorum. 1980 senesinde bir kilogram gübre al
mak için -mesela DAB gübresini örnek alırsak- 1 564 gram, yani 1,5 kilonun üzerinde buğday 
satmak gerekirken, bugün 1990 senesinde aynı şekilde bir kilogram DAB gübresi alabilmek 
için, 0 937 gram buğday satmak gerekmektedir. Baktığınız zaman, arada, 600 gramın üzerinde 
buğdayınız kendi ambarınızda kalmaktadır. Aynı şekilde, ürede» aynı şekilde amonyumnitrat 
gübrelerinde de -çok kullanılan üç gübreyi örnek olarak vermek gerekirse- aynı periyot seyret
mektedir. Buna rağmen, girdilerdeki alım gücünün karşılaştırılmasının nasıl yapıldığını anla
mak mUmkün değildir. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Halk da anlamıyor Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 

Bu arada, üzerinde çok durulan, yine bu kürsülerden ifade ettiğimiz 1980 yılındaki buğday 
ve mazot paritelerini de bütün açıklığı ile ifade etmek istiyorum. 1980 senesinde 1 litre mazot 
alabilmek için 2.54, yani 2,5 kilo civarında buğday satmanız veya vermeniz gerekirken, son 
petrol krizi gerçekleşene kadar, 1990 yılının Temmuz ayı sonu, yani 1 Ağustos'a kadar Körfez 
krizinin ortaya çıktığı tarihe kadar, 1990'da, 1980'nin 2.54'ne karşılık 2.31, yani 2 kilo 300 gram 
buğday ile 1 litre mazot alabilir durumdaydık. Ağustos ayından sonra ortaya çıkan durum ise, 
dünyada ender rastlanan krizlerden biri olup, bir first majör halidir ve şu anda da devam et
mektedir. First majör haline rağmen de bu seviye 3 kilogram mertebesindedir. Yani, arada 500 
gram civarında bir değişiklik vardır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan toparlamanızı rica ediyorum. 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERt BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 

Müsamahanıza sığınarak toparlayacağım efendim. 

TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Buğday kaça Sayın Bakan? Buğday 800 lira mı da bunu 
söylüyorsunuz? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 
Buğdayın kilosunu 570 liradan almaktayız. Aynı şekilde mazot 1 192 liraydı, şu anda da mazo
tu I 916 liradan hesaplamış durumdayız. Tahmin ediyorum, bugün 1 916 lira olan mazotun 
fiyatında yüzde 10 oranında bir indirim de yapılmıştır. Fiyatlarımız ve hesaplarımız, sadece 
Meclis kürsüsünde değil, Bakanlığımızda da, Meclisimizin bir başka platformunda da, komis
yonunda da her zaman muhayyer; mallarımız garantili, fiyatlarımız ve endekslerimiz muhay
yer; bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Bunu halka anlatın. 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERt BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 

Burada, buğday-traktör dengesinden bahsedildi. Doğru Yol Partisi Grup sözcüsü değerli arka
daşımız, eğer rakamları yanlış almadıysam, şöyle ifade ettiler : "1980'de 88 ton buğdayla bir 
Steyr traktör alınırken, 1990 yılında 99 ton buğdayla alınıyor" dediler. 
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Rakamlar bende şu anda; 1980 yılında bir Steyr traktör alabilmek için 131 ton buğday satma
nız gerekiyordu, 1990 senesinde ise 89 tonla aynı traktörü alabilecek durumdasınız. Rakam 
da burada, hesaplar da burada; sizin yanlışlık da biraz ortada. 

Çok değerli milletvekilleri, aynı şekilde üzerinde önemle durulan bir başka konu da, ürün 
fiyatlarının 27 kat arttığı, buna karşılık desteklemeye tabi olan ürünlerin girdilerindeki artışın 
36 kat olduğu ifade edilmiştir. Bu ifadelere, en son rakamları Yüce Meclise arz ederek cevan 
vermek istiyorum. 

İkinci grup buğdayda 1980'den 1990'a kadar aradaki artış 55,7 kat, pamuktaki artış 43 
kat, mısırdaki artış 38 kat, tütündeki artış 85 kat. Aynı şekilde, gübredeki artış da, 80'den 90'a 
kadar hesapladığımız zaman da, 31 katla 33,3 kat arasında değişmekte; mazotta da, 50 kat 
seviyesinde son fiyatlarla birlikte, gerçekleşmiş olmaktadır. Buna baktığımız zaman girdi ma
liyetleri ile ürün bedellerinin artışı arasında 27'ye 36 gibi bir oranın veya bir sayının bulunma
dığı açık seçik ortada gözükmektedir. 

