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IV. — BAŞKANLIĞIN GE.NEL KURULA SUNUŞLARI
A) Gündem Dışı Ko
nuşmalar
1. — Hatay Milletvekili
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, basım küçümseyici ve kışkır
tıcı beyanlar ve polisin, görev
yapan gazetecilere karşı tutumu
na ilişkin gündem dışı konuşma
sı ve içişleri Bakanı Abdülkadir
Aksu'nun cevabı
2. — Nevşehir Milletvekili
Cemal Seymen'in, ponza taşı ih
racatı yolsuzluğuna ilişkin gün
dem dışı konuşması ve Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin
Kurt'un cevabı
3. — Afyon Milletvekili Ba
ki Durmazdın, kuraklık ve Gü
neydoğudaki köy hizmetlerine

221
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224

Sayfa
ilişkin gündem dışı konuşması ve
Tanm Orman ve Köyişleri Baka
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1. — isviçre'ye gidecek olan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı İmren Aykut'un dönüşüne
224
kadar Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığına, Devlet Bakanı
Cemil Çiçek'in vekillik etmesinin
uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/869) 241
2. — Bazı milletvekillerine
belirtilen sebep ve sürelerle izin
verilmesine* ilişkin Başkanlık tez
241:242
224:227 keresi (3/870)
3. — İki aydan fazla izin
alan Van Milletvekili Muslin Görentaş'a ödenek ve yolluğun veril
mesine ilişkin Başkanlık tezkeresi
242
(3/871)
227:236
V. — GENSORU, GENEL
GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞ
T U R M A S I VE
MECLİS
242
ARAŞTIRMASI
224
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Sayfa
A)

Öngörüşmeler

1. — Zonguldak Milletvekili
Tevfik Ertüzün ve 23 arkadaşının,
ülkemizdeki mevcut kalkınma
göstergelerini tespit etmek ve ye
ni bir kalkınma politikası belirle
mek amacıyla Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/41)
VI: — SORULAR VE CE
VAPLAR
A) Yazılı Sorular ve Ce
vapları
1. — İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'm hayalî ihra
catla ilgili olarak aranan bazı ki
şilerin Mersin Emniyet Müdürlü
ğünce korunduğu iddiasına ilişkin
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı
(7/644)
2. — Erzincan Milletvekili
Mustafa Kul'un, Almanya'daki

242
(

242:266
267
267

Türk çocuklarına yanlış dinî bil
giler okutulduğu iddiasına ve Di
yanet İşleri Başkanlığı"Döner Ser
maye İşletmesinde görevli bir me
mura ilişkin sorusu ve Devlet Ba
kanı Saffet Sert'in yazılı cevabı
(7/656)
269:270
3. — Samsun Milletvekili İr
fan Demiralp'in, Kıbrıs konusun
da endişe verici bazı gelişmeler
bulunduğu iddiasına ve Hüküme
tin bu konudaki tutumuna ilişkin
sorusu ve Dışişleri Bakanı A. Me
sut Yılmaz'm yazılı cevabı (7/665) 270:272

4. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, gardiyanların
ekonomik ve sosyal sorunlarına
267:269 ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı
Mahmut Oltan Sungurlu'nun ya
zılı cevabı (7/671)
272:273
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.00te
açılarak iki oturum yaptı.
İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi
Güneş ve 50 arkadaşının, 1 Mayısın "Ça
lışanlar Günü" olarak değerlendirilmesi
için sendikalarca yapılan başvurulara karşı
tahrik edici beyanlarda bulunduğu, 1 Ma
yıs 1989 tarihinde meydana gelebilecek
olaylan önlemek amacıyla önceden gerekli
tedbirleri almadığı ve olayların önlenme
si için güvenlik güçlerince çağdışı yöntem
ler uygulanmasına göz yumduğu ve bu ey
lemlerin Türk Ceza Kanununun 228, 230
ve 240 mcı maddelerine uyduğu iddiala
rıyla içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hak
kında bir Meclis soruşturması açılmasına
ilişkin önergesinin (9/1) yapılan öngörü ş

melerden sonra kabul edilmediği
açıklandı.
Görüşmelerine devam olunan, Ser
best Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci
Malt Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşa
virlik Kanunu Tasansı (1/553) (S. Sayı
sı : 249) ile,
Açık oya sunulan, Memurlar ve Di
ğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
\etki Kanununda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun Tasarısının (1/574) (S. Sa
yısı : 251)
Kabul edildikleri ve kanunlaştıkları
bildirildi.
6 Haziran 1989 Salı günü saat
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat
19.22'de son verildi.

Başkan
Başkanvekili
İlyas Aktas

Kâtip Uye
Bursa

Kâtip Uye
Edirne

Mustafa Ertuğrul Ünlü

Jsmaü Üğdûl

Kâtip Üye
Sakarya
Mümtaz Ozkök
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II. — GELEN KÂĞITLAR
5 . 6 . 1989
Tasanlar
1. — İnsan Kaynaklarının Değerlen
dirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlen
dirmenin Yeri Hakkında 142 Sayılı Ulus
lararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı (1/577) (Sağlık ve Sosyal İş
ler ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş ve komisyona havale tarihi :
2.6.1989)
2. — Yeraltı Madenlerinde İşe Alın
mada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı (1/578) (Sağlık ve
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonlarına)
(Başkanlığa geliş ve komisyona havale ta
rihi : 2.6.1989)
3. — Uluslararası Çalışma Normla
rı Uygulamasının Geliştirilmesinde Üçlü
Danışma Hakkında 144 Sayılı Uluslara
rası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı (1/579) (Sağlık ve Sosyal İşler ve
Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş ve komisyona havale tarihi : 2.6.1989)
Teklif
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Sigaranın Zararlarının Önlenme
si için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı
Genel Sağlık Yasasına Umumî Hıfzıssıhha Kanununa Kimi Maddeler Eklenme
sine İlişkin Yasa Önerisi (2/193) (Adalet
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi :
5.6.1989)
Yazdı Soru Önergeleri
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri
Sağlar'm, günlük bir gazetedeki (Hâsbah-

Pazartesi
çe'de Sonbahar" adlı yazı dizininin yayı
nının durdurulma nedenine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/713) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 23.5.1989)
2. — Sinop Milletvekili Özer Gürbüz'ün pancar ürünü destekleme alım fi
yatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/714) (Başkan
lığa geliş tarihi : 1.6.1989)
3. — Kocaeli Milletvekili Ömer
Türkçakal'ın, Hükümet Programı doğrul
tusunda hangi şehirlere tabiî gaz götürül
düğüne ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/715) (Başkanlığa geliş tari
hi : 1.6.1989)
4. — Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürseler'in, Trakya'da E-5 karayolu gü
zergâhında kurulan ve kurulmak istenen
sanayi kuruluşlarının işgal edecekleri ta
rım arazilerinin miktarına ilişkin Sanayi
ve Ticaret Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/716) (Başkanlığa geliş tarihi :
2.6.1989)
5. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989
tarihinde meydana gelen olaya ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/717)
(Başkanlığa geliş tarihi : 2.6.1989)
,6. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder
Kırlı'nm, Marmara Adasındaki mermer
yataklarının işletilmesi amacıyla Etibankçâ yapılan harcamaya ve bu yatakların iş
letmesinin özel sektöre verileceği iddiası
na ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/718) (Başkanlığa geliş tarihi :
2.6.1989)
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7. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder
Kırh'nın, Balıkesir Devlet Hastanesinde
görevli dört hemşirenin görevlerinden
alınmalarının nedenine ilişkin Sağlık Bar
kanından yazılı soru önergesi (7/719) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 2.6.1989)

8. — Bursa Milletvekili Beytullah
Mehmet Gazioğlu'nun, Sosyal Sigortalar
Kurumunun alacaklarına ilişkin Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/720) (Başkanlığa geliş tari
hi : 2.6.1989)

6 . 6 . 1989
Tezkereler

1. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü'
nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi
(3/863) Anayasa ve Adalet Komisyonları
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona)
(Başkanlığa geliş tarihi : 2.6.1989)
2. — Hakkâri Milletvekili Naim
Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi (3/864) (AnayasaVe Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi :
2.6.1989)
3. — İçel Milletvekili Fikri Sağlâr'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi
(3/865) (Anayasa ve Adalet Komisyonları
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona)
(Başkanlığa geliş tarihi : 2.6.1989)
4. — Trabzon Milletvekili Eyüp
Aşık'm Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi
(3/866) (Anayasa ve Adalet Komisyonlan
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona)
(Başkanlığa geliş tarihi : 2.6.1989)
5. — İsparta Milletvekili Süleyman
Demirel'in Yasama Dokunulmazlığının
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi (3/867) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko-
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Sak

misyona) (Başkanlığa geliş tarihi :
2.6.1989)
6. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi
(3/868) (Anayasa ve Adalet Komisyonları
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona)
(Başkanlığa geliş tarihi : 2.6.1989)
Rapor

1. '— Konya Milletvekili Mehmet
Şimşek ve 16 Arkadaşmın, 2547 Sayılı
Yükseköğretim Kanununun 3455 Sayılı
Kanunla Değişik Geçici 8 inci Maddesi
nin 4 üncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Ko
misyonu Raporu (2/130) (S. Sayısı : 255)
(Dağıtma tarihi : 5.6.1989)
Yazrk Soru Önergeleri

1. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı kişi ve firmalar tarafından
M.T.A.'ya ait Nevşehir'deki Ponza Taşı
Madeninden kaçak olarak üretim ve satış
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/721) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 2.6.1989)
2. — Bursa Milletvekili Abdulkadir
Cenkçiler'in, ikinci ligde grubunda şampi
yon olan Bursaspor Futbol Takımının bi
rinci ligde oynayamayacağına dair Futbol
Federasyonu kararma ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi (7/722) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 17.5.1989)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Avcı
KÂTİP ÜYELER : Cemal Özbilen (kırklardı), Mümtaz Özkok (Sakarya)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97 nci Birleşimini açıyorum.
III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle
yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekille
rinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle
ve el işaretiyle belirtmelerini rica ederim.
(Erzurum Milletvekili Mustafa Rıfkı Yaylalı'ya kadar yoklama yapıldı)

Toplantı yetersayımız vardır, görüş
melere başlıyoruz.
Gündeme geçmeden evvel, üç sayın
milletvekli arkadaşımızın gündem dışı söz
istemi varchr, onları yerine gejtireceğim.

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
ön şartıdır. Basın hürriyetinin kısıtlandı
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
ğı ya da güdümlü olarak kullanıldığı top
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat
Sökmenoğlu'nun, basını küçümseyici ve kışkırtıcılum, tek sesli bir toplumdur. Basının te
beyanlar ve polisin, görev yapan gazetecilere karsı mel görevlerinden biri olan bilgi alma ve
tutumuna ilişkin gündem dışı konuşması ve içişle yayma özgürlüğü ciddî engellerle karşıla
şırken, yine son günlerde basının temel iş
ri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevabı
BAŞKAN — Hatay Milletvekili Sa
yın Mustafa Murat Sökmenoğlu, basını
küçümseyici beyanlar ve polisin, görev ya
pan gazetecilere karşı tutumu hakkında
söz istemişlerdir.
Buyurun Sayın Sökmenoğlu.
MUSTAFA MURAT SÖKME
NOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri; basını küçümseyici ve kış
kırtıcı beyanlarla başlayan ve giderek ar
tan baskılarla, polisin, görev yapan gaze
tecilere hasmane tutumu karşısında söz al
mış bulunuyor, Yüce Heyetinizi saygı ile
selamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, ülkemizde, son
zamanlarda, basına karşı bir baskı ve sin
dirme harekâtı bizzat Hükümet tarafın
dan başlatılmıştır. Bu harekât için özel bir
yöntem uygulandığı da gözlenmektedir.
Basın özgürlüğü, demokratik toplumun
— 224

lev ve görevlerinden olan halkı bilgilendir
me faaliyeti ve görüş açıklama, yorum
yapma özgürlüğü, sindirme usulleriyle ön
lenmek istenmektedir.
Sayın milletvekilleri, Anayasanın açık
hükümlerine karşı yayınların basımdan
önce denetlenmesi, dağıtımının önlenme
si, gazete bürolarının aranması, gazeteci
lerin gözaltına alınması, kitap ve dergile
rin toplatılması, yazar ve sorumlu yöneti
cilerin tutuklanması, demokrasinin inkı
taa uğradığı yıllarda ülkemizde sıkça rast
lanan olaylar haline gelmiştir. Ancak, de
mokrasinin işlediğini iddia ettiğiniz bir
idarede, bu uygulamaların bazılarına te
vessül edilme eğilimleri dahi, üzücüdür,
üzücü olduğu kadar da ürkütücüdür.
Sayın milletvekilleri, çağdaş demok
rasinin temel taşı olan basın özgürlüğü,
gerçekte birçok hak ve özgürlüğü içeren
haktır. Bu hak, görüş ve düşünceleri ser-
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bestçe dile getirme hakkını; kısaca, anla
tım hürriyetini içerir. Çağdaş demokrasi
lerin, hür basın, yani basın özgürlüğü ko
nusunda her gün yeni adımlar attığı bir
dönemde, ülkemizde uygulanmak istenen
kısıtlayıcı önlemler, bugün göz ardı edile
mez boyutlara ulaşmıştır.
1 Mayıs olayları sırasında, polis tel
sizlerinde, gazetecilerden ağıza alınmaya
cak sövgülerle bahsedilmesi, gazetecilerin
dövülüp yaralanması gibi olaylar göster
mektedir ki, Türkiye, henüz, demokrasi
nin ilk şartı olan basın özgürlüğüne ve do
layısıyla da demokraside çağdaş olmaktan
çok uzaklardadır ve iddia edildiği gibi, çağ
adayan bir Türkiye imajı da ortada yolctur.
Sayın milletvekilleri, sopayla çağ at
ladığını iddia etmek bir hayal mahsulüdür.
Ancak, bilinmelidir ki, basını susturma
ya çalışan iktidarların ömrü uzun olma
mış, aksine süratle halk desteğini kaybet
menin hırsıyla, çağın karanlıklarına gö
mülme arzu°\:nu Çabuklaştırmıştır.
Muhterem milletvekilleri, ülkemizde
demokrasinin korunması ve savunulma
sı, millî iradenin tek tecelligâhı Yüce Mec
lise, siz sayın milletvekillerine düşen bir
görevdir. Olayların görmemizlikten gelin
diği, İktidarın sütün sütün övüldüğü, ic
raatına makaleler yazıldığı zaman, basını
başına taç yapanların, manşetlerden in
meye, halkın desteğini kaybetmeye başla
dıktan sonra, kamuoyunun duygularını
yazanlara düşman olanların, baskıyla bir
yere varamayacağı da aşikârdır.
Bulvar Gazetesinin kapanmasını sağ
layanların, özellikle çalışanlarının işsiz or
tada bırakılmasına sebep olanların, hak
sızlıklarını sürdürmeye artık imkânları
kalmamıştır. Kalemlerin, daktiloların, fo
toğraf makinelerinin protesto amacıyla
boşluğa bırakılmasındaki, manayı, yüce
liği anlamazlığa gelseler de, çırpınmak
beyhudedir.
Gün gelecek, pembe tablo, pembe
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Türkiye senaryosuna televizyonda devam
da edilemeyecektir; televizyon, hakikatle
ri gizleyemeyecek, makyajlı iktidarın ger
çek durumunu daha fazla halktan saklayamacaktır. Çünkü, Türkiye Cumhuriye
ti, tek adam devrine dönmeyecektir. Marcos'u oynamak, çağdaş olma azminde olan
Türkiye'de geçerliliğini yitirecektir.
Sayın milletvekilleri, yoruma dahi
tekzip gönderen bir yönetimin, giderek de
mokrasiden uzaklaştığını söylemek keha
net olmaz. Hükümet, bütün işini bırak
mış, tekzip bürosu kurmuş, yorumlara da,
köşe yazarlanna da her gün tekzip gön
dermektedir. Yoruma tekzip, demokrasiyle
idare edilen ülkelerin hangisinde var; lüt
fen açıklayın? Yanlış habere tekzip başka
şeydir, yoruma tekzip başka şeydir. Şaşa
alı günlerde, basına, devlet ciddiyetiyle
bağdaşmayacak derecede müsamaha gös
termenin, lehte propaganda aracı diye ba
sını kullanmanın, basına sınırsız imkân
lar tanıyıp, mahremiyet ölçülerinin dahi
üstünde müsümaha gösterip; daha sonra
da halk desteğini kaybetmenin acısını, in
sanların haber alma hürriyetlerine ambar
go koyarak çıkarmanın tezatlarını, bugün
ülkemizde yaşamaktayız.
Sayın milletvekilleri, Sayın Başbaka
na, "açız" diye bağırana copla saldıran,
Antalya'da halka hücum eden polise ma
ni olmaya çalışan milletvekillerine cop sal
layan zihniyet, şimdi de basına sopayla sal
dırmakta, fikirlerin üzerine şal örtmeye
kalkmaktadır.
Muhterem milletvekilleri, coplu de
mokrasi, sopalı demokrasi, rejimi rayın
dan çıkarmaktan başka bir işe yaramaz;
tedbir yerine, tahrik ise, polis devleti ya
ratır. "Basını zapturapt altına alın" lafı,
polisi sertleştirmiş, polisin eline imkân ver
miştir. Türk Milleti, Türk basını buna la
yık değildir. Özde demokrat olan milletin
sabrını taşırmayalım, demokrasiye sahip

T.B.M.M.

B : 97

çıkalım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
bu tip olayları görmezlikten gelmesine
müsaade etmeyelim.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
halkın halk için halk tarafından yönetil
mesi olan demokrasinin yaşatılmasına, ba
sınıyla, üniversitesiyle, işçisiyle, yargı or
ganlarıyla sahip çıkarken, en önemli gö
revin Türkiye Büyük Millet Meclisinde ol
duğunu unutmamamız lazım geldiğini
yüksek huzurlarınızda bir kere daha ha
tırlatırken, Yüce Heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Sökmenoğlu.
Hükümet adına, Sayın İçişleri Baka
nı Aldülkadir Aksu; buyurun efendim.
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Hatay Milletve
kili Sayın Murat Sökmenoğlu*nun gün
dem dışı konuşma konusu yaptığı, polisin,
görev yapan gazetecilere karşı tutumu hu
susunda görüşlerimizi açıklamak üzere
huzurlarınızda bulunuyorum.
Sayın milletvekilleri, yüce milletimi
zin demokrasiye yürekten bağlılığı ve de
mokrasiyi hayat tarzı olarak benimsemiş
olması sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti
demokratik bir hukuk devletidir. Demok
ratik her ülke gibi, memleketimizde de ba
sınımızın müstesna bir yeri vardır. Ana
yasamızda yer alan kişi hürriyeti, haber
leşme hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti,
hak arama hürriyeti gibi, basın hürriyeti
de, demokrasinin gereklerinden biridir.
Esasen, bu hürriyetler, birbirini tamam
layan, birinin eksikliği halinde demokra
si açısından nakıseler yaratan temel hak
lardan olduğu için, bunlara Anayasamız
da da itina ile yer verilmiştir.
Kamuoyunu ülkede olan bitenlerden
haberdar eden, halkın gözü, kulağı olan
ve hatta yerine göre, kamuoyu oluşturan
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basın mensupları elbette kutsal bir göre
vi yerine getirmektedirler, bundan kimse
nin şüphesi yoktur.
Öte yandan, 25.12.1987 tarihinde Yü
ce Meclisimizde Sayın Başbakanımız ta
rafından okunan Hükümet Programımız
da da belirtildiği gibi, ülkede, huzur, asa
yiş ve güvenin temini, vatandaşın can ve
mal emniyetinin sağlanması devletin ilk ve
aslî görevidir; bu görev yerine getirilme
den devletin varlığından bahsedilemez.
Demek ki, bu görevi yerine getirmek için,
gerektiğinde canlarını vermekte tereddüt
etmeyen güvenlik güçlerimiz de, diğer
önemli ve ulv! bir vazifenin ifasıyla mü
kelleftirler.
Yine, Hükümet Programımızda da
belirttiğimiz gibi, huzur ve güvenin bedeli,
demokratik nizamdan, insan hak ve hür
riyetlerinden vazgeçmek değildir.
Esasen, güvenlik güçlerimizin1, ülke
de kanun hakimiyetini sağlamak, vatan
daşlarımızın, Anayasada yazılı temel hak
ve hürriyetlerini kolayca kullanabilecekleri
huzur ve güven ortamını tesis ve idame et
tirmek görevini yerine getirmek için vazi
fe yaptıkları düşünülürse, kıymetli basın
mensuplarımız ile güvenlik güçlerimiz ay
nı gayeye hizmet etmektedirler. Bu sebep
le, aralarında bir çatışma değil, işbirliği
söz konusudur.
Her camiada olduğu gibi, güvenlik
güçleri mensupları arasında da, zaman za
man kendilerine yakışmayan hatalı dav
ranışlarda bulananlar olabilir. Bu yüzden,
bu münferit olaylarla ilgili olarak, bakan
lığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğünce
çıkarılan tamimlerle polisimizin dikkati
çekilerek, basın mensuplarına yardımcı ol
maları istenmektedir.
Bir örnek olması açısından,
27.10.1988 günlü, valiliklere ve merkez teş
kilatımıza gönderilen bir genelgeden bir
pasaj okumak istiyorum :
226 —

T.B.M.M.

B : 97

6 . 6 . 1989

"Görevimiz, basın mensuplanna
karşı zorluk çıkarmak değil, görevlerinde
onlara gereken kolaylığı ve yardımı sağ
lamaktır. Üstün bir feragat ve fedakârlık
örneği vererek milletimizin güven ve say
gısını kazanmış teşkilat mensuplarımızın,
basın mensuplarına karsı daha hassas dav
ranarak iyi bir düzeye ulaşmış olan polishalk ve polis-basın ilişkilerini olumsuz
yönde etkileyecek hareketlerden kaçınma
larını ve bu konuda gereken hassasiyetin
gösterilmesini, personelin bu hususta uya
rılmasını önemle rica ederim."
Genelge bu şekilde devam et
mektedir.
Ayrıca, Bakanlığımıza intikal eden ve
haberdar olduğumuz, basın mensuplarıy
la ilgili olaylar titizlikle incelenmekte, ge
rekli görüldüğünde soruşturularak, suçlu
görülen güvenlik güçleri mensubu görev
liler hakkında adi! ve idarî müeyyideler
uygulanmaktadır.
Konuyu böylece bilgilerinize arz et
mekle birlikte, şunu da açıkça ifade etmek
isterim : Sizin koyduğunuz kanunları uy
gulayan polisin de, toplumun bir parçası
olduğunu, duyguları olduğunu göz önü
ne almadan, hata yapabileceğini düşün
meden; hak etmediği bir şekilde, münfe
rit olaylar için bütün bir polis camiasını
lütfen suçlamayalım.
Hepinize saygılar sunuyorum.
(ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Bakan.
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Buyurunuz Sayın Seymen.
CEMAL SEYMEN (Nevşehir) —
Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri;
29 Mayıs 1989 tarihli Yeni Asır gazetesin
de, "Milletvekilinin kardeşi devletin ma
denini yağmalıyor" başlığı altında
"ANAP Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu'nun kardeşi ihsan Babaoğlu; Maden
letkik Aramaya ait arazilerden kaçak ola
rak çıkarttığı ponza taşını yurt dışına sa
tarak havadan milyarlar kazanıyor" iddi
asıyla çıkan haber konusunda gündem dışı
söz alamak mecburiyetinde kaldığım için
üzüntülerimi ifade ederek kunoşmama
başlamak istiyorum.
Hemen belirteyim ki, seçim bölgem
de Anavatan Partisine mensup diğer mil
letvekili arkadaşım Sayın Babaoğlu hak
kındaki bu iddia ve isnatlar konusunda
herhangi bir ekleme yapmak, degerii mes
lektaşım hakkında herhangi bir ithamda
bulunmak veyahut da bir karalama ama
cına taşımadığımı; böyfc bir konuşma yap
mak mecburiyetinde kaldığım için de ken
dilerinden, beni anlayışla karşılamalarını,
özellikle rica ediyorum.
Değerli milletvekilleri, amacım, ta
mamıyla, basında yer alan ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin onurunu ve bütün
milletvekillerinin onurunu, ayrıca da yöremdeki bir yolsuzluğu ilgilendirmesi ba
kamından, gerçeğin ortaya çıkmasından
ibarettir.

Söz konusu gazetede yer alan haber
2. — Nevşehir Mületveküi Cemal Seymtn'de,
20
kadar Armanın Nevşehir'de Maden
«, ponza taşı ihracatı yolsuzluğuna ilişkin gün
letkik
Aramaya ait arazilerde ponza ma
dem dtst konuşması ve Enerji ve lahit Kaynaklar
deni çıkardıkları ve bu madenleri yasa dışı
Bakanı Fahrettin Kurt'un cevabı.
yollardan yurt dışına ihraç ettikleri iddi
BAŞKAN — Ponza taşı ihracatı yol
ası yer almaktadır. Gerçekten de, ilimiz
suzluğuyla ilgili olarak Nevşehir Milletve
de, Maden letkik Aramaya ait ve sadece
kili Sayın Cemal Seymen gündem dışı söz
bu Kurumumuzun arama yetkisinde buistemişlerdir; kendilerine söz veriyorum.
— 227 —
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lunan pek çok arazimiz mevcuttur ve bu
radan ponza taşı çıkarılmakta ve bu pon
za taşı yurt dışına ihraç edilerek, pek çok
döviz girdisi sağlanmaktadır. Ancak, da
ha önceleri tonu 600 dolardan ihraç edi
len bu madenden büyük ölçüde kazanç
sağlandığı gözlenince, pek çok kimse özel
olarak bu maden ihracatı işine karışmış ve
son zamanlarda da bu madenin tonunu
25 dolara kadar düşürerek dışarıya teklif
te bulunmuşlardır.

çim öncesinde, "Bu madenler sizin. Beni
seçin, istediğiniz gibi çıkarıp satın ve zen
gin olun" diye seçim propagandası
yaptığını" iddia etmektedir.

Gerçekten de, özel sektöre ait bu fir
malardan pek çoğu maden arama ruhsatı
almış bulunmaktadırlar. Ancak, gerek ga
zetenin iddiasında ve gerekse yöremizde
ki söylentilerden anlışılmaktadır ki, yine
pek çok firma da ruhsat almaksızın bu
madeni yurt Çİışına ihraç etmekte ve bu
furyaya göz yumulmaktadır, ihracat nay
lon faturalarla yapılmaktadır. Naylon fa
turaların büyük bir bölümü Mersin de,
adresi belli olmayan-birtakım firmalardan
temin edilmektedir ve bu konuda para ka
zanan pek çok kişi bulunmaktadır. İddia
lar böyledir.

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım.

Bu iddiaları, bahse konu gazetenin
değerli iki muhabiri, kendilerince kanıt
ladıklarını iddia etmektedirler. Kendileri,
"İlk önce bu maden ocaklarına gireme
diklerini, yasa dışı yoldan ruhsatsız ma
den çıkaran firmaların bir nevi Mafia'nın
elinde olduğunu, maden ocaklarına kim
senin sokulmadığını, yaklaşmak isteyen
lerin silahla tehdit edildiğini; ancak, ken
dilerinin bu madeni ihraç edecek bir fir
manın alıcısıymış gibi kartvizit çıkardık
larını ve bu kartvizitle sayın milletvekili
nin kardeşi olduğunu iddia ettikleri İhsan
Babaoğlu ile görüşme yaptıklarını ve İh
san Babaoğlu'nun, teyp bandına kaydet
tikleri konuşmasında aynen, "Burada dağ
taş ponza, bir kepçen olsun yeter. Topra
ğı bir metre kaz, ponzayla karşılaşırsın. İs
tediğin yeri kaz, bize kimse karışmaz" de
diğini ve Sayın Ali Babaoğlu'nun da se— 228

Değerli milletvekilleri, olayın gazete
de yansıtılması böyledir; ancak, basından
bir başka gerçeği daha öğreniyoruz.
MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Ken
din öğren, basma ne bakıyorsun, millet
vekilisin.