Değerli milletvekilleri, tarımsal kredilerde de, önergenin aksine, 1980'de 173 milyar lira 
olan tarımsal krediler, 1990'da 14 trilyon mertebesine çıkarılmış, 1991 yılında da 20 trilyon li
ranın üzerinde gerçekleşeceği hedeflenmiş bulunmaktadır. Tarımsal kredi faizleri, hepimizin 
bildiği gibi, gerçekçi ve Türkiyemizin bütününü düşünen politikalar içerisinde belirlenmekte, 
Türkiyemizin geleceğini topyekûn olarak düşünen politikalar içerisinde belirlenmekte, Türki
ye'deki şu andaki genel ekonomik dengeler içerisinde, bu konuda yapılabilecek olanın azamisi 
yapılmaya gayret sarf edilmiş bulunmaktadır. 

Çok değerli milletvekilleri, Türkiye'de dün olduğu gibi, bugün de dışarıdan, ihtiyaç olan 
bazı ürünlerin satın alınmaları yapılmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika efendim. 
Değerli arkadaşlarım işaret suretiyle bir şey anlatmaya çalışıyorlar. 
Zatı âliniz ve diğer değerli arkadaşlarımdan bazıları, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup 

sözcüsü Sayın Seymen konuşurken, Genel Kurulda bulunmadıkları için, sayın milletvekilinin 
42 dakika konuştuğunu ifadeyle, Sayın Bakana da, arzı cevap etmek ve değerli muhalefet söz
cülerinin temas ettiği hususları cevapsız bırakmamasını sağlamak bakımından, müsaade eder
seniz en azından 42 dakika süre tanıyacağım. 

Arz ediyorum. 
Devam buyurun Sayın Bakan. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Bana mı söylüyorsunuz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Hayır, Sayın Topçu'ya söylüyorum. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, biraz önce de ifade etmeye çalıştığım gibi, Türkiye, dün 
olduğu gibi bugün de, dışarıdan, ihtiyacı olan bazı ürünleri satın almaktadır. Bizim takip etti
ğimiz ekonomik politikalar gereği, serbest pazar ekonomisi politikalarını benimsemiş bir ikti
dar olarak, şartlara göre, bu ürünler alınır ve satılır. Genel olarak ifade etmek gerekirse, tarım 
ürünleri ithalatımızda güdülen amaç da çok yönlüdür; bu, üretim noksanlığını gidermek ol
duğu gibi (geçen yıl başımıza gelmiştir bir daha gelmesini hiçbir zaman da arzu etmiyoruz) 
çeşitliliği çoğaltmak, belirli ölçüde tüketiciyi korumak ve çok yönlü rekabet şartlarını oluştur
mak gibi amaçlar, bu ithalat politikaları içerisinde sayılabilir. 
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ithalat konusunda eleştirilen hususlardan birisi, hayvan ve hayvan ürünleriyle ilgilidir. Yüce 
Meclisimize en son rakamları arz etmek istiyorum : tthal edilen kırmızı et 1988'de 12 bin ton 
civarında, 1989'da 6 bin ton civarında, 1990'da -yedi aylık- 1 300 ton civarındadır. Aynı şekil
de sığırda da 1988'de 13 bin baş, 1989'da 2 430 baş, 1990'da ise -yedi aylık- 24 bin baş olarak 
gerçekleşmiş durumdadır. 

thraç edilen kırmızı ette ise durum şöyledir : 1989'da 16 bin ton, 1990'da 5 bin ton. Koyun 
olarak, 1989'da 2 milyon 863 bin adet, 1990'da ise -yedi aylık, ki biraz önce verdiğimiz rakam 
da yedi aylıktır- 1 milyon 598 bin adet ihracat gerçekleşmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, üç dakika içinde tamamlamanızı rica ediyorum. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 

Peki efendim. 

Burada önemle üzerinde durulması gereken konu, şu anda yapılmakta olan et ithalatı, 
bizim yıllık üretimimiz içerisinde çok küçük bir orana tekabül etmektedir ve dolayısıyla da 
bu oranın gözler önüne serilerek, bu konudaki görüşlerin ifade edilmesi en doğru olanıdır zan
netmekteyim. 