CEMAL SEYMEN (Devamla) —
Beyefendi, biz de bir gerçeğin ortaya çı
karılmasına çalışıyoruz. Lütfen söz
atmayın.
BAŞKAN — Sayın Seymen... Sayın
Seymen, karşılıklı konuşmayalım lütfen.
MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Boş
konuşuyorsun.
CEMAL SEYMEN (Devamla) —
Lütfen söz atmayın. Söz atarak gerçeği
gizleyemezsiniz. Lütfen söz atmayın.
BAŞKAN — Sayın Seymen... Sayın
Seymen, lütfen...
CEMAL SEYMEN (Devamla) —
Sizi ilgilendiren bir şey yok.
BAŞKAN — Sayın Seymen, konuş
manıza devam edin.
Süreniz de doldu, lütfen bitiriniz.
MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Boş
konuşuyorsun.
CEMAL SEYMEN (Devamla) —
Ben nasıl konuştuğumu biliyorum. Yolsuz
luğun ortaya çıkarılması, boş konuşma de
ğil. Yolsuzlukların ortaya çıkarılması için
konuşanlara "Boş konuşuyorsun" diyen
ler, herhalde yolsuzlukların küllenmesini
isteyenlerdir. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Seymen, karşılıklı
konuşuyorsunuz, zamanınızı harcıyorsu
nuz. Süreniz doldu efendim.
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CEMAL SEYMEN (Devamla) —
Değerli milletvekilleri, 21 Mart 1988 tari
hinde, Maden Tetkik Arama Genel Mü
dürü Orhan Baysal, Bakanlığa bir yazı
göndererek, Bakanlıktan, buradaki yağ
manın önlenmesi konusunda tedbir alın
masını istemiştir; ama Bakanlık herhangi
bir tedbir almamıştır.
Nevşehir Valiliği, yasal yollardan ma
den arama ruhsatına sahip olan altı firma
nın buradaki maden vurgununa önlem
alınması konusunda verdikleri dilekçeye
verdiği cevapta, "Dilekçeniz incelendi.
Sürekli denetim yapıyoruz. Kaçakçılığı
önleyici tedbir almalısınız" demektedir.
Değerli arkadaşlarım, şimdi şu hu
susların aydınlanmasını Yüce Meclisten
istirham ediyorum; önce, Enerji Bakanlı
ğımızı ilgilendiren bir konuda Sayın Ener
ji Bakanıma soruyorum : Maden Tetkik
Arama Genel Müdürünün yazmış oldu
ğu 21 Mart 1989 tarih ve 5582 sayılı yazı
da önlem istendiği halde, Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanlığı buradaki maden
yağması konusunda bir önlem alınması
hu su sunda emir vermiş midir veya böyle
bir çalışma yapmakta mıdır?
İkinci olarak, gerçekten, naylon fatu
rayla bu ihracat yapılıyorsa ve bu söylen
tiler varsa, bu konuda Maliye ve Gümrük
Bakanlığımızın vergi inceleme elemanla
rı Nevşehir yöresinde herhangi bir dene
tim yapmış mıdırlar, yapmakta mıdırlar?
Ele geçen bilgiler var mıdır?
Konunun malî polisi de ilgilendirme
si bakımından, Sayın İçişleri Bakanlığı
mız, malî polise bu konuda bir direktif
vermiş midir, bir emir vermiş midir?
Maden Tetkik Arama Kurumu, elin
de dünya kadar arazi bulunduğu halde, bu
maden ocaklarını kendisi işletmeyip, baş
kaları eliyle bu madenin çıkarılıp ihraç
edilmesine neden göz yummaktadır? Ken
disi maden çıkarmayacaksa, niçin bu ara-
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züerdeki madenlerin işletmesini ihaleye çı
kartmamaktadır?
Son olarak da, Sayın Babaoğlu'dan,
yöremizin bir milletvekili olarak, kendisi
nin, kardeşiyle, bu firmanın sahibiyle, ye
ğenleriyim veya bu firmayla herhangi .bir
bağlantısı olup olmadığı konusunda açık
lama yapmasını; gerek bu Meclisteki say
gınlığın sürmesine yardımcı olması bakı-'
mından, gerek ilimizdeki bir yolsuzluğun
ortaya çıkarılması bakımından ve gerekse
milletvekili onurumuzun artarak sürdü
rülmesi bakımından gerekli gördüğümü ve
bu konuda açıklama yapılmasını bekledi
ğimi arz ediyor, Yüce Meclisin sayın üye
lerini en derin saygılarımla selamlıyorum.
(SHP sıralarından alkışlar)
ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, sataşma var, söz istiyorum.
BAŞKAN — Bir dakika...
Hükümet adına Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Sayın Kurt...
ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) — Ön
ce, benim ismime sataşma var.
BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Babaoğlu...
ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) — Ön
ce, ben gerçekleri açıklayayım.
BAŞKAN — Bir dakika efendim...
Size de söz vereceğim. Bir dakika efendim.
ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) - Ön
ce ben gerçekleri açıklayayım, sonra Sa
yın Bakan eksikleri tamamlasın.
BAŞKAN — Bir dakika efendim...
(SHP sıralarından, "Hakem var, Başkan
var" sesleri)
Sayın Babaoğlu, sizin müracaaatınızı
nazarı dikkate alıyorum.
ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) —
"Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu'nun
kardeşi" diye hitap etmiştir; bu yolsuzlu
ğa benim ismim karıştırılmıştır; bu konu
da açıklık getirmek benim hakkımdır. Sa-
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yın Bakanımız, bilahara, Bakanlığıyla il
gili açıklama getirebilir.
BAŞKAN — Hayır. Ben sizin hak
kınızı gasp etmiyorum ki... Sataşmadan
dolayı söz vermede takdir bana ait; lütfen
buyurun... Hayır; kürsüye buyurmayın,
oturun lütfen.
ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) — Na
sıl otururum? Cevap vereceğim.
BAŞKAN — Hayır efendim... Lüt
fen... İstirham ediyorum...
ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) — Ce
vap vereceğim.
BAŞKAN — Hayır efendim, olmaz!
ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, particilik yapma.
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen kürsüyü terk ediniz...
ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) — Yol
suzluktan söz ediliyor; bu konuşma benim
hakkımdır.
BAŞKAN — Hayır efendim! Lüt
fen... (SHP sıralarından, "Sıranı bekle"
sesleri)
ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) —
Gerçekleri dile getirmek istiyorum; neden
rahatsız oluyorsunuz?
BAŞKAN — Sayın grup başkanvekilleri, lütfen... Sataşmadan dolayı söz vere
bilirim; ama usul bu değil.
Sayın Babaoğlu, size, sataşmadan do
layı söz verebilirim; ama usul bu değil.
ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) —
Müsaade buyurun da cevap vereyim.
BAŞKAN — Ama, usul böyle, İçtü
zükteki usul bu.
ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) — Sa
taşma vardır.
BAŞKAN — Efendim, onun takdiri
banla ait, siz lütfen yerinize buyurun.
ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) — Ba
kandan sonra mı söz vereceksiniz?
— 230
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' BAŞKAN — Efendim, ne zaman ve
receğimi bilmiyorum.
ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) — Bil
miyorum olmaz; bir sataşma oldu.
BAŞKAN — Efendim, lütfen yerini
ze oturunuz.
ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) — Ko
nuşmak benim hakkım.
BAŞKAN — Sayın Babaoğlu, Lüt
fen... (SHP sıralarından, "At dışarı"
sesleri)
Sayın Sevmen'in konuşmasına cevap
vermek üzere, Hükümet adına, Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Kurt; bu
yurun efendim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR
BAKANI FAHRETTİN KURT (Trab
zon) — Sayın Başkan, çok değerli millet
vekili arkadaşlarım; Nevşehir Milletveki
li Sayın Cemal Sevmen arkadaşımızın bu
rada konu ettiği ponza hakkında ve bu ko
nuyla ilgili olarak Bakanlığın yaptıkları
hakkında sizlere bilgi vermek için huzur
larınıza çıkmış bulunuyorum.
Bildiğiniz gibi, 1987-1988 yıllarında,
özellikle ponzaya karşı talebin artması kar
şısında, Türkiye'de ponza madenini çıkar
ma ve ihraç etme konusunda birçok va
tandaşımız bu konuya ilgi duymuştur ve
yine bu talep karşısında, çok sayıda kişi
nin, ponza aramak, bunun için ruhsat al
mak için çalıştıkları, hatta bunun yanın
da ruhsatlı sahaların dışında kalan bazı
yerlerde köylü vatandaşlarımızın da çuval
larla bunları toparlayıp ilgili ihracatçı fir
malara satmak için çalıştıkları bir ger
çektir.
1987 yılında, ponza ihracatı, genel
maden ihracatımız içerisinde, bor ve
kromdan sonra üçüncü sıraya yükselmiş
tir. Tabiî, bu şekilde talep devam ederken,
değerli arkadaşlarımızın da belirttiği gi
bi, ihracatta tonu 500 dolar mertebesin
de olan ponzanın tonu şu anda 120 dola-
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ra kadar düşmüş bulunmaktadır. Bu pon
za madeninin yurt dışında fiyatının düş
mesini önlemek bakımından Bakanlık ola
rak uygun bir şekilde fon getirmeyi öngö
rüyoruz.
Bahse konu Nevşehir bölgesinde, da
ha önce Kayseri'de yaptığımız gibi,
MTA'ya ait 17 ruhsatlı alanı açık artır
mayla ihaleye çıkardık ve buradan 560
milyon lira gelir elde edildi. Bu geliri MTA
kendi kaynaklarında, kendi aramalarında
kullanıyor. Ayrıca bu sahalarda yapılan
üretimin de yüzde 5'i kanunları gereği
MTA'ya kalmış bulunuyor.
Bu konu basına intikal etmiş olması
na rağmen, daha derinlere gidiyor, daha
eski bir hadise.
Konya Orta Anadolu İkinci Bölge
Müdürlüğümüz, Genel Müdürlüğümüze
15.3.1989 gün ve 606 sayüı, 20 Mart 1989
gün ve 648 sayılı gizli yazıları ile, uhdemizdeki Ö.N.İ.R. 2058 ve Ö.N.İ.R. 2217
ruhsat nolu ponza sahalarında kaçak pon
za üretildiğini bildirmiş; bölge teknik ele
manlarınca 14.3.1989 günü, anılan saha
larda yapılan tetkike ait tutanak, yazı ekin
de Genel Müdürlüğümüze iletilmiştir. Ge
nel Müdürlüğümüz, durumu, 21.3.1989
gün ve 5582 sayılı yazılan ile Bakanlık
Maden Dairesi Başkanlığına bildirmiştir.
Söz konusu yazıda, "Konunun tet
kiki ile, kaçak üretim yapanlar hakkında
3213 sayılı Maden Kanununun 12 nci
maddesinin son paragrafı uyarınca işlem
yapılması'' istenmiştir.
Genel Müdürlüğün yazısı üzerine,
Maden Dairesi Başkanlığı, 21.3.1989 gün
ve 176; Denetleme ve Dış İlişkiler Şube
Müdürlüğü de 34/17302 sayılı yazıları ile
durumu ve kaçak faaliyetin durdurulma
sının gerektiği hususunu Nevşehir Valili
ğine bildirmiştir.
Maden Daireli Başkanlığının Nevşe
hir Valiliğine yazısına istinaden, Konya
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Bölgesinden iki teknik eleman, Genel Mü
dürlükten bir Teknik eleman, 24.3.1989
Cuma günü Nevşehir Valiliğine giderek,
ilgili Vali Yardımcısı Sayın Ahmet Ülkü
Aktuğ ile görüşmüştür. Kendisinden, ko
nunun yerinde incelenmesi ve bir yetkili
nin katılımının sağlanması talep edilmiş
tir. Genel Müdürlüğümüzden üç ve Nev
şehir Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü yet
kilisinden oluşan bir heyet 24.3.1989 gü
nü mahallinde tetkikler yapmıştır. Tetkikat sırasında, kaçak üretim ve naklinin de
vam ettiği görülmüştür. Bu arada, kaçak
üretimle ilgili 20 adet fotoğraf alınmıştır.
Tetkikata ilişkin tutanak mahallinde tutul
muştur. Bu tutanaklar şu andaki dokü
manların ekinde bulunmaktadır. Genel
Müdürlüğün 7 Nisan 1989 gün ve 6712 sa
yılı yazısı ile Nevşehir Valiliğine, uhdemizdeki Nevşehir İli, Merkez İlçe Güvercin
lik ve Göre Köyleri civarındaki Ö.N.İ.R.
2058, sicü 6112 ve Ö.N.İ.R. 2217, sicil 2363
ruhsat nolu ponza sahalanndan kaçak
ponza üretimine dair 24.3.1989 günü ma
hallinde yapılan tespit işlemine ilişkin tu
tanak ve o sırada çekilen 20 adet fotoğraf
ve fotokopilerin gönderildiği hususu ilgili
valiliğe bildirmiş, bilgileri ve gereği isten
miştir.
Yazımıza herhangi bir cevap alına
mamıştır. Ancak, kaçak faaliyetin ilgili va
lilikçe durdurulmaması, kaçak ponza üre
tim ve naklinin devam ettiğinin anlaşılma
sı üzerine, Genel Müdürlüğümüz,
5.5.1989 gün ve 8524 sayılı yazısı ile, du
rumu tekrar Bakanlığa bildirmiş, 3213 sa
yılı Maden Kanununun 12 nci maddesi ve
Maden Kanununun uygulanmasına dair
yönetmeliğin 31 inci maddesi uyarınca, sa
halardaki kaçak ponza üretim ye naklinin
durdurulması konusunda tekrar müraca
atta bulunmuştur.
Kaçak maden işletilmesi ve değişik
yollarla veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç
edilmesi hususuna gelince : İhracat safhası
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benim Bakanlığımı ilgilendirmediği için
ona değinmeyeceğim; ancak, bu sahala
rın mevcut kanunlar çerçevesinde düzene
sokulması için, Kayseri'de 17 sahanın iha
lesinde yaptığımız gibi, bu ay içerisinde,
Nevşehir'de bulunan bu 11 sahanın MTA'ya ait bahsekonu 2 saha değildir- bu
ay içerisinde açık artırma suretiyle ihale
si yapılacak; ihaleden elde edilen gelirler,
MTA'nın diğer arama faaliyetlerinde kul
lanılacak. Ayrıca, bu sahaların yıllık üre
timinin satışından elde edilen brüt kârın
yüzde 5'i de yine, Maden Tetkik Arama
ya ücret olarak iade edilecektir.
Bizim, Bakanlık olarak buradaki
önemli zaafımız şudur : Biz, 3213 sayılı
Maden Kanununu çıkardık; ama, bu ka
nunla ruhsat alan 36 bine yakın insan var.
Bunların madeni nasıl işlettiklerini, tek
nik şartları uygulayıp uygulamadıklarını
yerinde denetleyecek bir mekanizmamız
yok.
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da, 13 bin küsurunun da ruhsat haklan ip
tal edilmiştir.
Konu, bu söylediğim gibi cereyan et
miştir ve basına intikal etmeden, Bakan
lığımız tarafından incelenmiştir ve Maden
Kanununun 12 nci maddesi de -şimdi si
ze okuyacağım- bu işlerin denetimini ta
mamen, valiliğe bırakmıştır.
"Madde 12. — Her türlü madenin,
sevk fişi ve sevkiyat güzergâhı üzerindeki
en yakın kantardan alınmış kantar fişiyle
nakledilmesi mecburidir. Bu şekilde ma
den nakledilmediğinde, mahallin mülkî
amiri, nakledilen madeni geçici olarak
zapt eder ve gerekli tutanağı düzenleye
rek evrakı adlf makamlara tevri eder."

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR
BAKANI FAHRETTİN KURT (Devam
la) — Maden Dairesinin, merkezin dışın
da ünitesi yok, onun için yapamıyoruz.

Dolayısıyla, Bakanlığımız tarafından
gerekli işlemler yapılmış ve olayın üzerin
de sürekli takibat devam etmektedir.
Dinlediğiniz için, hepinize teşekkür
ederim. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Bakan.
AHMET ERSİN (İzmir) — O za
man, vali suçlu, Sayın Bakan.
ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, sataşma dolayısıyla söz is
tiyorum.

Maden dairesinden ruhsat alan bunlar özellikli Batı Anadolu'da yoğun bu
sahalarda, MTA Bölge Müdürlüklerinin
bulunduğu yerlerde, MTA Bölge Müdür
lükleri elemanlarına şimdilik, geçici ola
rak bu denetimleri yaptırmaya çalışıyoruz.
Bildiğiniz gibi, 36 bin ruhsatın denetlen
mesi, arşivlenmesi konusu da büyük çap
ta düzene sokulmuş ve elektronik sisteme
geçilmiştir. Elektronik sisteme geçerken,
dilekçeyle 15 bin müracaatın olmasına
rağmen, sahaların kapatılmış olduğu ve
hiçbir şekilde de teminat ve para yatırıl
madığı tespit edilmiştir. Bunların arasın
da kendilerine tebligat yapılanlardan an
cak 2 900'ü para yatırmış, bunun yanın-

BAŞKAN — Sayın Babaoğlu, size
söz vereceğim; ancak, ben önce önümde
ki programı bitireyim...
ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) —
Programla ilgili değil Sayın Başkan, ismen
sataşmada bulundu. Cevaplandırmak
mecburiyetindeyim. Niçin bu hakkı tanı
mıyorsunuz.
BAŞKAN — Bir dakika efendim...
Bir dakika... (ANAP sıralarından gü
rültüler)
ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) — Sa
yın Cemal Seymen, Ali Babaoğlu diye is
mimi de söyleyerek cevaplandırmamı is
temiştir; söz istiyorum. (ANAP sıraların
dan "Sataşma var" sesleri, gürültüler)