Değerli milletvekilleri, önergede ve bundan önce de zaman zaman gündeme getirilen bir 
başka konu, "Dışarıdan tarım ürünü satın almayan 7 ülkeden biri" ifadesinin kullanılmasıdır. 
Bu ifadeye, özellikle dikkatinizi celp etmek istiyorum. 

"Dışarıdan tarım ürünü satın almayan 7 ülkeden birisi" tabiri Türkiye'de kullanılırken, 
genellikle "Kendi kendisine yeterli olan 7 ülkeden birisi" olarak kullanılmaktadır; yoksa "dı
şarıdan satın almayan bir ülke" tabiri fevkalade yanlış bir tabirdir. Biz, takip edilen ekonomik 
politikalar gereği ve dünyadan kendimizi soyutlayamayacağımız gerçeğini, özellikle Doğu Av-
rupada ve kuzeyimizdeki ülkelerde ortaya çıkan son ekonomik değişiklikleri de göz önüne alır
sak, hem ithal eden ve hem de ihraç eden bir ülke olma durumundayız. Ancak, "yeterli olan" 
tabiri fevkalade önemlidir. Şunu -iktidar olarak mutlaka ifade ediyoruz- sevinçle ve gururla 
ifade etmek gerekir ki, Türkiye şu anda kendi kendisine yeterli olan bir ülke durumunu muha
faza etmektedir. 

Burada dile getirilen bir başka konu da, "Hayatını tarımdan kazanan çalışabilir nüfusu
muzun yüzde 58'i işsizliğe, sefalete ve açlığa mahkûm edilmiştir" şeklinde bir ifadenin kulla
nılmış olmasıdır. Bunu, fevkalade şanssız bir ifade olarak, ortaya konulmuş bir görüştür diye 
nitelendirmekteyiz. Çünkü DPT rakamlarına göre, Türkiye'deki yüzde 13,7 oranındaki işsizlik 
içerisinde tarımdaki işsizlik oranı yüzde 2,3'tür. Dolayısıyla, tarımdaki işsizlik, Türkiye'nin ge
nelindeki işsizlik içerisinde büyük boyutlarda değildir. Şu anda Türkiye'de yapılmakta olan; 
ama değiştirmeyi de her zaman amaç edindiğimiz tarımın içerisindeki işsizlik konusunda, tarı
mın hangi boyutlarda gizli işsizliği de içerisinde taşıdığını da göz önüne alarak burada biraz 
daha makul beyanlarda bulunmak, tahmin ediyorum Türkiye gerçeğini daha iyi yansıtır. 

Hedef olarak da, tarımda çalışan nüfusu, ileri ülkeler seviyesinde olduğu gibi -şu anda 
yüzde 58 de değil, yüzde 50'ler seviyesinde ve 50'nin de altındadır- keşke ülke olarak gerçekleş-
tirebilsek de, yüzde 10'lar mertebesine çekebilsek... Bunun için de çalışmalar'mızı ve program
larımızı tespit etmekte ve bu çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. 

Sayın Başkanım, müsamahanızla bitirmek istiyorum. 
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Üzerinde çokça durulan bir başka konu da, tarımın, millî gelir içerisindeki payıdır. 

önergede, gayri safî millî hâsıladan yüzde 36 pay alabilen tarım sektörünün, bugün payı
nın ancak yüzde 15'ler dolayında olduğu ifade ediliyor. 1960'lı yıllardaki rakamlara da hemen 
hemen baktım, 1960'h yılların ortasından sonra, böyle, 36'h bir rakam yok; zaman zaman yüzde 
30'Iar seviyesinde seyretmiş; ama hepimiz takdir ediyoruz ki ve burada yapılan konuşmalardan 
da sabittir ki, esasen ilerlemiş ülkeler seviyesine gelebilmemiz için, tarımın, millî gelir içerisin
deki nispî payının düşmesi gerekmektedir. Tabiri, tekrar, üzerine basarak ifade ediyorum, nis
pî payının düşmesi gerekmektedir; ama tarımın kendi içerisinde büyümesi ve büyüyen millî 
gelir içerisindeki reel artışı mutlaka önemlidir ve şu anda o artış da Türkiye'de pozitif olarak 
seyretmektedir. 