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) —
Denetimi neden yapamıyorsunuz?..
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ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) — Sa
taşma var mı, yok mu?..
BAŞKAN — Ali Bey, Sayın Babaoğlu; sataşmayı kabul ediyorum, size söz ve
receğimi de beyan ediyorum.
ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) —
Madem kabul ediyorsunuz, söz veriniz Sa
yın Başkan. (ANAP sıralarından gü
rültüler)
BAŞKAN — Ali Bey, bunun takdiri
bana ait. Lütfen efendim...
ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) — Ol
maz Sayın Başkan İsmimi açıkça söyledi;
sizin programınızla ilgili bir şey yok.
(ANAP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN. — Kabul ediyorum
(ANAP sıralarından gürültüler) ancak,
benim kendime göre yaptığım bir planım
var; evvela gündem dışı konuşmaları bi
tireceğim, gündeme geçerken Sayın Babaoğlu'na söz vereceğim.
ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, bunun sizin planınızla ne ala
kası var? Benim ismim açıkça söylenerek
sataşma yapılmıştır. (ANAP sıralarından
gürültüler) Olmaz böyle şey Sayın
Başkan!
BAŞKAN — Niye olmasın? (ANAP
sıralarından gürültüler)
Hadi gel bakalım, buyur. (ANAP sı
ralarından alkışlar)
Sayın Babaoğlu, kısa ve öz; tekrar sa
taşmadan dolayı söz hakkı doğurmayacak
şekilde konuşmanızı rica edeceğim.
ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Nevşe
hir Milletvekilimiz Sayın Cemal Seymen'in, Nevşehir'deki Ponza ile ilgili açıklama
sından dolayı kendisine teşekkür ediyo
rum. Çünkü, Sayın Seymen, Nevşehir
Milletvekili olarak, Nevşehir'de çıkan de
dikoduları açıklığa kavuşturmak için bu
kürsüden konuyu mertçe dile getirmiştir.
Kendisine tekrar teşekkür ediyorum,
(ANAP sıralarından alkışlar)
— 233
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Muhterem arkadaşlarım, ponza ne
imiş, kimler yararlanıyor kısaca buna de
ğinmek istiyorum.
Nevşehir ve civan, ponza madeni ba
kımından zengin bir yöredir. Ponzanın in
ce olanı, briket yapımı ve inşaatlarda tec
rit malzemesi olarak kullanılmaktadır. 30
milimetrenin üzerindekiler, ihraç malı ola
rak kullanılmaktadır. Arazide 15-30 san
timetre derinlikte toprağı kazmak suretiyle
insangücü ile bu maden çıkarılmaktadır.
Bütün araziler köylünün tapulu malı olup
ekilmektedir. İhraç eden firmalardan ta
lep gelince, çıkartılması çok kolay olan bu
maden, bütün aile fertlerinin çalışmasıy
la çakırtılmaktadır.
Ponzayı ele alan, işleyen ve ihraç
eden müesseseler bunu satmaktadır. Bu
müesseselerin hepsinin vergi kaydı olup,
hem vergilerini Ödemekte hem de yurda
döviz getirmektedirler.
Ayrıca, binin üzerinde aile bu işten
yararlanmaktadır, geçimini bu işten sağ
lamaktadır. İsimleri bizce bilinen Levent
Soylu, Okyay Çıkrıkçı; esas bu konuya ge
liyorum... (SHP sıralarından gürültüler)
Müsaade buyurun, açıklık getirmek
istiyorum.
BAŞKAN — Lütfen efendim, hatibi
serbest bırakın efendim.
ALİ BABAOĞLU (Devamla) — Ok
yay Çıkrıkçı, Nevşehir Sanayi Müdürü
iken, yani il müdürü iken, bu ponza taşı
meydana çıktığında, kardeşleri, oğlu ve
hanımı adına burayı çevirmiştir. Biraz
sonra değineceğim bu yerleri, kendi adı
na çevirmiştir, yakınları adına çevirmiş
tir. Bu Levent Soylu 'ların İzmir de mer
kezleri vardır. Yahudiler ile işbirliği yapa
rak, beraber ihracat yapmaktadırlar. Bun
ların amacı, paravan şirketlerle vatandaş
ları devreden çıkartarak, tekelcilik yap
maktır; bunlar bunu istemektedirler.
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) —
Kah rolsu n tekelcile r!..
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ALİ BABAOĞLU (Devamla) —
Evet... Ama işinize gelirse kahrolsun, işi
nize gelmezse koruyun...
Sayın Kıratlıoğlu da bilir, bunlann
(Levent Soylu'ların) merkezi izmir'dedir.
Okyay Çıkrıkçı da, burayı, Sanayi irtibat
11 Müdürü iken, çevirmiştir. (DYP sıra
larından gürültüler) Efendim, Sayın Kı
ratlıoğlu* nun şahsına bir şey söylemiyo
rum bu adamı tanır diyorum.
AHMET ERSİN (İzmir) — İzmir'e
sataşma var Sayın Başkan.
ALİ BABAOĞLU (Devamla) — İh
san Babaoğlu, benim yeğenimdir. Şurada
diyor ki : "Yiyin efendiler yiyin baka
lım..." kim yemiş bir de buna bakalım.
(Gülüşmeler)
İhsan Babaoğlu, benim yeğenimdir;
rahmetli ağabeyimin oğludur. Kendisi, "Ye
nicesine mevkiinde bir haddehane kur
muştur; bir ufak haddehanesi, bir de bü
yük haddehanesi vardı. Bu haddehaneyi,
Halk Bankası Genel Müdürlüğünden, bir
kısmı peşin, bir kısmı da taksitle, almıştı.
Daha sonra, buna bir miktar işletme kre
disi alabilmek için, Turan Öztürk ve Fa
ruk Dirik, ile beraber teşebbüse geçildi.
(SHP sıralarından "Kim onlar?" sesleri)
Bu işin yürüyebilmesi için, 15 milyon
lira kredi verilmişti. Sayın Turan Öztürk,
yeğenime, "50 milyon lira kredi alırım"
diye vaatte bulunmuştu. Ben, yeğenime ri
ca ederek, senin alacağın, işletme kredisi
olarak 15 milyon liradır; bu 15 milyon li
ra ile küçük haddehaneni çalıştır, borcu
nu kapat, banka genel müdürlüğüne kar
şı güvenceni sağla, ileride daha büyük kre
di alabilirsin, o zaman da yuvarlak had
dehaneni (büyük haddehaneni) çalıştıra
bilirsin dedim; fakat Hıran Öztürk'ün sö
zü kendisine uygun geldi, 50 milyon lira
kredi alacağım düşüncesiyle, büyük had
dehaneyi devreye soktu. Hulâsa, sizin ba
şınızı ağrıtmayayım; iflas etmeştir. Yiyen
lere bakın(!) İflas etmişler...
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Daha sonra, İhsan Babaoğlu, "Am
cam bana sahip çıkmadı'' diye, Anavatan
Partisinden istifa etmiştir, üç sene önce de
Doğru Yol Partisine kaydolmuştur ve 26
Mart seçimleri münasebetiyle, Doğru Yol
Partisinden, il genel meclisi üyeliğine
adaylığını koymuştur; bu da D Seçim Ku
rulu Başkanlığınca sabittir.
Şimdi, haddehanesi satılmıştır; şahıs
lar, alacaklarını alamayacakları düşünce
siyle, bu satışa itiraz etmişlerdir. Daha
sonra temyize gidildi. İhsan Babaoğlu 'nun
haddehanesi, yakında yine satılacaktır,
eğer Malî durumum müsait olsa, önce, ye
ğenimin fabrikasını, yani haddehanesini
satın alır kendisine teslim ederim, böyle
dedikodulu olaylarla kendisini harcattırmak istemem. Hangi partide olursa olsun,
İhsan Babaoğlu, benim yeğenimdir, be
nim ciğerimdir. Onun oğlu Şahin, Baba
oğlu da, İhsan'm oğludur. Onun kayınpe
deri, bu işi yaptığı için, İhsan Babaoğlu'nu buraya bunun için sürüklemişlerdir. '
Beyler, sizin sabnnızı tasımlayaca
ğım. Bu Okyay Çıkrıkçı, kardeşi veya oğ
lu, Boğaz Köyünden 15 dekar yer kiralı
yor; ama söylentilere göre, işlediği 600 de
karın üzerindedir. Yani, vatandaşlarımı
zın gayrimenkullerini gasp etmiştir. İşte,
Soylu Ticaret de bunun ortağıydı; ama
sonra ayrıldılar. Ayrıca, Soylu Ticaret ile
Ürgüp'te halıcılık şirketi kurmuşlardır
sonra ayrılmışlardır. Sayın Cemal Seymen
arkadaşım bunu dana iyi bilirler.
Şimdi, bu adamlar aleyhine açılan
davayı okuyorum. Benim yeğenim hakkın
da herhangi bir dava açılmamıştır. Yeğe
nimin herhangi bir yemesi yoktur. Bu te
kelcilere, bunu teslim ettiğimiz takdirde,
yüzbinlerce köylü vatandaşın rızkına mani
olunacaktır. Bu şirketlerin amacının,
Enerji Bakanımızı hedef alarak, Ali Ba
baoğlu'nu hedef alarak, basına haber sız
dırmak olduğu, Sabah Gazetesinde bir ya
zı daha çıkartılacağı, Sayın Cemal Sey-
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men tarafından da açıklanmıştır. Peki, bu
gazetede yazı çıkmadan, neden açıklanı
yor? Demek ki bu adamlar basınla irtibat
lıdır; Sayın Milletvekilimize de bu işi in
tikal ettirmişlerdir. Amaçlan şudur : Bi
raz önce Enerji ve Tabi! Kaynaklar Baka
nımız Sayın Fahrettin Kurt'un dile getir
diği gibi, burası bu ay içerisinde ihaleye
çıkarılacak, malî güçleri yerinde olduğu
için burayı onlar kiralayacaklardır. Yüzbinlerca vatandaşın istifade edeceği, garip
köylülerin, fakir köylülerin istifade edeceği
bu yerler, "Benim köylüm, işçim,
sanayicim" diye edebiyat yapanların sa
hip çıkmayışından dolayı -bunu size
söylüyorum- tekelcilerin eline geçecektir;
dikkatinizi çekerim, ona göre karar verin.
BAŞKAN — Sayın Babaoğlu, lütfen
bitiriniz.
ALİ BABAOĞLU (Devamla) "Boğazköy Muhtarlığınca açılan dava.
Davalı Levent Soylu.
Meni müdahale davası.
Nevşehir Birinci Asliye Hukuk Mah
kemesi. 1989 tarih, 247 esas sayılı dosya."
İkincisi;
"Hasan Çıkrıkçı, (Yanlış hatırlamı
yorsam, Oktay Çıkrıkçı'mn kardeşi veya
oğludur)
Nevşehir İkinci Asliye Hukuk Mah
kemesince Ali Osman Demir ve arkadaş
larınca açılan dava. 1988 tarih, 88522 sa
yılı dosya."
Muhterem arkadaşlar, sayın millet
vekilleri, elinizi vicdanınıza koyun; kim
ler yiyormuş? kimlerin yediği, ne amaçla
bunun basına sızdırıldığı, ne amaçla sa
yın milletvekilimize intikal ettirildiği açık
ça gözlerinizin önüne sergilenmektedir.
Burada, Sayın Cemal Seymen bir ko
nuya temas etti; gazeteci alıcı kılığına gi
rerek, benim yeğenime gidiyor, diyor ki,
"Burada; nereye kazma vurursanız pon
za çıkar." Doğrudur, gerçektir. Nevşehir'
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in her yerinde, yüzde 70'in üzerinde pon
za çıkar; ama vatandaşın babasından, de
desinden kalma tapulu mülkünden, gidip
orada çalışırken çıkarmış olduğu ponza
lan topluyorlar, kilosunu 25-30 liradan pa
ravan şirketlere satıyorlar. Yalnız, bundan
tekelci olan bu iki şirket rahatsız oluyor.
İsterseniz, arzu ediyorsanız, bir Meclis
araştırması isteyelim, yerinde görelim, şu
konuştuklarımın birisi yanlışsa, ben mil
letvekilliğinden istifa ederim; ama bunun
aksini iddia edenler de bunu düşünebilir
mi?
Hulasa; 6 yıllık milletvekilliği döne
mimde, bir kuruştan milyona, milyarlara
kadar, Ali Babaoğlu'nun ticarî işini çikartanlar olursa, milletvekilliğinden istifa ede
rim, şimdi Meclis Başkanlığımıza da isti
famı veririm. Yalnız, namuslu insanlarla
uğraşmayı kendinize şiar edinmeyin, po
litika aracı olarak kullanmayın; bu mem
lekette namuslu insanlara ihtiyaç vardır.
(ANAP sıralanndan alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Babaoğlu, lütfen
bitiriniz.
ALİ BABAOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, toparlıyorum.
Aslında, bu konulan geniş bir şekil
de ele alacak olsak, bir iki saat konuşma
mız lazım. Belki nasip olur konuşuruz.
Gazetenin bir yerinde şöyle yazıyor :
"Sayın milletvekili, etmiş olduğun yemi
ne sadık kalarak, bunu dikkate al." Bu
rada var, ayrıca 15 Mayıs tarihli Milliyet
Gazetesinde de var. Ben, burada etmiş ol
duğum yeminime sadık kalıyorum. Size ve
basına sızdıran adamlar namuslu ve şerefli
insanlar ise, onlar da bunun gerçek yönü
nü size ulaştırsınlar. Basın Yasasına sadık
kalacağınıza söz verdiğiniz için, sizin de
bu gerçekleri dile getirmenizi rica ediyo
rum.
Beni dinlemek lütfunda bulunduğun
dan dolayı, Yüce Meclisi saygıyla
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de mahrum olmuştur. Çünkü, 1988 son
baharında ektiği buğdayından, arpasın
dan, mercimeğinden, nohutundan, bütün
3. —Afyon Milletvekili Baki Durmaz'tn,
kuraklık ve Güneydoğudaki koy hizmetlerine iliş tahılından 1989' un ilkbaharında, umut et
kin gündem dışı konuşması ve Tarım Orman ve tiği geliri elde edememiştir. Nedeni de,
uzun süre devam eden kuraklıktır.
Koyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'm cevabı
selamlıyorum. (ANAP ve SHP sıraların
dan alkışlar)

BAŞKAN — Efendim, son gündem
dışı konuşmayı, kuraklık ve Güneydoğu
daki köy hizmetleri hakkında Sayın Baki
Durmaz yapacaklardır.
Buyurun.
BAKİ DURMAZ (Afyon) — Sayın
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri;
içinde bulunduğumuz yıl, bir kuraklık yılı
olarak daha evvelki konuşmalarda belir
tilmişti. Bu kuraklığın çiftçimiz üzerinde
bırakmış olduğu olumsuz etkileri ana hat
larıyla huzurlarınıza getirmek için söz al
dım. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla
selamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, hepimizin bildi
ği gibi, faal nüfusumuzun yüzde 58'i ta
rımla iştigal etmektedir. Tarımla iştigal
eden nüfusumuz, yılda bir defa, bütün yıl
toprakla haşır neşir olarak ürün elde et
mektedir ve bu üründen elde ettiği geliri
ni de, 12 ay, çoluk çocuğunun rızkını te
min etmek için harcamaktadır; aynca, ge
lecek yıllarda, yine geçimini temin etmek
için, traktörüne mazot parası yapmakta,
toprağa atacağı gübreyi ve tohumu bu ge
liriyle elde etmekte, bankaya olan borçla
rını bu geliriyle ödemekte, esnafa olan
borçlarını bu gelir içerisinde düşünmek
tedir; okula gidecek olan çocuğunun mas
raflarını, hastasının tedavisini, velhâsıl,
günlük yaşamını devam ettirerek, bütün
yıl geçimini, bir defada elde ettiği bu mah
sulden karşılamaktadır. Şu halde, tarımla
iştigal eden çiftçilerimiz yılda bir defa ge
lir elde ediyor, 12 ay harcıyor.
içinde bulunduğumuz bu yılda ma
alesef çiftçimiz bu gelirinden büyük ölçü