1980'Ierde 925 milyar lira civarında olan ve nispî olarak da yüzde 21'lere tekabül eden, 
millî gelir içerisindeki tarım sektörünün payı, şu anda yüzde 16'lar seviyesindedir; ama 925 
milyar liraya karşı, büyüyen pasta içerisindeki dilimin tutarı ise bugün 40 trilyon lira mertebe
sine ulaşmış bulunmaktadır. Bu rakamları bu şekilde ifade etmek, Türk kamuoyu için de, çift
çimize olan saygımız için de, daha gerçekçidir diye tahmin etmekteyim. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; burada dile getirilen, "gübrenin kullanılmasında 
azalma vardır" tabiri, gerçekleri yansıtmamaktadır; "sulamada gerileme olmuştur" tabiri ger
çekleri yansıtmamaktadır. Tarımda kişi başına düşen gelirin 300 dolarlar seviyesinde olduğu 
beyan edilmiştir; ama 1980 yılında da 200 dolar olduğunu hatırlamak gerekir. 200 dolardan 
300 dolara çıkmış. Gönül arzu eder ki, daha da ilerletelim 300 dolarlardan daha ilerilere çıka
bilsin; ama 300 dolar, azalan 300 dolar değildir; 200 dolardan 300 dolara çıkmış, yüzde 50'nin 
üzerinde bir artış gerçekleşmiş bulunmaktadır. Burada birim alandan alınan ürünler hiç dile 
getirilmedi, esasında, üzerinde durulması gereken konuların başında bu gelmektedir. Anava
tan iktidarı döneminde birim alandan alınan gelir seviyesi yükseltilmiş, ürün miktarları da ar
tırılmış bulunmaktadır. Bu, fevkalade önemlidir. 

Yine burada bir görüş ifade edildi ki, fevkalade şayanı dikkat buldum; "Çanta ile mazot 
alınabilir duruma getirildi, şu anda, Türk çiftçisi" denildi. 

Ben, artık, bu tabiri, bugün için değil de, hani şu ifade ediliyor, hiç kullanmamaya özen 
gösterdim, 1980 ve öncesinde nasıl ve ne şekilde, ne şartlarda alındığını siz de, biz de, çiftçimiz 
de gayet açık bilmekte. Onun için, şu, "çanta" tabiri biraz yanlış tabirdir. Onu, tahmin ediyo
rum, daha sonra, düzelteceksiniz. 

Sayın Başkanım, sözlerime son verirken, enflasyonla ilgili olan konulara vakit yetersizliği 
nedeniyle tam olarak değinemeyeceğimi ifade ediyorum; ama bu konunun çok değişik önerge
lerle ve görüşmelerle dile geldiğini ve bu konuda değişik açıklamaların yapıldığını da hepimiz 
bilmekteyiz. Enflasyonda tedrici bir düşüş vardır; yükselmesini arzu eden hiç kimse yoktur. 
Bu sene Ortadoğu'daki körfez krizi husule gelmeseydi, rakamların yüzde 40 ve 40'lardan aşağı 
düşeceği şekilde bir eğrinin izlendiği de bir gerçektir; ama bütün bunlara rağmen, Hükümeti
mizin aldığı ve almakta olduğu önlemlerle, -bu körfez krizi nedeniyle husule gelen ve öngörül
meyen artışlarla birlikte- yüzde 40'lar ve 50'ler seviyesinde bir enflasyonun gerçekleşeceği tah
mini de şu anda yapılmaktadır. 

Sözlerime son verirken, şu üç cümlenin fevkalade önemli olduğunu vurgulamak istiyorum : 
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Tüm ürünlerin destekleme kapsamına alınması; tüm ürün destekleme fiyatlarının, enflas
yon üzerinde olması. Bilerek söylüyorum; tüm girdilerin sübvansiyonlu olarak sunulmasının, 
ekonomiye bir maliyeti vardır. Bunu sadece, buradan, laf olsun diye söylemek, kolay olan bir 
olay değildir. Bu üç cümleyle söylediklerim, özellikle bizim dışımızdaki partilerle, bizim ara
mızdaki -Türkiye'nin geleceğinin daha aydınlık olabilmesi yönünden- temel görüş ayrılıkları
mızın başında gelmektedir. Biz bu Uç noktada da, Türkiye'nin bugününü olduğu gibi, gelece
ğini de düşünerek hareket etmek mecburiyetinde olduğumuzu, dünyadaki gelişmeleri yakın
dan takip etmek mecburiyetinde olduğumuzu açıklıkla ortaya koymaktayız ve bugün, biliniz 
ki, Türkiyemizde tarımda da, tarıma dayalı olan sanayi sektörlerinde de fevkalade kıvanç veri
ci gelişmeler ortaya çıkmaktadır. Daha üç dört gün önce Ege'de yaptığım gezide bizzat tespit 
ettiğim olaylar vardır. AT ülkelerine belki de en zor ihracat kalemlerimizden olan et ve süt ma-
mulleriyle ilgili olarak o kadar güzel teşebbüslerimiz ortaya çıkmış ki, Anavatan Partisinin, 
serbest pazar piyasa ekonomisi şartları içerisinde bugün bu kalemlerde dahi Avrupa'ya ihracat 
yapılmaya başlanmıştır. Aynı şekilde, bugün, o kadar genç, güzel girişimcilerimiz, müteşebbis
lerimiz ortaya çıkmaya başlamışlardır ki, başta, Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan yap
tığımız destek ve teşvikler sayesinde, bugün gene mamul şekilde birçok sebzemizi Avrupa'ya 
ihraç eder duruma gelmişlerdir. Yine, kıvançla söylüyorum, bugün, iki tane genç müteşebbis 
iş adamımızın kurdukları ve henüz bir yılını dolduran müesseseleri sayesinde, Almanya'daki 
bütün pizzacıların, pizzalarının içinde kullandıkları sebzeyi bir tek Türk firması ihraç eder du
ruma gelmiştir. 