Mayıs ayının son haftasında, Sayın
Genel Başkanımın ve partimin verdiği gö
rev gereğince, bu kuraklığın ulaştığı bo
yutları tetkik etmek üzere, üç milletvekili
arkadaşımla beraber Diyarbakır ve Şanlı
urfa yöresine gittik.
Sayın milletvekilleri, Diyarbakır ve
Şanlıurfa yöresinde yaptığımız tetkik so
nucunda ve ilgililerle görüşmeler netice
sinde öğrendik ki, kuraklık nedeniyle, Di
yarbakır yöresinde toprağa atılan ithal to
humluk buğdaylarda yüzde 100 hasar var
dır, yerli tohumda yüzde 60 hasar vardır;
arpa da keza aynı şekildedir. O yörenin
Özel bir ürünü olan mercimekte yüzde 60
civarında hasar bulunmaktadır. Birçok
tarlaya girilememiştir, birçok tarlada eki
li sahalar biçilemez durumdadır.
Burada dikkatinize sunmak istediğim
bir husus vardır, o da, ithal edilen yaban
cı tohumlarda yüzde 100'lük hasardır. Ku
raklık neticisende neden yerli tohumlar
da yüzde 60 hasar var da, ithal tohumlar
da yüzde 100'lük bir hasar vardır? Bu ne
tice bize şunu gösteriyor : Verim artırıl
ması amacıyla dışarıdan getirilen ithal to
humluklar, verimlilik araştırması yapılma
dan, o yörenin iklim şartlarına uyup uy
mayacağı ortaya çıkarılmadan, ekili saha
ların yüzde 70'inde ithal tohumluk kulla
nılmıştır ve maalesef bu seneki kuraklık
neticesinde de bunun hasarı yüzde 100 ol
muştur.
Şu halde, burada bir gerçek var :
Eğer ithal tohum atılacaksa -ki, biz bunun
atılmaması değil, atılması taraftarıyızTürkiye iklim şartları ve verimlilik araş
tırması yapılarak, hangi bölgelerde ve
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hangi iklim şartlarına uygun ithal tohum
ların atılacağı kesinlikle belirlenmeli ve o
yörelere ithal tohumlar atılmalıdır. Değil
se, rasgele atılan ithal tohumlar, bu sene
Diyarbakır'da ve Şanlıurfa yöresinde gör
düğümüz gibi, bir kuraklık neticesinde
yüzde 100 hasar yapmaktadır.
Sayın milletvekilleri, bu durum ne
ticesinde, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin,
velhâsıl, Güneydoğu Anadolu'da ve Orta
Anadolu'nun birçok yerinde kuraklık ne
ticesinde çiftçi, mahsulünü işleyemez du
ruma gelmiştir, mahsul tarlada kalmıştır;
çiftçi, tek gelir kaynağı olan mahsulünden
mahrum olmuştur; geçimini nasıl sürdü
receğini ve geleceğini nasıl temin edece
ğini kara kara düşünme durumundadır.
Ayrıca, bugünkü Hükümetin vermiş
olduğu taban fiyatlar da gerçeklere maa
lesef uymamaktadır. Çünkü, biliyorsunuz,
buğdaya bugünkü Hükümet 350 lira ci
varında bir taban fiyat vermiştir. Fakat Di
yarbakır'daki gözlemimiz odur ki, daha
şimdiden, elde edilen mahsulü tüccar 400
ile 400 liranın üzerinde kapatmaktadır ve
hiç kimse, Toprak Mahsulleri Ofisine gö
türüp buğdayını vermemektedir; zaten,
vereceği buğdayı da yoktur. Bunun neti
cesinde, bugünkü bir gazeteden öğrendi
ğime göre, Toprak Mahsulleri Ofisi tüc
cara buğday satımını da durdurmuştur;
Çünkü, stoklar erimektedir.
Bu durum karşısında, bugünkü Hü
kümet ne gibi tedbirler almıştır :
Sayın milletvekilleri, mesele sadece
ekmek meselesi değildir. Bugünkü Hükü
metin Sayın Tarım Bakanının -birkaç
defa- demecini okudum; gerekli tedbirerin alındığını beyan ettiler. Eğer bu gerekli
tedbirler, sofraya konulacak ekmeğin ham
maddesi olan buğdayın ithali ise, mesele
bu değildir. Mesele, bir yıl içeriside bir de
fa mahsul kaldıran ve bütün gelirini on
dan temin eden çiftçinin, bir yıllık geçi
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mini nasıl temin edeceği meselesider. Eğer
sadece bir ekmek meselesi olursa, bu çift
çi, Ziraat Bankasına olan borcunu nasıl
ödeyecektir; esnafa olan borcunu nasıl
ödeyecektir; okula gidecek çocuğunun
masrafını nasıl karşılayacaktır; hastalan
dığı zaman nasıl tedavi olacaktır; velhâ
sıl, günlük yaşamını devam ettirmek için
ihtiyaç duyduğu parayı nereden temin
edecektir? Olaya bu açıdan bakmak ve
çiftçinin içerisinde bulunduğu durumu
çok yönlü düşünmek gerekir. Bugünkü
Hükümetin bu olay karşısındaki vurdum
duymaz durumunu anlamak, maalesef
mümkün değildir.
Sayın milletvekilleri, biz, Doğru Yol
Partisi olarak diyoruz ki, sel bir tabiî afet
tir, yangın bir tabiî afettir, deprem bir ta
biî afettir; Allah'ın verdiği bu kuraklık da
bir tabiî afet sayılmalı, olaya bu şekilde
yaklaşılmalıdır ve çiftçinin içerisinde bu
lunduğu durum bütün boyutlarıyla düşü
nülerek, onun, gelecek yıl içerisinde geçi
mini temin edebileceği şekilde tedbirler
alınmalıdır. Bunun için diyoruz ki, çiftçi
nin bütün borçları; Ziraat Bankasına olan
borçlan ve diğer resmî borçları, faizsiz ola
rak mutlaka ertelenmelidir.
Bir diğer tedbir : Gelecek yıl içerisin
de çiftçinin bütün ihtiyaçlarını karşılaya
cak şekilde bir kredi sisteminin uygulan
ması gerekir.
Taban fiyatlar yeniden gözden geçi
rilerek, mutlaka günün şartlarına ve ger
çek duruma uydurulmalıdır.
Bunun yanında, yapılacak araştırma
larla, çiftçinin, geçimini en iyi bir biçim
de nasıl temin edeceği hususu ortaya çı
karılmalı ve her probleme gerçekçi açıdan
yaklaşılarak çözümler bulunmalıdır.
Sayın milletvekilleri, Güneydoğu
Anadolu'da gördüğüm bir başka manza
ra da, içme suyu meselesidir. Diyarbakır
ve Şanlıurfa'da yaptığımız araştırmadan
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ve Köy Hizmetlerinden edindiğimiz bil
giye göre, Şanlıurfa'da 1 OOO'e yakın mez
ra ve köyde, Diyarbakır'da da 4O0'e ya
kın mezra ve köyde, maalesef bir bardak
bile içme suyu yoktur. Şanlıurfa'da,' Köy
Hizmetlerine gittiğimiz zaman, vatandaş
ların, Köy Hizmetleri bürosunun önünde
kuyruk olduğunu gördük. Bir günde 235
vatandaşımız içme suyu için dilekçe ile ta
lepte bulunuyor; ancak 7-8 vatandaşımı
zın içme suyu temin edilebiliyor. Temin
edilen suların da ancak bir hafta, on gün
yettiği, orada bulunan vatandaşlar tara
fından beyan edildi. "Peki, diğer zaman
lar içme suyunu nasıl temin ediyorsu
nuz?" dediğimiz zaman, vatandaşlar, "Al
lah'a kalmıştır" dediler.
Sayın milletvekilleri, bu yörede içme
suyu yok mu? Bu yörede yeraltı sulan var
dır ve nitekim daha önceki iktidarlar za
manında (1967 yılında) Hanok Tüneli
açılmış ve yeraltı kuyuları açılarak, susuz
vatandaşlarımıza su verilmesi için gerçekçi
çabalar sarf edilmiştir; ama, gelin görün
ki, geçmiş iktidarlar zamanında alınan bu
tedbirler, bugün işletilemez duruma gel
miştir. Kuyular çalıştırılamıyor, tünelller
çalıştmlamıyor ve vatandaş susuluktan pe
rişan hale gelmiştir; Şanlıurfa, Diyarbakır
ve Mardin yöresi bugün bir çöl görünü
mündedir.
İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Su yok
sa nasıl yaşıyorlar?..
BAKİ DURMAZ (Devamla) — Sa
yın milletvekili, içinden geldiğiniz toplu
mun dertlerini dile getiriyorum ki, Yüce
Meclis bunun çarelerini bulsun diye. Bu
nu, sizin için de söylüyorum. Bundan
memnun olmanız gerekir.
BAŞKAN — Sayın Durmaz, karşılık
lı konuşmayınız lütfen. Süreniz de doldu,
lütfen toparlayınız.
BAKİ DURMAZ (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım.
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
içinde bulunduğumuz kuraklık yılını bu
günkü Hükümetin enine boyuna, bütün
incelikleriyle tetkik ederek, çiftçimizin ve
tarım kesimiyle uğraşan vatandaşlarımı
zın, gerek mahsulünün alınmasında, ge
rekse, karşı karşıya kaldığı tabiî kuraklık
neticesinde içine düştüğü olumsuz tutu
mu incelemesini ve gerçek tedbirleri alma
sını huzurunuzda talep ediyor, Yüce Mec
lise saygılar sunuyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Durmaz.
Hükümet adına cevap vermek üzere,
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın
Kayalar; buyurun efendim. (ANAP sıra
larından alkışlar)
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ
BAKANİ LUTFULLAH KAYALAR
(Yozgat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin
değerli üyeleri; Sayın Baki Durmaz'm, bu
yıl yaşamakta olduğumuz kuraklıkla ve
aynı zamanda Bakanlığıma bağlı Köy
Hizmeteri Genel Müdürlüğünün çalışma
larıyla ilgili olarak yaptığı gündem dışı ko
nuşma hakkında söz almış bulunuyorum.
Bu vesileyle, Yüce Meclise saygılar suna
rım. (ANAP sıralarından alkışlar)
Değerli milletvekilleri, daha önce bu
yüce kürsüde de belirttiğimiz gibi, bu yıl
yeterli yağışların alınamaması nedeniyle,
yurdumuzun bazı bölgelerinde beklediği
miz ürünü elde edememe durumuyla karşı
karşıya bulunmaktayız.
Sayın Durmaz'm da bahsettiği gibi,
çok geniş bir toprak kesimine sahip olan
yurdumuzun birçok bölgelerinde çeşitli
ürün ekilmesine rağmen, yine birçok böl
gemizde de çiftçimizin büyük bir bölümü
tek ürün elde ederek geçimini sağlamak
ve onun gelirinden faydalanmak duru
mundadır. Bu vesileyle, özellikle hububat
la ilgili olan bu bölgelerimizde, mutlaka,
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bu yıl yaşamakta olduğumuz yağışların
azlığından dolayı, belli bir ürün azalması
ve çiftçimizin de belli bir gelir kaybı ola
cağı malumlarıdır.
Sayın Durmaz, değerli milletvekille
riyle birlikte Güneydoğu Anadolu'da yap
tıkları gezideki izlenimlerini burada ifa
de ettiler. Gene burada, "Özellikle Şanlı
urfa yöresinde ithal tohumla ekim yapılan
alanlarda yüzde 100 civan nda hasar oldu
ğunu, yerli tohumla ekim yapılan alanlar
da ise yüzde 60 civarında hasar
olduğunu" ifade ettiler.
Bilindiği gibi, 1983 senesinden itiba
ren, Hükümetimizin aldığı gerçekçi ted
birler sayesinde, özellikle tohum alanında,
gerçekten, Türkiye büyük bir ilerleme
kaydetmiştir ve ithal tohumların deneme
den geçirilmeden, bölge ve iklim şartları
na uyum sağlayıp sağlayamadıkları anla
şılmadan herhangi bir kullanımları da söz
konusu değildir. Bu süreç de, genellikle üç
ila beş yıl arasında bir süreyi kapsamak
tadır. Ancak, buna rağmen, ilk defa bu
rada sayın milletvekilinden duyduğumuz
bu konu hakkında da inceleme yaptırmak
ve eğer varsa hatalı bir tohum kullanma,
onun önlemlerini de almak bizim görevi
mizdir.
Bugüne kadar, gerek değerli bölge
milletvekilleri, gerekse il tanm müdürlük
leri, ilçe tarım müdürlükleri ve araştırma
enstitülerimiz kanalıyla biz, bölgelerimiz
de, il, ilçe ve köy bazında incelemelerimi
zi ve tespitlerimizi günü gününe sürdür
mekteyiz. Bugüne kadar böyle bir konu
nun aksetmemesine rağmen, ben sayın
milletvekiline teşekkür ediyor ve bu konu
hakkında da acilen bir araştırma yapaca
ğımı belirtiyorum.
Değerli milletvekilleri, sayın milletve
kili bu yıl ilan edilen taban fiyatlarının bizim tabirimizle buğday destekleme
fiyatlarının- yetersiz olduğunu, 350 lira
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düzeylerinde seyrettiğini ifade ettiler ve
çiftçimizin buğdayını tüccara vermekte ol
duğunu da ilave ettiler.
Değerli milletvekilleri, eğer bizim ilan
ettiğimiz fiyatlardan daha aşağıda bir fi
yatla şu veya bu nedenle çiftçimiz ürünü
nü tüccara verme durumunda kalmış ol
saydı, bir nebze haklılık derecesi olabilir
di. Ancak, yurdumuzun her tarafında,
gerçekten, tarla başında, köyde, şehirde,
Bakanlığımızda ve Meclis kulislerine ka
dar, değerli muhalefet ve iktidar Partisi
milletvekilleriyle de yaptığımız görüşme
lerden memnuniyetle müşahede ediyoruz
ki, bizim bu yıl verdiğimiz fiyatlar, çiftçi
miz ve milletimiz tarafından fevkalade
olumlu bulunmuştur. Bu verdiğimiz fiyat
lara rağmen tüccar mal alıyorsa ve tüccar
bizim fiyatlarımızın üzerinde bir fiyatla
mal alıyorsa, çiftçimizin bundan herhan
gi bir zararı yoktur. Eğer bizim ilen etti
ğimiz fiyatlardan daha aşağı bir fiyatla
tüccar alım yapsaydı, o zaman belki bu
ifadelerin bir haklılık derecesi olabilirdi.
Kaldı ki, Toprak Mahsulleri Ofisi bir
kamu iktisadî teşebbüsü olup, kanunen de
özerk olarak davranabilme imkânına sa
hiptir. Ofis bu alımlarda düşük bir bedel
vermiş olsaydı ve bu alımlardan dolayı
çiftçimizin mağduriyeti söz konusu olsay
dı, o zaman, belki bu görüşlere katılmak
mümkün olabilirdi.
Sayın milletvekilleri haklı olarak,
"Ne gibi önlemler alınmaktadır?" diye
sormaktadırlar. Bu yılki ürünümüzün ne
kadar azalacağı veya geçen yıla göre aynı
seviyede olup olmayacağı noktasında ger
çekçi tespitler, tahmin ediyorum, çok ya
kın bir sürede elimize geçmiş olacak. An
cak, buna rağmen, belli bir ürün azalma
sı olması ihtimaline karşı, Sayın Başbaka
nın bugün yaptığı grup konuşmasında da
belirttiği gibi, buğday ithatatıyla ilgili bağ
lantılarımız tamamlanmıştır. Ayrıca, mı-
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sır ve arpayla ilgili olarak da ithalat bağ
lantılarımız vardır. Bu sebeple, yurt için
de herhangi bir spekülasyona meydan ver
memek ve herhangi bir spekülatif amaçlı
alımı önlemek için gerekli tedbirleri de al
ma noktasındayız. Henhangi bir darlık,
kıtlık, yokluk veya ürünün bulunmaması
gibi bir konu da mevzubahis olmayacak
tır.
Çiftçimizin resmî borçları da dahil
bütün borçlarının ertelenmesi şeklinde bir
görüş belirtilmiştir. Biz, elimizde şu anda
mevcut bulunan meri mevzuatımıza göre
-başta 5254 sayılı Kanunumuz ve Ziraat
Bankasının kendi iç mevzuatına göre- bu
şekilde özellikle kuraklıktan zarar görmüş
olan çiftçilerimizin, hasar tespit komisyo
nu raporlarının neticelerine göre, ellerin
den tutacağız, onlara gerekli yardımları
yapacağız ve önümüzdeki seneye kadar
hem ekim yapabilecek, hem de önümüz
deki sene ekimine kadar daha iyi, daha
güzel bir ürün almasını sağlayacak bütün
çalışmalarımızı da yapmış bulunmaktayız.
Bunlar da yakında bir paket şeklinde ka
muoyuna yansıtılacaktır. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar)
Taban fiyatlarının yükseltilmesi ge
rektiği şeklinde bir görüş belirttiler. Bu
kürsüden ifade ediyorum, bizim daha ön
ce açıkladığımız, 28 Ağustosa kadar ilan
ettiğimiz taban fiyatlarında herhangi bir
yükseltme veya indirme olmayacaktır. Bu
fiyatlarımızda, geçerli ve gerçekçi olan fi
yatlardır.
Değerli milletvekilleri, sayın milletve
kilimiz ayrıca, bölgede yaptıkları geziler
de, özellikle Şanlıurfa ve Mardin'deki Köy
Hizmetleriyle ilgili ve Köy Hizmetlerinin
faaliyetleri içerisinde bulunan özellikle iç
me suyu konusuyla ilgili beyanlarda bu
lundular.
Türkiye'de, gerçekten, köylerimizin
en büyük sorunlarından birisi içme suyu
— 240
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konusudur. Köy içme sularının halledil
mesi için, gelmiş geçmiş cumhuriyet hü
kümetleri kendilerine düşen görevleri ye
rine getirmeye çalışmışlardır. Bizim Hü
kümetimiz de, köylünün yanında olan bir
Hükümet olarak, köylünün gerçekten dos
tu olan bir Hükümet olarak, Köy Hizmet
lerine gerekli ehemmiyeti vermiş, yaptığı
organizasyonlarla köylümüze daha fazla
hizmet götürmeyi de hedeflemiş olan bir
Hükümettir. Bunu, tabiî ki, geçtiğimiz 5,5
yıllık icraatı döneminde hedeflemekle kal
mamış, gerçekleştirmenin mutluluğuna da
erişmiş bulunmaktadır.
Bu cümleden olarak, 1983 yılına ka
dar bütün cumhuriyet hükümetleri döne
minde köy yolları tesviye yapımı 50 730
kilometre iken, 5 yılda 51 004 kilometre,
yani 1 004 kilometre civarında bir fazla
lıkla köy yolları tesviye yapımı sağlanmış
tır.
1983 yılma kadar 11 135 kilometre as
falt köy yolu yapılmış iken, 5 yıllık iktida
rımız döneminde, 11 bine karşı 16 184 ki
lometre asfalt köy yolu yapılmıştır.
1983 yılma kadar 124 329 kilometre
stabilize yol yapılmışken, 5 yıllık Anava
tan Partisi İktidarı döneminde 50 433 ki
lometre; yani, bir tarafta 1983 yılına ka
dar cumhuriyet hükümetlerinin yaptığı,
öbür tarafta da 5 yıllık Anavatan partisi
İktidarının, aşağı yukarı onun yarısına ya
kın yaptığı bir yol ağı mevcuttur.
1983 yılına kadar, toplam 38 035 üni
tede içme suyu çalışması yapılmış iken, 5
yıllık Anavatan Partisi İktidarı dönemin
de 24 693 üniteye içme suyu götürülmüş
bulunmaktadır.
Değerli milletvekilleri, sayın milletve
kilimiz Mardin ve Şanlıurfa, illerindeki iç
me suyu konusundan da bahsettiler. Bu
nedenle, bu yöremizle ilgili içme suyun
dan da örnek vermek istiyorum.
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Mardin İlinde 1983 senesine kadar
208 üniteye içme suyu götürülmüş; 5 yıl
lık Anavatan Partisi İktidarı döneminde
Mardin İlinde 305 köye içme suyu götü
rülmüş bulunmaktadır. Mutlaka, bu gö
türülenler de yeterli değildir, biz de aynı
kanıdayız; ama daha fazlasını yapabilmek
için de çalışmalarımızı devam ettirmekte
yiz.
Gene, Sayın milletvekilinin ifade et
tiği, Şanlıurfa İline de baktığımız zaman,
1983 senesi sonuna kadar 919 üniteye iç
me suyu götürülmüş; 5 yıllık iktidarımız
döneminde Şanlıurfa İlinde 338 üniteye
daha içme suyu götürülmüş bulunmakta
dır. Dolayısıyla, üçte birinden biraz daha
fazla bir rakama da ulaşmış durumdayız,
içme suyu götürme yönünden.
Ancak, özellikle Şanlıurfa İliyle ilgili
olarak yaptığımız son çalışmalar neticesin
de, proje ve etütleri tamamlanmış ve tah
min ediyorum bu yılki eylül ayı Avrupa
İskân Fonuna girecek olan çalışmalarımız
neticesinde, bu bölgelerimize ve yurdumu
zun ayrıca 6 000 ünitesine içme suyu gö
türecek yeni bir projeyi de huzurlarınıza
getirmek ve aziz, değerli milletimizin hiz
metine sunmak üzere olduğumuzu bura
dan ifade etmekten de büyük bir memnu
niyet duymaktayım.
Bu vesileyle, Yüce Meclise saygılar
sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Gündeme geçiyoruz.

O : 1

si vardır, okutup bilgilerinize sunacağım :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Uluslararası Çalışma Konferansına
katılmak üzere, 9 Haziran 1989 tarihinde
İsviçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı İmren Aykut'un dönü
şüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'
in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunanm.
Kenan Evren
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur.
2. — Bazı sayın milletvekillerine belirtilen
sebep ve sürelerle izin verilmesine ilişkin Başkan
lık tezkeresi (3/870)

BAŞKAN — Bazı sayın milletvekil
lerine izin verilmesine dair Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi
vardır, okutup ayrı ayrı onaylarınıza su
nacağım :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kuruluna
Aşağıda adları yazılı sayın milletve
killerinin hizalarında gösterilen süre ve ne
denlerle izinli sayılmaları, Başkanlık Di
vanının 2.6.1989 tarihli toplantısında uy
gun görülmüştür.
Genel Kurulun onayına sunulur.