Geçmişteki, küçük, incir çekirdeğini doldurmayan, çiftçimizi veya kamuoyunu yanıltma
ya yönelik olarak -ki yamlmadıkları artık çok açık olarak ortadadır- kullanılan tabirlerin, ne 
Türkiye'ye, ne siyasî yaşamımıza, ne ekonomimize, ne de tarımımıza faydası vardır. 

Tekrar ifade ediyorum : Geliniz, Meclis kürsüsünde ve komisyonlarımızda, 2000'li yıllar
daki Türkiye'nin ne şekilde olması gerektiğini ve dünya ülkeleri içinde, daha saygın, refah sevi
yesi daha yüksek bir ülke haline gelebilmesi yolunda yapılacak olan çalışmaları, acısıyla, tatlı
sıyla; ama koltuk ve iktidar hırslarıyla değil, gerçek şekilde dile getirebilelim. 

Hepinize saygılar sunuyor, önergeye katılmadığımızı ifade ediyorum. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Bakanlar Kurulu hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alınıp... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, Bergama çiftçisi, Sayın Hüsnü Doğan'ı 
bekliyor. 

BAŞKAN — Kim bekliyor efendim? 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Bergama çiftçisi Sayın Hüsnü Doğan'ı bekliyor. 

BAŞKAN — Zatı âlinize mi davetiyeyi gönderdiler efendim?! 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Çiftçinin içindeyken söylediler. 

BAŞKAN — Ulaştırdınız efendim. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlar Kurulu hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı hususundaki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
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Şimdi, gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunu oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Gensoru önergesinin gündeme alınması kabul edilmemiştir. 

Kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 25 Ekim 1990 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 1939 
/ 

• 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kocaeli Milletvekili Alaettk Kurt'un, RT.T. Genel Müdürlüğünce 29.8.1990 tarihinde ya
pıldığı iddia edilen Adana, Diyarbakır ve Gaziantep ihalelerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cen
giz Tuncer'in yazılı cevabı (7/1556) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Cengiz Tuncer tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

PTT Genel Müdürlüğünün 29.8.1990 tarihinde Adana'da 1 ve 2 olarak, ayrıca Diyarbakır 
ve Gaziantep'de beheri 36 milyar keşif tutarlı ihale ettiği işlerle ilgili olarak; 

1. Adı geçen beher iş ile ilgili olarak hangi firmalara davetiye gönderilmiştir? 
2. Davetiye gönderilen firmalardan hangileri teşekkür, hangileri o işe teklif vermiştir? 
3. Adı geçen işlerle ilgili verilen tekliflerin sonuçları nasıldır? 
4. Adana 1 ve 2, Diyarbakır ve Gaziantep ihaleleri hangi firmalara verilmiştir? Bu fir

maların sahipleri kimlerdir? 

5. Adı geçen işlerin mukaveleleri bağıtlanmış mıdır? 
6. Diyarbakır işi için davet edilen 15 firmadan 14'nün teşekkür zarfı verdiği sadece " Ye-

nigün İnşaat" firmasının % 2,07 tenzilat ile işi aldığı doğru mudur? 