Yıldırım Akbulut
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
Türkiye Büyük Millet Meclisi
1. — isviçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sos
Başkanı
yal Güvenlik Bakam imren Aykut 'un dönüsüne ka
Van Milletvekili Muslih Görentaş, 84
dar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Dev
let Bakanı Cemil Çiçek'in vekillik etmesinin uy gün hastalığı nedeniyle, 1.9.1988 tarihin
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke den geçerli olmak üzere;
resi (3/869)
Kars Milletvekili Yasin Bozkurt, 38
hastalığı
nedeniyle, 1.3.1989 tarihingun
geçerli
olmak
üzere;
den
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Hakkâri Milletvekili Cumhur Kes
kin, 15 gün hastalığı nedeniyle, 18.5.1989
tarihinden geçerli olmak üzere;
Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy,
15 gün mazereti nedeniyle* 7.5.1989 tari
hinden geçerli olmak üzere;
Antalya Milletvekili A. Cengiz Dağyar, 15 gün mazereti nedeniyle, 24.5.1989
tarihinden geçerli olmak üzere;
Samsun Milletvekili Ilyas Aktâş, 21
gün mazereti nedeniyle, 8.5.1989 tarihin
den geçerli olmak üzere.
BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup ona
yınıza sunacağım.
Van Milletvekili Muslin Görentaş, 84
gün hastalığı nedeniyle, 1.9.1988 tarihin
den geçerli olmak üzere.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Kars Milletvekili Yasin Bozkurt, 38
gün hastalığı nedeniyle, 1.3.1989 tarihin
den geçerli olmak üzere.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Hakkâri Milletvekili Cumhur Kes
kin, 15 gün hastalığı nedeniyle, 18.5.1989
tarihinden geçerli olmak üzere.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy,
15 gün mazereti nedeniyle, 7.5.1989 tari
hinden geçerli olmak üzere.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
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Antalya Milletvekili A. Cengiz Dağyar, 15 gün mazereti nedeniyle, 24.5.1989
tarihinden geçerli olmak üzere.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Samsun Milletvekili Ilyas Aktaş, 21
gün mazereti nedeniyle, 8.5.1989 tarihin
den geçerli olmak üzere.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
3. — iki aydanfazla izin alan Van Millet
vekili Muslih Görentaş'a ödenek ve yolluğun veril
mesine ilişkin Başkanlık tezeheresi (3/871)

BAŞKAN — Bir sayın milletvekilinin
ödenek ve yolluğunun verilmesine dair
Türkiye Büyük Milllet Meclisi Başkanlı
ğının bir tezkeseri vardır, okutup onayı
nıza sunacağım :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kuruluna
Hastalığı nedeniyle bu Yasamja Yılın
da aralıksız olarak iki aydan fazla izin alan
Van Milletvekili Muslih Görentaş'a öde
nek ve yolluğun verilebilmesi, içtüzüğün
130 uncu maddesi gereğince Genel Kuru
lun onayına sunulur.
Yıldırım Akbulut
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Gündemin "Genel Görüşme ve
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair
Öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz.

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE
MECLİS ARAŞTIRMASI
A)
ONGORUŞMELER
1. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki mevcut kal
kınma göstergelerini tespit etmek ve yeni bir kal
kınma politikası belirlemek amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41)

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili
Tevfik Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemiz
deki mevcut kalkınma göstergelerini tespit
etmek ve yeni bir kalkınma politikası belir
lemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya-
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nnca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesinin öngörûşmelerine baş
lıyoruz.
Hükümet?.. Burada.
Önergeyi tekrar okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Türkiye, iktisadî büyümeye dayalı
kalkınmayı en kısa süre içinde gerçekleş
tirmek zorunda olan bir ülkedir.
ANAP İktidarına göre Türkiye, sanayileşerek, modernleşerek ve çağ atlaya
rak kalkınmaktadır.
Türkiye'nin mevcut kalkınma veya
gelişmişlik göstergeleri, uluslararası kar
şılaştırmalar çerçevesinde ele alındığında,
Hükümet iddialarının gerçekleri yansıt
madığı anlaşılmaktadır.
Türkiye'nin çağdaş anlamda kalkın
mış sayılması için, iktisadî gelişmişlik ve
sosyal gelişmişlik göstergeleri itibariyle ça
ğın ülkeleri düzeyine ulaşması gerek
mektedir.
1980 sonrasının çağdaş gelişmişlik
kavramı, 1950'li yılların gelişmişlik tanı
mından oldukça farklıdır. Klasik denebi
lecek kalkınma kavramı içinde, ülkenin
millî hâsıla artışı ile birlikte iktisadî yapı
değişikliğine uğraması ve sanayileşmesi
amaçlanıyordu. Türkiye henüz böyle bir
kalkınmışlık safhasını dahi tamamlayama
mıştır. Çünkü, Türkiye ne hürriyetçi de
mokrasiyi tam olarak işletebilmiş ve ne de
sanayi toplumu düzeyine gelebilmiştir.
1980 sonrasında ise, çağdaş gelişmiş
lik kavramı daha da daralmıştır. Artık bir
ülkenin gelişmiş sayılabilmesi için refeh
toplumu düzeyine ulaşması esas alınmak
tadır.
Günümüzde refah toplum olmanın
ölçüsü de değişmiştir. Refah toplumu ola
bilmek için 1980'lere kadar belirli bir ha
yat standardına ulaşmak yeterli sayılırken,
— 243
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şimdi devletin sosyal tehlikelere karşı bü
tün vatandaşlarına sağladığı sosyal güven
lik düzeyi esas alınmaktadır.
Bu değişmeye paralel olarak "etkin
kaynak kullanımı" ölçüsü de önemli öl
çüde değişmiştir. Eskiden kaynak kullanı
mında etkinlik denince en yüksek üreti
mi sağlamak anlaşılırken, günümüzde en
yüksek toplum refahına ulaşılması hedef
alınmaktadır.
Çağdaş gelişmişlik düzeyine ulaşan
refah toplumları, insanı kendi kaderine
terketmeyen ve onu korumayı esas alan
sosyal adaletçi bir dünya görüşüne sahip
tirler. Öyle ki, devletin sadece fırsat eşit
liğini sağlamaya yönelik olarak izlediği po
litikalar yetersiz sayılmakta ve sosyal ada
leti sağlamak amacıyla ekonomiye yapılan
müdahaleler en yüksek noktalara varmak
tadır.
Çağdaş kalkınmanın aldığı bu yeni
anlam ve mahiyete rağmen, ülkemizde
ANAP iktidarı yapı değişikliğini, sanayi
leşmeyi, kalkınmayı ve sosyal adaleti ken
di tabiî seyrine bırakan bir politika izle
mektedir.
Kalkınmayı sadece mevcut kapasite
kullanımının artışından kaynaklanan bü
yüme hızı olarak gören Hükümet, gide
rek hızlanan enflasyon, eriyen Türk Lira
sı, duran sanayileşme, büyüyen işsizlik,
hızla artan iç ve dış borçlanma, yenilen
meyen teknoloji, bozulan gelir dağılımı
karşısında çaresiz bir tavır sergilemekte
dir. Altyapı ile üretken yatırımlar arasın
da bir denge sağlanmadığı gibi, altyapı
nın kendi içindeki denge de giderek çarpıl
maktadır.
Türkiye, hedefleri, öncelikleri ve po
litikaları belirlemiş, çağdaş ve millî bir çiz
gideki tutarlı ve sağlıklı bir kalkınma po
litikasından yoksundur.
Türkiye'nin yapı değişikliğinin, çağ
daş ve topyekûn kalkınma düzeyinin ne-
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resinde olduğunu tespit ve kalkınmanın
hedefleri, öncelikleri, boyutları ve politi
kalarını yeniden belirlemek amacıyla Ana
yasanın 98 inci ve Meclis içtüzüğünün 102
nci maddeleri gereğince Meclis araştırma
sı açılmasına izninizi arz ve talep ederiz.
Tevfik Ertüzün
Zonguldak
ve arkadaşları
BAŞKAN — içtüzüğümüze göre,
Meclis araştırması açılıp açılmaması hu
susunda, sırasıyla, Hükümete, siyasî parti
gruplarına ve önergedeki imza sahibine
veya onun göstereceği bir imza sahibine
söz vereceğim.
Konuşma süreleri, gruplar ve Hükü
met adına 20' şer dakika, önerge sahibi için
de 10 dakikadır.
Söz alan sayın milletvekillerini oku
yorum : Hükümet adına Devlet Bakanı
Sayın Işın Çelebi, Grupları adına : SHP
Grubu adına Sayın Abdulkadir Ateş,
ANAP Grubu adına Sayın Şadan Tuzcu,
DYP Grubu adına Sayın Tevfik Ertüzün.
Devlet Bakanı Sayın Işın Çelebi; bu
yurun efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar)
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ
(İzmir ) — Sayın Başkan, değerli milletvekillei; 1989 yılının Mayıs ve Haziran ay
larında plan ve program tartışmaları için
de yoğun bir çalışma dönemi geçirmekte
yiz. Türkiye'nin böyle bir tartışmayı yo
ğun bir biçimde yapması, geleceğe dönük
orta dönemli program ihtiyacının tartışıl
ması ve bu program ve plan tartışmasının
nitelikleri ve kapsamları üzerinde tüm ka
muoyunun çok büyük ilgi göstermesi,
Türkiye'nin geleceği açısından gerçekten
sevindirici ve umut vericidir.
Bu anlamda, 19 Ekimde verilmiş olan
bu önerge, Türkiye'deki mevcut kalkınma
göstergelerini tespit etmek; sanayileşme,
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modernleşme ve çağ atlamanın yanında,
çağdaş anlamda kalkınmanın, iktisadî ge
lişme kadar sosyal gelişmeyle, çağın ilke
lerine uygun sosyal politikalarla birlikte
yürütülebileceğini söylemektedir. Bu öner
geye katılmamak mümkün değildir. Altın
cı Beş Yıllık Kalkınma Planında, refahı ar
tırıcı politikalar, gelir dağılımını düzenle
yici politikalar ve insanı amaç alan politi
kalar yerine getirilmeye çalışılmıştır. Be
şinci Beş Yıllık Kalkınma Planında bu ko
nuda önemli hedefler tutturulmuş, önemli
mesafeler kat edilmiştir.
Bu önergede, 1980 sonrasındaki kal
kınma anlayışında klasik anlamda, sade
ce gayri safî millî hâsıladaki büyümenin,
iktisadî yapı değişikliğinin ve sanayileşme
nin yeterli olmayacağı, yeni bir kalkınma
anlayışının refah toplumu anlayışı oldu
ğu söylenmektedir. Gerçekten, Altıncı Beş
Yıllık Kalkınma Planında, refah toplumu
anlayışı, gelir dağılımının düzenlenmesi,
ekonomik büyüme ve gelişme süreci içe
risinde çevre konularının dikkate alınması,
eğitim ve sağlık yatırımlarının yüzde 100'e
varan oranlarda artırılması, insan gücü
kaynaklarının daha rasyonel değerlendi- rilmesi, aile planlaması gibi hususlar cid
dî bir biçimde gündeme alınmıştır.
Bu önergede belirtilen sosyal adalet
çi -önergeden alıyorum- ve sosyal güven
liği düzenleyici anlayış; yani Anayasamız
da da belirtilen sosyal devlet ilkesi gibi un
surlar, Türk ekonomisinin önümüzdeki
dönemde ve geçmiş beş yılda da dikkate
aldığı ve ekonomik gelişme ve büyümey
le birlikte, fırsat eşitliğinin sağlandığı, sos
yal refahın dikkatli bir biçimde dengelen
meye çalışıldığı bir anlayışın devamı ni
teliğindedir.
Bu anlamda bu araştırma önergesin
de gene belirtilen yapı değişikliği ve sana
yileşmenin, kalkınma ve sosyal adalet il
kelerinin bir program içinde sürdürülme-
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sinin, sadece kapasite kullanım oranları
nı artıran kararların ve sadece sanayileş
meyi veya gayri safî millî hâsıladaki bü
yüme hızının bir ekonomik kalkınma ve
ya gelişmeye gösterge olmayacağı tezinin
Beşinci Beş Yıllık Plan döneminde dikka
te alındığını ve Altıncı Beş Yıllık Plan ça
lışmalarında da özellikle üzerinde durul
duğunu belirtmek istiyorum.
Özellikle burada belirtilen dış ve iç
borçlar konusunu Plan ve Bütçe Komis
yonunda şu anda en ince detayına kadar
tartışıyoruz. O yüzden, plan tartışmaları
önümüzdeki günlerde yapılacağı için, bu
rada Genel Kurul üyelerinin fazla vaktini
almak istemiyorum, işsizlik konusunu,
teknoloji düzeyini geliştirme politikaları
nı tartışıyoruz.
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planın
da, bu araştırma önergesinde öngörülen
çağdaş kalkınma anlayışının gerekleri ya
pılmıştır. Örneğin, Altıncı Beş Yıllık Kal
kınma Planında, Beşerî Kaynaklar Bölü
münde, insan gücü politikaları; Sosyal
Ekonomik Bölümünde, istihdam, çalışma
hayatı ve sosyal güvenlik konuları dikkate
alınmıştır; çevre ve yerleşme konusu dik
kate alınmıştır ve bu anlamda bilim ve tek
noloji politikaları, bölgelerarası denge po
litikaları dikkate alınmıştır.
Değerli arkadaşlarım, Anavatan Par
tisi İktidarının, gelir ve refah politikasının
son derece titizlikle üzerinde durduğunun
bir göstergesi olarak, Beşinci Beş Yıllık
Planın gerçekleşmesini anlatan doküman
da (383 üncü sayfada) açıkça (Gelir ve Re
fah Bölümü vardır) yapılan çalışmalar an
latılmaktadır; bütün sosyal politikaların
yanı sıra anlatılmaktadır. Burada anlatı
lanlar kısaca şunlar :
Geçmiş beş yılda konut politikasın
daki gelişme ve toplu konut anlayışıyla
özellikle dar gelirli kesimin önemli bir kıs
mının konut ihtiyacının sağlandığı; imar
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affı ve tapu tahsis uygulamasıyla gecekon
du yörelerindeki insanların kendi evleri
nin mülküne sahip oldukları; vergi dilim
lerinin özellikle düşük gelirliler lehine de
ğiştirilerek, düşük gelirlilerin daha az vergi
vereceği bir çalışma düzeni kurulmaya ça
lışıldığı; mahallî idarelerin yetkileri ve gelir
kaynakları artırılarak, yoğunlaşan altya
pı eksikliklerinin ve belediyecilik hizmet
lerinin etkinliğinin artırılmaya çalışıldığı
belirtilmektedir. Bu dönemde, ruhsatsız
yapılaşmış olanların yeniden düzenlenme
sinin önemi vurgulanmaktadır; teknik,
sosyal altyapı ve hizmetlerin iyileştirilme
si üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, tohum
luk anlayışı ve politikasının, gübredeki
sübvansiyon uygulamalarının, damızlık
hayvan ve yem politikalarının, tanmda da,
kırsal alana, gelir dağılımı politikasına uy
gun ciddî destekler sağlandığını göster
mektedir.
Köye götürülen yolun, suyun, haber
leşmeye ait araçların, telefonun, elektriğin,
refah artırıcı politikalar arasında sayılabi
leceğini hepimiz bilmekteyiz ve önümüz
deki dönemde bu gelir dağılımını düzen
leyici ve refah artırıcı politikaların daha
yeni perspektiflerle gündeme geleceği de
söz konusudur.
Değerli arkadaşlarım, bu anlamda,
bize, Hükümet olarak tavsiye edilen ve
kalkınma planlarında dikkat etmemiz ko
nusunda hedef gösteren bu araştırma
önergesi, Altıncı Beş Yıllık Planda dikka
te alınmıştır. Bu yüzden, bu araştırma
önergesinin tüm gerekleri yerine getiril
miştir.
Bu nedenle, bu araştırma önergesi
ne gerek olmadığı inancındayım ve bu
araştırma önergesinin şu anda Parlamen
toda grubu olan tüm siyasî partilerin de
ğerli milletvekilleri tarafından reddedilme
sini saygıyla rica ederim.
Teşekkür ederim efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar)
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Bakan.
Muhterem arkadaşlar, gruplar ara
sındaki bir anlaşma gereğince, biraz ön
ce okuduğum sırayı değiştirmiş bulunu
yoruz.
İlk söz, Doğru Yol Partisi Grubu adı
na, Sayın Tevfik Ertüzün'ün.
Buyurun Sayın Ertüzün. (DYP sıra
larından alkışlar)

Değerli milletvekilleri, Anavatan Par
tisi İktidarı, uyguladığı politikalarla Türki
ye'nin sanayileşt iğini, çağ atladığını, modernleştiğini, refahın yükseldiğini ve ülke
nin transformasyona uğradığını iddia edegelmektedir.
Türkiye, gerçekten çağdaş ve bilim
sel anlamda bir kalkınma süreci içinde mi
dir? İşte, bu önergemiz, bu soruya cevap
aramak amacıyla verilmiştir.

DYP GRUBU ADINA TEVFİK
ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, uygun görürseniz, iki konuşmayı bir
leştirmek istiyorum.
BAŞKAN — Bu, diğerlerinin hakla
rıyla da ilgili olduğu için, onjarın muva
fakatini almamız gerekecek.
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) —
Şu bakımdan : Komisyona gideceğiz...
BAŞKAN — Biliyorum Tevfik Bey,
sizin komisyonda çalıştığınızı biliyorum.
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) —
Komisyon devam ediyor. O bakımdan,
eğer uygunsa iki konuşmamı birleştirmek
istiyorum.
BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu adına konuşacak olan Sa
yın Abdulkadir Ateş de herhalde itiraz et
mezler...
Sayın Şadan Tuzcu da itiraz etmi
yorlar.
Buyurun efendim.

O halde, önce, kalkınmadan ne anlı
yoruz?.. "İktisadîkalkınma" kavramının
anlamını ortaya koyabilmek için, kalkın
ma veya gelişme ile büyüme kavramları
arasındaki farkı açıklığa kavuşturmak la
zımdır.

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) —
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; Türkiye'nin, yapı değişikliğinin ve
topyekûn kalkınma düzeyinin neresinde
olduğunu tespit ile kalkınma öncelikleri
ni ve politikalarını belirlemek amacıyla
Doğru Yol Partisine mensup milletvekil
leri tarafından verilen Meclis araştırması
önergesi hakkında Doğru Yol Partisi Mec
lis Grubunun görüşlerini arz etmek üze
re söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi
saygıyla selamlıyorum.
— 246

Ekonomik büyüme denildiği zaman,
bir ülkede, bir yıldan diğerine fert başına
düşen reel geliri yükseltecek şekilde ikti
sadî hayatın temel göstergelerinde meyda
na gelen devamlı artışlar anlaşılır. Demek
oluyor ki, iktisadî büyümenin bu tanımı
içinde, ülkenin temel ekonomik gösterge
lerinde artışlar olacak ve bu artışlar sürekli
olacak; bunun yanında, büyümede mey
dana gelen gelişmeler, kişi başına reel ge
lire yansıyacak ve onu da yükseltecek...
İşte, bu şartlan yerine getiren bir eko
nomi, büyümektedir; ama büyümek kal
kınmış olmak için yeterli midir?
Ülkenin kalkınmış ya da gelişmiş sa
yılması için, büyümeyle birlikte sosyoeko
nomik yapının da değişmesi gerekir. Ya
ni, üretimin, istihdamın, ihracatın, gelir
dağılımının ve diğer sosyoekonomik gös
tergelerin sektörel yapısı değişmelidir.
Bu değişme hangi yönde olmalıdır?
Bu değişme, şüphesiz, sanayileşme yönün
de olmalıdır. Bu itibarla, yıllar önce, Bir
leşmiş Milletler Teşkilatı, gelişmekte olan
ülkeleri şöyle tanımlamıştır : "Nüfusunun
büyük bir çoğunluğu geri bir teknikle ça
lışan ve fert başına reel gelir seviyesi dü
şük olan ülkeler az gelişmiş ülkelerdir." Bu
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ülkeleri ilkel toplumlardan ayırt eden özel
lik ise, iktisadî gelişme arzusunu ve potan
siyelini taşımalıdır.
Demek ki, Birleşmiş Milletler Teşki
latının bu tanımına göre de, iktisadî ge
lişmenin gerçekleşebilmesi için, ülke, ta
rım ağırlıklı ekonomik yapıdan sanayi
ağırlıklı ekonomik yapıya geçmelidir ve
ekonomik yapı sanayileşme yönünde de
ğişirken, kişi başına düşen yıllık reel gelir
de artmalıdır.
Hiç şüphesiz, bunların gerçekleşme
si, ülkenin gelişme arzu ve potansiyeline
bağlıdır. Zaten, gelişme arzusu ve potan
siyeli olmayan ülkeler, ilkel toplumlardır
ve onları gelişmekte olan ülke saymak
mümkün değildir.
Özet olarak, ekonomik gçlişme, eko
nomik büyümenin, ekonomik yapı deği
şikliği içinde gerçekleşmesine bağlıdır. Bir
başka ifadeyle, büyümesiz kalkınma ol
maz.
Değerli milletvekilleri, bünye değişik
liği ise bir bütündür, iktisadî karar birim
lerinin, üreticilerin, tüketicilerin ve dev
letin zihniyet ve davranış özelliklerindeki
değişmelerden tutunuz, kurumsal yapının
etkinliğindeki değişmelere ve piyasaların
işleyişindeki değişmelere kadar bütün de
ğişiklikler iktisadî değişme içinde yer alır.
Aslında, büyüır * v. irme, ou or
taya koyduğumu..
ölçülerle birbirin
den ay nisa dahi, iki süreç uygulamada bir
biri içindedir ve birbirini tamamlar. Çün
kü, gövdesiyle büyüyen ekonomi, bünye
ve çatısıyla değişmelidir. O halde, az ge
lişmişlikten kurtulmanın yolu, ekonomi
nin büyümesi ve bünyesinin değişmesidir.
Yani, değişme özde olmalıdır. Kabuktaki
birtakım değişmeler, ülkenin değişerek ge
liştiğini göstermez.
Bu noktada en etkin araç sanayileş
medir. Zira, geliri ne kadar yükselirse yük-
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selsin, sanayileşme süreci içerisinde belli
bir düzeye gelemeyen ülkenin gelişmiş sa
yılması mümkün değildir.
Bu itibarla, sanayileşmeyle kalkınma
özdeş kabul edilmişlerdir.
Büyüyen bir ekonomi, yatırımlarını
çoğaltabildiği kadar, yatırım birimi başı
na daha yüksek bir hâsıla, daha yüksek bir
ürün elde ediyorsa, kalkmıyor demektir.
Yani, yatırım birimi başına hâsıladaki ar
tış ise ancak sanayileşmeyle sağlanabilir.
Verimliliği artıran yegâne unsur, ülkenin
topyekûn sanayileşmesidir. Bunun içine
tarımın sanayileşmesi, hizmet sektörünün
sanayileşmesi de dahildir.
Bu itibarla, sanayileşme, ileri tekni
ği kullanabildiği ölçüde, dengeli olduğu ve
sektörlerarası dengeyi gerçekleştirdiği öl
çüde, dinamik mukayeseli üstünlükleri
dikkate aldığı ölçüde, altyapıyla üretken
yatırımlar arasındaki ahengi sağladığı öl
çüde sağlıklı bir kalkınma gerçekleşebilir.
Sayın Başkan, değerli üyeler; bura
ya kadar anlattıklarımız, büyüme ve kal
kınmanın ölçülebilir tarafıdır veya büyü
me ve kalkınmanın soyut modeller içinde
ifade edilebilen tarafıdır. Ancak, kalkın
manın bir de ölçülemeyen, ancak anlaşı
labilen ve yorumlanabilen tarafı vardır. Bi
raz önce ifade etmeye çalıştığım ölçülebi
len unsurlar, iktisadî büyümenin dinamiz
mini genişliğine veya yatay olarak sağlar
lar. Doğrudan birer iktisadî unsur olma
yan, anlaşılabilen ve yorumlanabilen fak
törler ise, iktisadî kalkınmanın dinamiz
mini derinliğine, dikey olarak sağlarlar;
Bu ölçülemeyen; ama anlaşılabilen ve
yorumlanabilen unsurlar nedir? Halkın
her türlü değer hükümleri veya ölçüleri,
halkın çalışma ve kazanma arzusu, halkın
teknik yenilikleri benimseme ve sindirme
melekesi, eğitim sistemi gibi matematik
kalıplar içinde ifade edilemeyen unsurlar
dır. İşte, matematik kesinliğin sınırlarına
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varıldığı noktada, soyut model çalışmala
rı, yerini sosyal değişmenin analizine bı
rakır.
O halde, iktisadî kalkınmanın gerçek
dinamizmini, derinliğine dinamizmini, ül
kenin insan ve toplum varlığının özellik
lerinde aramak gerekir.-Bir başka deyiş
le, iktisadî kalkınmanın belirleyici unsu
ru soyut modeller değil, somut insan mal
zemesidir. Toplumsal, kültürel, davranış
sal, moral ve zihinsel özellikleriyle insan
iktisadî kalkınmanın en önemli aracıdır.
iktisadî kalkınmanın ne olduğunu,
nerelerde aranması gerektiğini böylece or
taya koyduktan sonra, ölçülebilen unsur
lar, ölçülebilen göstergeler üzerindeki gö
rüşlerimi ifade etmek istiyorum.
Kalkınmanın ölçülebilen göstergelirini dört grupta toplayabiliriz. Bunlar, ge
lişmişlik göstergeleri, sanayileşme göster
geleri, sosyoekonomik refah göstergeleri ve
sosyokültürel refah göstergeleridir.
Gelişmişlik göstergelerinin başında,
şüphesiz, kişi başına gelir gelir. Kişi başı
na reel gelir ve reel gelirde meydana ge
len artışlar, kalkınmışlığı belirleyen temel
göstergelerdir. Ortalama gelir seviyesi, ay
nı zamanda ülkedeki ortalama refah dü
zeyini yansıtır. Nitekim, kişi başına düşen
reel gelire göre, ülkeler, az gelişmiş, geliş
mekte olan (gelişme yolunda olan) ve ge
lişmiş veya sanayileşmiş ülkeler olarak tas
nif edilirler. Bir zamanlar, bu ölçü, 100 do
ların altı, 100 dolarla 500 dolar arası ve
500 doların üstüydü. Günümüzde ise, ki
şi başına geliri 500 doların altındaki ülke
ler az gelişmiş ülkeler, 500 dolarla 3 bin
dolar arasında olan ülkeler gelişmekte olan
ülkeler ve 3 bin doların üzerinde olan ül
keler de gelişmiş ülkeler kategorisinde yer
almaktadırlar. Birkaç örnek vermek gere
kirse; Almanya'da kişi başına gelir 1985'te
10 900 dolar iken, 1987'de 12 bin dolara
çıkmıştır; Fransa'da 9 500 dolardan 10 700
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dolara çıkmıştır. Birinci söylediğim ra
kamlar 1985, ikinci söylediğim rakamlar
1987 yılına aittir. İngiltere'de 8 400 dolar
dan 8 800 dolara; İspanya'da 4 200 dolar
dan 4 800 dolara; İtalya'da 6 500 dolar
dan 8 500 dolara, Yunanistan'da 3 500 do
lardan 3 700 dolara, Portekiz'de 1 900 do
lardan 2 200 dolara çıkarken, Türkiye'de
1 250 dolar civarında kalmıştır.
O N U R A L ŞEREF BOZKURT
(Ankara) — Yok canım; onun çok üstün
de.
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) —
Nasıl yok canım?
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — İstatistiğe geçme
yen gelirler var.
BAŞKAN — Efendim, lütfen, hati
bin sözünü kesmeyelim.
ONURAL ŞEREF BOZKURT
(Ankara) — 1 250 dolar olduğuna siz ka
ni misiniz?
BAŞKAN — Sayın Bozkurt, zama
nın uzamasına siz sebep oluyorsunuz.
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) —
Bu itirazınızı Devlet İstatistik Enstitüsü
ne söyleyiniz; Devlet İstatistik Enstitüsü
desin ki, Türkiye'de millî gelir 1 200 do
lar değil, 2 200 dolardır...
ONURAL ŞEREF BOZKURT
(Ankara) — 3 bin doların üstündedir
Türkiye'de.
BAŞKAN — Sayın Bozkurt, lütfen
karşılıklı konuşmayınız.
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) —
Böyle ceffelkalem laflar Mecliste söylen
mez; üstelik siz sorumlu bir kişisiniz; olur
mu öyle şey? Olmaz böyle şey?
BAŞKAN — Sayın Ertüzün, lütfen
devam edin.
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) —
Mamafih, Devlet İstatistik Enstitüsü Baş-
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kanı, geçen gün Dünya Ekonomik Foru
munda yaptığı konuşmada, "Türkiye'de
kişi başına gelir 5 bin dolardır ve bunu da
her isteyene ispatlarım" dedi; yabancılar
birbirine bakıp güldüler.
ŞADAN TUZCU (Rize) — Siz iste
diniz mi ispatını? Siz isteseydiniz, size de
yapardı.
BAŞKAN — Şadan Bey, biraz sonra
siz konuşacaksınız, o zaman söylersiniz.
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) —
Efendim, ben bu işlerin içinden gelen
biriyim.
Tabiî, Amerika'yı falan söylemedim;
Amerika'da 6 600 dolardan 17 500 dolara
çıkmış. Bırakınız onu, borç içinde olan ve
yüksek enflasyonun olduğu ülkeler var;
bakın, oralarda da bu gelir artıyor : Yu
goslavya'da 1985'te 2 bin dolarmış,
1987'de 2 070 dolara çıkmış; Brezilya'da
1 640 dolardan 1 800 dolara; Arjantin'de
2 130 dolardan 2 350 dolara çıkmış. De
mek ki, mutlak rakam olarak bizden da
ha çok borçlu olan ve enflasyonu daha
yüksek olan ülkelerde, kişi başına gelir do
lar itibariyle artabiliyor.
Gelişmişliğin başta gelen göstergesi
kişi başına gelir olmakla birlikte, hemen
onu tamamlayan bir gösterge de gelir da
ğılımıdır. Kişi başına gelir, gelişmişlik öl
çüsü olmak bacımından önemlidir, ama
yeterli değildir; bir de, ülkede yaratılan ge
lirin, zümreler, sektörler, hatta meslekler
ve bölgeler arasında adil dağılımı gerekir.
Hep bilinen bir örnektir; eğer gelir dağı
lımı yanında -biraz sonra işaret edeceğim
gibi- sanayileşme ölçüsü dikkate alınma
yıp, sadece kişi başına gelir ölçüsü dikka
te alınsaydı, petrol zengini ülkelerin geliş
miş ülkeler içinde yer alması lazımdı; çün
kü o ülkelerde kişi başına gelir yüksektir.
Adil gelir dağılımından ne anlıyoruz?
Adil gelir dağılımı dediğimiz zaman, üre
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time katılan faktörlerin üretim faktörleri
nin üretimden aldıkları payın katkıları öl
çüsünde olmasını anlıyoruz.
Bunun yanında bir de ta Pareto'dan
beri kullanılan refah kriteri var; o da, bi
lindiği gibi, bir ülkede refah artışından
bahsedebilmek için, toplumda bir grubun
gelirindeki artışın, başka grupların gelir
lerinin aleyhine, yani başka grupların ge
lirinin azalması pahasına olmamasi lazım.
Eğer gelir böyle artıyorsa, gelir dağılımı
böyle gerçekleşiyorsa, o takdirde, toplum
da refah da artıyor demektir,
Tabiî ki, gelişmişlik göstergeleri bu
rada bitmiyor. Birkaç önemli gösterge üze
rinde daha durmak istiyorum : Millî geli
rin sektörel dağılımı son derece önemli.
Gelişmiş ülkelerde tarımın millî gelirden
aldığı pay yüzde 3'ler civarında; ama is
tihdam içindeki tarımın payı da tabiî yüz
de 10'lar civarında ve tarımdaki verimli
likle sanayideki verimlilik veya tarımda ça
lışanın elde ettiği gelirle sanayide çalışa
nın elde ettiği gelir, hemen hemen birbi
rine eşit.
Enflasyon oranı, önemli bir gelişmiş
lik göstergesi sayılıyor. Bilindiğigibi, Ba
tı ülkelerinde enflasyon, son on yıldan beri
ortalama olarak yüzde 5'lerin altında;
Türkiyemizde enflasyon yüzde 70'lere
oturdu.
Hemen bir mukayese vermek gere
kirse, işsizlik oranı bir başka gelişmişlik
göstergesi. Bilindiği gibi, Batı ülkelerinde
yüzde 10'un altında, Türkiye'de yüzde 22.
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Birleşmiş
Milletlerle yaptığı anlaşmada da işaret et
tiği, ifade ettiği rakam da yüzde 22. Onu
alıyoruz; ama son plan çalışmalarında gö
rüyoruz ki, birtakım metotlarca, işsizlik
oranı kâğıt üzerinde yüzde 10'lar civarı
na çekilmiş. Çünkü, AT'a üye olmak için,
Türkiye'nin, bu oranda hiç olmazsa bir
iyileşme sağlaması lazım. Türkiye'de enf-
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lasyonun bu noktalara geldiği, sanayileş
menin durduğu, büyümenin durduğu bir
dönemde işsizliğin nasıl olup da -resmî ra
kamlara göre- yüzde 15'lerden yüzde
10'lara gerilemiş olduğu, gerçekten açık
lanmaya değer bir husustur ve düşünme
ye değer bir noktadır.
İstihdamın dağılımı : Türkiye'de,
1987 yılı itibariyle, çalışan nüfusun yüz
de 56'sı tanmda, yüzde 14'ü sanayide,
yüzde 30 'u hizmetlerde, buna mukabil,
Almanya'da yüzde 6 tarımda, yüzde 44 sa
nayide ve yüzde 50 hizmetlerdedir. İngil
tere'de yüzde 3 tarımda, yüzde 38 sana
yide, yüzde 59'u -aktif nüfusun- hizmet
lerdedir. Onu bırakınız, İspanya'da dahi
tarımda çalışanlar, nüfusun yüzde 17'si,
sanayide çalışanlar yüzde 37'si, hizmetler
yüzde 46. Onu da bırakınız; Mısır'da, ta
rımda çalışanlar yüzde 46, sanayide yüz
de 20 -bizde yüzde 14- hizmetlerde çalı
şanlar aktif nüfusun yüzde 34'ü. Demek
ki, istihdamın sektörel dağılımı itibariy
le, Türkiye, çok tipik, ağırlıklı bir tarım
ülkesi manzarası gösteriyor.
İhracat ve ithalat ölçülerine de kısa
ca değinmek istiyorum. Çünkü, Türkiye'
de çok ciddi iddialar var bu konuda; çok
büyük artışlar olduğu söyleniyor. Bakınız,
kişi başına ihracat İtalya'da 1 700 dolar,
ithalat 1 750 dolar. İngiltere'de kişi başı
na ihracat 2 000 dolar, ithalat 2 200 do
lar. Fransa'da 2 250 dolar ihracat, 2 400
dolar ithalat. Almanya'da kişi başına ih
racat 4 000 dolar, ithalat 3 200 dolar.
Türkiye'de ise kişi başına ihracat 200 do
lar; 250 dolar ithalat. Toplam ihracat ve
ithalat rakamları arasındaki fark çok da
ha büyüdü. Bunlan niçin söylüyoruz?
Tekrar etmek gerekirse, Türkiye'de birta
kım iddialar vardır; Türkiye sanayileşmiş
tir, Türkiye ileriye gitmiştir, Türkiye trans
formasyona uğramıştır, Türkiye çağ atla
mıştır... nereye atlamıştır? Bu ülkelerin
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düzeyine... O halde, bu ülkelerle muka
yese yapmamız lazım. Onun için bunlara
işaret ediyorum değerli milletvekilleri.
Toplam ihracat ve ithalat üzerinde de
bir iki örnek vermek gerekirse; 1987 yılın
da İngiltere'nin toplam ihracatı 153 mil
yar dolar, ithalatı 130 milyar dolar; Fran
sa'nın ihracatı 148 milyar dolar, ithalatı
153 milyar dolar; İtalya'nın ihracatı 116
milyar dolar, ithalatı 124 milyar dolar; Ja
ponya'nın ihracatı 230 milyar dolar, itha
latı 150 milyar dolar ve nihayet Almanya'
nın ihracatı 293 milyar dolar, ithalatı 227
milyar dolar.
Türkiye nerede? Geçen yıl rakamla
rıyla, 11,5 milyar dolar ihracat, 14,5 mil
yar dolar da ithalat düzeyindedir. Demek
ki, mukayese edilebilir gibi değil rakamlar.
Bu arada, hemen, bugünkü Türkiye
ne durumda onu işaret edeyim : Bugün
kü Türkiye, stagflasyonun, yani enflasyon
içinde durgunluğun içinde, resesyonun da
eşiğindedir. Niçin bunları söylüyorum? Bi
raz önce söylediğim gibi, enflasyon yüz
de 70'lere oturmuş vaziyettedir.
Büyüme hızına gelince : Geçen yıl
yüzde 3,4; ama sanayideki büyüme yüz
de 2, imalat sanayindeki büyüme yüzde
1,8; İstanbul Sanayi Odasına bağlı ima
lat sanayi, kuruluşlardaki büyüme
-1,9'dur.
Sayın Başkan, değerli üyeler; aldığım
bilgilere göre, nisan ayından nisan ayına
(nisan 1988'den nisan 1989'a) 12 aylık dö
nemde Türkiye'nin büyümesi, bir önceki
yılın eş dönemine göre yüzde 1,5 negatif
tir. Bunu, dün Plan ve Bütçe Komisyo
nunda da konuştuk; hükümet tereddüt et
miyor ve "yılın ikinci yarısında canlanma
olacaktır'' diyor. Türkiye, demek ki, bü
yüme sürecinde değil; Türkiye gerileme
sürecinde bulunuyor. Yani, Türkiye kal
kınma sürecinin neresinde diye soracak
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olursak, orasında burasında demekten zi
yade, bu ahval ve şerait içinde, Türkiye,
kalkınma sürecinin dışındadır. Bir ülke ki,
sanayideki üretim artışı, nüfus artış hızı
nın altına düşmüştür; bu durum, kalkın
mak ve sanayileşmek zorunda olan bir ül
ke için, düşünülebilecek en vahim so
nuçtur.
Sayın Başkan, değerli üyeler; geliş
mişlik ölçüleri yeterli mi? Değil. Bunun
yerine nereye bakmak lazım? Sanayileşme
ölçülerine bakmak lazım. Zamanım dara
lıyor, onun için teker teker bunların üze
rinde durmayacağım, sadece saymakla ye
tinmek istiyorum.
Tabiî bir de, gelişmişlik ölçüleri için
de çok önemli bir ölçü daha var ki, bu da,
araştırma ve geliştirme harcamalarının
millî gelire oranıdır. Türkiye, teknolojik
gelişmenin, teknolojik ilerlemenin dışın
da bir ülkedir. Araştırma ve geliştirmeye
ayırdığımız kaynaklar, millî gelirin sade
ce binde 2'sidir. Altıncı Plan, bunu binde
10'a çıkaracağız diyor. Türkiye, teknoloji
yarışına katılabilmek için, mutlaka, araş
tırma ve geliştirmeye millî gelirinin bin
de 30'unu, yani yüzde 3'ünü ayırmak zo
rundadır.
BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Zordur bu.
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) —
Evet zordur bu; zordur ama yapmak zo
rundadır. Yoksa, 21 inci Yüzyılda, tekno
loji üretmeyen bir ülke olarak ne AT'a gi
rebiliriz, ne sizin sık sık söylediğiniz ve ar
zuladığınız, iddia ettiğiniz uluslararası en
tegrasyon içinde yer alabiliriz. Evet, ulus
lararası entegrasyona bizi belki alırlar;
ama, işte siz tarım ülkesi olun, bizim ta
rım ambarımız olun, biraz da hayvan ye
tiştirin, bunlarla bir entegrasyon yapalım
derler. Yani, öyle olur.
O N U R A L ŞEREF BOZKURT
(Ankara) *— Konuşma süresi ne kadar Sa
yın Başkan?
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TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) —
Yarım saattir sayın milletvekili ve şu an
da yarım saat henüz dolmadı.
O N U R A L ŞEREF
(Ankara) — Doldu.