7. PTT işi en çok tenzilat yapana vermek zorunda mıdır? Yoksa dilediğine verebilir mi? 
8. Adı geçen işlerin özelliği nedir? Davet edilen firmaların davetinde esas kriter nedir? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 23.10.1990 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-101/961-33736 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: TBMM Başkanlığı Kan. ve Kar. Md.nün 7/1556-5722 sayılı yazısı. 
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Kocaeli Milletvekili Sayın Alaettin Kurt tarafından, PTT Genel Müdürlüğünce 29.8.1990 
tarihinde Adana, Gaziantep ve Diyarbakır illerinde yapılan ihalelere ilişkin olarak tarafıma 
tevcih edilen ilgide kayıtlı yazınız eki yazılı soru önergesi, incelenmiş ve cevaplarımız ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cengiz Tuncer 
Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. PTT Genel Müdürlüğünün 29.8.1990 tarihinde Adana'da 1 ve 2 olarak, ayrıca 
Diyarbakır ve Gaziantep'de beheri 36 milyar keşif tutarlı ihale ettiği işlerle ilgili olarak; 

Adıgeçen beher iş ile ilgili olarak hangi firmalara davetiye gönderilmiştir? 

Cevap 1. Söz konusu ihaleler için aşağıdaki firmalara davetiye gönderilmiştir. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

TEKFEN 
ERÎCSSON 
Atilla Doğan 
ERE Mühendislik 
STFA 
ESKA+ERSEL 
ERKO tnşaat 
NUROL 
Yenigün tnşaat 
Yılmaz tnşaat 
M. Rıza Akkaya 
Kibaroğlu tnşaat 
Hayrettin özdil 
StMKO 
DOSTAŞ+ÜÇEM+Yapı Planlama 
HES Kablo+ DEKA tnşaat 
ODtSAN tnşaat+HONTEL 
Mithat Topal + Işık tnşaat 
Konur tnşaat 
Günsayıl+Y. Ziya Zülfikar 
AKTEL tnşaat + Çağdaş tnşaat 
Nazmi Kürüm+ Ş. Çelik 
ALKE tnşaat 
tLDAN tnşaat 
ÖZGÜN Kablo+A. Yüksel 
Türkkablo + CEVAY 

Soru 2. Davetiye gönderilen firmalardan hangileri teşekkür, hangileri o işe teklif vermiştir? 
Cevap 2. a) Davetiye gönderilen firmalardan teşekkür edenler : 

1. STFA 
2. ESKA + ERSEL 
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3. KtBAROĞUJ 
4. StMKO 
5. DOSTAŞ+ÜÇEM+Yapı Planlama 
6. Mithat Topal+IŞIK tnşaat 
7. KONUR tnşaat 
8. Günsayıl+Y. Ziya Zülfikar 
9. AKTEL tnşaat+ÇAĞDAŞ tnşaat 

10. Türkkablo + CENAY 

b) Davetiye gönderilen firmalardan teklif veren firmalar : 

1. ERtCSSON 
2. ERE Mühendislik 
3. ERKO tnşaat 
4. YENtGÜN tnşaat 
5. YILMAZ tnşaat 
6. M. Rıza Akkaya 
7. Hayrettin özdü 
8. HES Kablo+ DEKA tnşaat 
9. ODtSAN tnşaat +HONTEL 

10. ALKE tnşaat 
11. ÎLDAN tnşaat 
12. ÖZGÜN Kablo+A. Yüksel 

Soru 3. Adı geçen işlerle ilgili verilen tekliflerin sonuçları nasıldır? 

Cevap 3. Tekliflerin sonuçları: 

Adana 1 Adana 2 Diyarbakır G.Antep Mersin 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

ERtCSSON 
ERE Mühendislik 
ERKO tnşaat 
YENtGÜN tnşaat 
YILMAZ tnşaat 
M. Rıza Akkaya 
H. özdü 
HES Kablo+DEKA tnşaat 
ODtSAN tnş.+HONTEL 
ALKE tnşaat 
İLDAN tnşaat 
ÖZGÜN Kablo+A. Yüksel 

— <% 1 
- % 1 
- % 4.70 

— 
- <% 4.20 

— 
— 

- % 10.12 
— 

- % 5.50 
— 

— % 10.17 

— 
— 

- % 5.15 
— 
— 

- % 16.50 
— 
— 

- <fl> 16.25 
- % 4.5 

— 
- % 10.07 

— 
— 
— 

- % 2.07 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—' 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

- % 3 
- % 5.10 

— 

- % 1 
— 

-% 6.45 
— 
— 
— 

- % 1 
- % 12.12 

— 
- % 5.60 
- % 12.15 
- % 10.27 

Soru 4. Adana 1 ve 2, Diyarbakır ve Gaziantep ihaleleri hangi firmalara verilmiştir? Bu 
firmaların sahipleri kimlerdir? 
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Cevap 4. 

Adana 

Adana 
Diyarbakır 
Gaziantep 

1 işi % 10.17 

2 işi °7o 16.50 
işi % 2.07 
işi % 5.10 

tenzilatla 
konsorsiyumuna 
tenzilatla 

»» 
»> 

ÖZGÜN Kablon-A 

M. Rıza Akkaya 
YENİGÜN İnşaat 
tLDAN tnşaat 

Firmalarına ihale edilmiştir. 

Bu firmaların sahipleri: 

ÖZGÜN Kablo ve Elektrik 
Malz. San. ve Tic. Lmt. Şti. 
1. Mehmet Tayları Gün 
2. Salih Vehbi Yelkenci 
3. Nursen Özbek 
4. Nihat Ayyıldız 

A. Yüksel 
Abdurrahman Yüksel 

M, 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

, Rıza Akkaya A.Ş. : 
M. Rıza Akkaya 
Uğur Akkaya 
Şükrü Danış 
Sıtkı Akkaya 
M. Sabri Aksüt 

YENtGÜN tnş. ve San. ve Tic. A.Ş. : 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Mithat Yenigün 
Fikret Yenigün 
Talat Yenigün 
Gülser Yenigün 
Müzeyyen Yenigün 

ILDAN İnş. Yapım San. ve Tic. A.Ş. : 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Nedrettin tldan 
Aydın tldan 
Nuri tldan 
Perihan tldan 
Kalbiye Dalgıç 
Hacı Hüseyin Tutkun 

Soru 5. Adıgeçen işlerin mukaveleleri bağıtlanmış mıdır? 
Cevap 5. Adıgeçen işlerin mukaveleleri imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. 

Soru 6. Diyarbakır işi için davet edilen 15 firmadan 14 ünün teşekkür zarfı verdiği sade
ce "Yenigün tnşaat" firmasının % 2.07 tenzilat ile işi aldığı doğru mudur? 

Cevap 6. Adıgeçen işlerin ihalelerine 1 inci maddede belirtilen 26 firma davet edilmiş 
ve davet mektubunda isteyen firmanın istediği kadar işe, geçici teminatlarını yatırmak şartıyla ka-

— *39 — 



T.B.M.M. B : 24 24 . 10 . 1990 O : 1 

tılabileceği belirtildiğinden, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Sımak illerini kapsayan ve Di
yarbakır grubu olarak adlandırılan işe davetli 26 firmadan 10 firma teşekkür zarfı vermiş, sa
dece Yenigün tnşaat firması % 2.07 tenzilat teklifi yapmış ve söz konusu iş bu yörenin yapısı 
ve özellikleri de dikkate alınarak % 2.07 tenzilatla Yenigün înşaat firmasına verilmiştir. 

Soru 7. PTT işi en çok tenzilat yapana vermek zorunda mıdır? Yoksa dilediğine verebi
lir mi? 

Cevap 7. Bir Kamu tktisadî Kuruluşu olan PTT Genel Müdürlüğü, 233 sayılı Kamu İk
tisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16/3 üncü maddesine göre, 2886 
sayılı Devlet thale Kanununa tabi değildir. 

Anılan maddeye dayanılarak yürürlüğe konulmuş bulunan Alım Satım Yönetmeliğinin 
34 üncü maddesi gereğince, PTT Genel Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
vermekte serbesttir. 

Soru 8. Adı geçen işlerin özelliği nedir? Davet edilen firmaların davetinde esas kriter nedir? 

Cevap 8. PTT Genel Müdürlüğü, 1985 yılına kadar şehiriçi telefon şebekesi işlerini ken
di ekip ve imkânlarıyla yapmakta iken, telefon hizmetine ilişkin yoğun talep karşısında, 198S 
yılından itibaren söz konusu işlerin malzemesi PTT'ce verilmek üzere yalnız işçilik 
(Montaj + Demontaj) işlerini ihale yoluyla müteahhitlere yaptırmaya başlamıştır. Bu arada 1986 
yılının sonunda yalnız İstanbul ilinde işçilik işlerine ilaveten kablo ve bir kısım şebeke malze
melerinin alımı da dahil olmak üzere global ihale yapılmış, 1987 yılında istenilen başarıya ula
şılamayan uygulamadan, 1988-89-90 yıllarında istenilen başarının fazlasıyla elde edildiği gö
rüldüğünden, işçilik ihalelerine malzeme temininde karşılaşılan zorluklar ve stok maliyetleri
nin ortadan kalkmış olduğu hususları da dikkate alınarak Türkiye genelinde işçilik+kablo 
temini+bir kısım şebeke malzemelerinin teminini içeren global şehiriçi telefon şebekeleri iha
lelerinin yapılmasına başlanmıştır. Söz konusu ihalelerde haberleşmenin can damarı olan şehi
riçi telefon şebekesi işlerinin hemen hemen tamamı müteahhitler kanalıyla yaptırılacağından, 
ilgili kuruluşumuzca, firma seçiminde azamî titizlik gösterilmiş ve PTT'yi tanıyan ve daha ön
ce PTT'ye benzer iş yapmış, kredileri büyük, A Grubu müteahhitlik karnesine sahip (en az 
keşif bedeli kadar) firmalar seçilmiştir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

24 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

24 . 10 . 1990 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK tŞLER 

1. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 51 arkadaşının, izledikleri tarım po
litikası ile çiftçileri tahammül edilemez sıkıntılara soktukları, enflasyonu Devlet po
litikası haline getirerek vatandaşları âdeta açlığa mahkûm ettikleri ve çeşitli olum
suzluklara neden oldukları iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 
99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi 
(11/18) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

S 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Kadının 
Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/717) (S. Sayısı : 452) 
(Dağıtma tarihi: 1.10.1990) 

2. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile İçişleri ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm komisyonları raporları (1/478) (S. Sayısı : 461) (Dağıtma tarihi : 
18.10.1990) 
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3. — Çanakkale Milletvekili M. Cumhur Ersümer ile Kars Milletvekili Yasin 
Bozkurt'un; 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/408) (S. Sayısı : 460) (Dağıtma ta
rihi : 12.10.1990) 

X 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi tdare Amirleri Kütahya Milletvekili Musta
fa Uğur Ener, Tokat Milletvekili Kâzım Özev ve Samsan Milletvekili Nafiz Kurt'un, 
27.121989 Tarih ve 3595 Sayılı 1990 Malî Yılı Bütçe Kanununun T.B.M.M. Kısmın
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (2/330) (S. Sayısı : 450) (Dağıtma tarihi : 1.10.1990) 

5. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Say ıh Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilereik 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) 

6. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayıh Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayıh Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) 
S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

7. — 765 Sayıh Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile içel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 
Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Ar
kadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakal]ıoğlu'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) 

8. — Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının, 926 Sayıh Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine ilişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/203) (S 
Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 5.4.1990) 

9. — 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) 

10. — 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) 
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11. — Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/524) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

12. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Kanunu Teklifi, Adana Millet
vekili Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Za
rarlarının önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286 ve 286'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 28.11.1989; 18.4.1990) 

13. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/676) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

14. _ 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 tarihî : 18.4.1990) 

15. — 2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17.1.1990 Tarihli ve 3599 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Da
ha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(1/672, 3/1114) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 1.5.1990) 

16. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları 
raporları (1/649) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 2.5.1990) 

17. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/481, 3/583) (S. Sayıları ; 155 ve 
155e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 21.12.1988, 10.5.1990) 

18. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya 
Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/227) (S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

19. — Balıkesir Milletvekili önder Kırlı ve 24 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin (A) Bendi Beşinci Fıkrasının Yeniden Dü
zenlenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/89) (S. Sayısı : 
414) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 
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X 20. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

21. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

22. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

23. — îzmiı Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı tmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.199*v 

24. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

25. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

26. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

27. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazhğının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

28. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

29. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazhğının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 
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3ü. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29,5.1990) 

31. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

32. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S, Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

33. _ İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

34. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

35. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

X 36. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi : 27.9.1990) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 38. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi : 27,9.1990) 

39. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 
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40. — Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt Özal'ın, 21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı 

Sayıştay Kanununun 5 inci ve 6 ncı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair. Kanun Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/389) (S. Sayısı : 451) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1990) 

41. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, İ l l i Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 

42. — 2954 Sayılı Kanunun 13 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/744) (S. Sayısı : 463) (Dağıt
ma tarihi : 18.10.1990) 

43. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye İntikal Eden Mal Varlıklarının tadesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