BOZKURT

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) Saat önümde. O kadar telaş etmeyin...
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım.
Sayın Ertüzün, lütfen toparlayınız;
süreniz azaldı.
Buyurun.
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) —
Bunun yanında sanayileşme göstergeleri
ne bakmak lazım demiştim. Nedir bun
lar? Bunlar, kişi başına çelik üretiminden
tutunuz, kişi başına enerji üretimine; kişi
başına elektrik tüketiminden, kişi başına
kâğıt üretimine; hektar başına gübre kul
lanımından, bin hektara düşen traktör sa
yısına; buğday verimliliğinden, gerek sa
nayideki, gerekse tarımdaki bütün önemli
mallardaki verimliliğe kadar; hepsi ayn
ayrı birer sanayileşme göstergeleridir. Bu
göstergeler itibariyle baktığımızda ise,
Türkiye, bu çağdaş denilen ülkeler ile mu
kayese edilemeyecek durumdadır, çünkü,
mukayese, benzer şeyler arasında olur.
benzerlikler bulacaksınız... IMF, bu ben
zerliği, "Türkiye'yi nereye koyalım?" di
ye aramış. Yani, IMF, benzer ekonomik
yapıdaki ülkeleri aynı gruba koyuyor.
Türkiye'yi de mamul madde ihracatçıla
rı içine koymuşlar, orada Hindistan da
var. Mamul madde ihracatçısı olmak, sa
nayi ülkesi olmak demek değildir; ayrıca,
bir de sanayi ülkeleri kompartmanı var.
Ekonomik yapısı itibariyle, demek ki,
Türkiye Hindistan'a benziyor, onun için
oraya konmuş.
Kişi başına çelik üretimi, henüz,
Türkiye'de 145 kilo; İngiltere 335, Hollan
da 365, Fransa 350, Almanya 671, Belçi
ka 1 460, Japonya 870, Polonya 450, İs
veç 570, Rusya'da 575 kilo.
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Bunlar da yetmez. Bir ülkenin kal
kınmış sayılması ve kalkınma sürecinde ol
ması için, bunun yanında nelere bakmak
lazımdır? Sosyoekonomik refah gösterge
lerine bakmak lazımdır. Bunlar, eğitim
harcamalarının millî hâsıla içindeki payın
dan tutun, şehirde yaşayanların oranına
kadar; hastanelerde bir yatak başına dü
şen nüfustan, doktor başına düşen nüfu
sa kadar...
Mesela, bir mukayese vermek gere
kirse, Türkiye'de yatak başına düşen nü
fus 400 kişi; halbuki, Almanya ve Fran
sa'da 90 kişi, ingiltere'de 120 kişi, İspan
ya'da 185 kişi, Yunanistan'da 160 kişi, Ja
ponya'da 80 kişi, isveç'te 70 kişidir.
Doktor başına nüfus, Avrupa Toplu
luğu ortalaması 400, Türkiye'de ise 1 400
kişi.
v
Kişi başına düşen günlük hayvansal
protein, Türkiye'de 18 gram iken, bu ra
kam gelişmiş ülkelerde 50 gramın üstün
de; Fransa'da ise 70 gram.
Kişi basma et tüketimi, Türkiye'de
yıllık 25 kilo, gelişmiş ülkelerde 100 kilo
civarında.
Doğurganlık oranlarından bebek
ölümlerine kadar bir dizi sosyoekonomik
refah göstergesi var.
Bunlann yanında, bir de sosyokül
türel refah göstergeleri var. Bunlar 1 000
kişiye düşen günlük gazeteden, 1 000 ki
şiye düşen yıllık kitaba, -bu rakam Tür
kiye için bilinmiyor-1 000 kişiye düşen te
lefondan, televizyona, ticarî olmayan oto
mobilden, okullaşma oranına kadar bir yı
ğın sosyokültürel refah göstergesidir.
Sayın Başkan, Değerli üyeler; topar
lıyorum...
BAŞKAN — Lütfen...
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) —
"Türkiye, kalkınmışlığın neresindedir?"
sorusunun cevabını, bu göstergeler itiba
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riyle aramak zorundayız.
Bu göstergeler itibariyle, gelişmiş ül
kelere yaklaştığımız takdirde, gelişmiş,
kalkınmış ve sanayileşmiş bir ülke olma
ya hak kazanırız.
Sayın Özal'm modernleşme ve çağ
daşlaşma ölçüleri ise tamamen farklıdır.
Sayın Özal, 21 Aralık 1986 tarihinde bir
gazeteci ile yaptığı mülakatta, modern ül
ke anlayışını şöyle açıklıyor : "Bazılarımız
der ki, gittik Avrupa'yı gördük, onlar ile
ri. Caddeleri tertemiz, şehirleri ışıl ışıl.
Her türlü mal bulunur. Otobanlar var.
Trenler, otobüsler saatinde kalkar. Her
yerle telefonla konuşmak mümkün. İşte,
Türkiye de bu yolda. Ben, 1983'te, "Önü
müzdeki 10 sene içinde Türkiye'yi ileri ül
keler arasına sokarız" dedim."
Çağdaşlaşmaya ve modernleşmeye
böyle baktığımız zaman bunlar olmasın
demiyoruz, bunlar olsun; ama bunlara gi
derken, bu ifade ettiğimiz özdeki değişme
nin olması lazım. Eğer özde o değişmeyi
sağlayamazsanız, bu kabuktaki değişme
leri, vitrinde görünen tarafıyla ortaya çı
kan gelişmeleri sağlıklı gerçekleştiremez
siniz ve sürdüremezsiniz.
8 Kasım 1987'deki İcraatın İçinden
programında, Sayın Başbakan, "Nedir
çağ atlamak?" diye soruyor ve şöyle ce
vabını veriyor : "Çağ atlamaktan anladı
ğım, her şeyden önce, çağdaş, batılı; ba
tıyla yarışan bir Türkiye'dir. İsteyen her
vatandaşın, cebinde istediği kadar döviz
taşıması, istediği bankada döviz hesabı aç
tırması, dilediği gibi yurt dışına çıkabil
mesi, çağ atlamak değil midir? Ve niha
yet, Türkiye'nin vitrinlerinin Avrupa ül
kelerinin vitrinleri gibi olması, Türkiye'
nin çağı yakalaması değil midir?
Sayın Başkan, değerli üyeler, Sayın
Özal, Türkiye'nin enflasyon, sanayileşme,
teknolojik gelişme, işsizlik, gelir dağılımı,

— 252 —

T.B.M.M.

B : 97

dış borç gibi temel sorunlarına çözüm bu
lamayınca; modernleşme, çağdaşlaşma ve
transformasyon gibi sloganların arkasına
sığınmaya çalışmıştır. Yapılan iş bunlar
dan ibarettir. Eğer sadece caddelerin te
miz, şehirlerin ışıl ışıl olması, telefonla ko
nuşulması, her türlü malın bulunmasıyla
çağdaş ve gelişmiş olunabiliyorsa, biraz
önce de işaret ettiğim gibi, Suudî Arabis
tan ve emirliklerin, çağdaş ülkelerin en yu
karılarında bulunmaları gerekir. Halbu
ki, böyle bir hadise yoktur.
Değerli üyeler, fert başına gelirin
yüksek olduğu, bütün çağdaş araçların
kullanıldığı bu ülkeler (emirlikler ve pet
rol zengjni ülkeler) ne sanayileşmiş ve ne
de çağdaş ülkeler arasında yer alabilmiş
lerdir. Demek ki, çağdaş olmak için, sa
dece bilgisayar kullanmak yetmiyor. Bun
lar gereklidir; ama bir ülkenin çağdaş ol
ması için, saydığım ölçülerin ve kurum
ların temini gerekir.
BAŞKAN — Sayın Ertüzün, lütfen
toparlayınız, süreniz doldu.
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) To
parlıyorum Sayın Başkanım. Bitti, bir iki
cümle kaldı.
BAŞKAN — Lütfen...
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) —
Ülkede cari olan siyasî rejim, hürriyetçi,
çoğulcu parlamenter demokrasi olmalı ve
rejim işlemelidir. Sosyal güvenlik ve sos
yal adalet sağlanmalı, gelir dağılımı adil
olmalıdır. Sanayileşme ve gelişmişlik gös
tergeleri Batı standartlarına yaklaşmalıdır.
Değerli milletvekilleri, Türkiye'deki
değişme kabuktadır ve ülkenin sosyal ve
ekonomik dokusu erimektedir. Özde, de
ğişme ve gelişme olmadığı gibi, erime ve
yozlaşma vardır. Ülkenin üretim yapısını
değiştirme hedefinden vazgeçer, sadece
küçük bir azınlığın tüketim yapısındaki
değişmeleri dikkate alırsanız, ülkeyi, kal
kınmış ülkeler düzeyine getiremezsiniz.
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Değerli milletvekilleri, bir de
kalkınma-enflasyon ilişkisi var? Onun üze
rinde durmak istiyordum; ama zamanım
yok; sadece şu kadarını işaret edeyim :
Hiçbir zaman -Sayın Özal'ın işaret ettiği
gibi- enflasyon kalkınmanın bedeli değil
dir. Hele, Türkiye gibi eksik istihdam den
gesinde bulunan bir ekonomide hiç değil
dir. Eğer böyle olsaydı, tam istihdam den
gesinde olan Batı ülkelerindeki kalkınma
nın enflasyonu artırması lazımdı. Enflas
yon, olsa olsa sağlıksız kaynaklarla para
basarak, içeriye ve dışarıya yüksek faizle
borçlanarak) kalkınmaya, büyümeye ça
lışmanın bedeli olabilir.
Sonuç olarak, ANAP iktidarı, tutarlı,
dengeli, planlı bir kalkınma politikası uygulayamamıştır; günübirlik politikalarla,
ne istikrar ye ne de kalkınma sağlanabil
miştir. Türkiye'nin kalkınmasını, millî,
çağdaş, demokratik esaslara dayalı bir
plan içinde gerçekleştirmek zorundayız.
Bu araştırma önergesinin, planın Bütçe
Komisyonunda tartışıldığı bu günlere
rastlamasını da çok şanslı bir tesadüf, bir
nevi uyum olarak mütalaa ediyorum.
Türkiye, kendi ayakları üzerinde du
rabilecek ekonomik yapıyı oluşturabildiği, teknolojisini yenileyebildiği, teknoloji
üretebildiği, gelir dağılımındaki bozulma
yı düzelterek, toplumsal refahı yükselte
bildiği ve yaygınlaştırabildiği, fırsat eşit
liğini ve sosyal güvenliği sağlayabildiği öl
çüde kalkınmış ülkeler arasında yer ala
caktır. İnsan gerçeğini görmezlikten gelen,
soyut birtakım ithal modellerle, sağlıklı,
dengeli ve kalıcı bir kalkınmayı gerçekleş
tirmek mümkün değildir. İnsanı soyutlaştıran değil, millî, sosyal ve kültürel değer
sistemi içinde şomutlastırarak dikkate
alan, hedef öncelikleri belirlenmiş; ekse
ni, tarım ve sanayileşme, odağı, insanımı
zın refahı; itici gücü, ileri teknoloji ve eği
tilmiş insan gücü olan bir kalkınma poli
tikasına her zamankinden daha çok ihti-
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yacımız olduğu kanaatindeyiz. Türk eko
nomisini ve Türk insanını hem kalkınma
süreci içinde ve hem de bu sürecin sonun
da bütünleştirici, ekonomimizi, bir sana
yi ülkesi olarak, sanayi malı ihraç eden bir
yapıya ulaştırıcı bir millî kalkınma politi
kasının belirlenmesi kaçınılmazdır.
Bu amaçla, açılmasını talep ettiğimiz
Meclis Araştırması önergesine, Doğru Yol
Partisi Meclis Grubu olarak olumlu oy ve
receğimizi arz eder, saygılar sunarım.
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Ertüzün.
SHP Grubu adına, Sayın Abduİka
dır Ateş; buyurun efendim. (SHP sırala
rından alkışlar)
SHP GRUBU ADINA ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri; Doğru Yol Partisi
milletvekillerinin, Türkiye'de kalkınma
göstergelerini tespit ve yeni bir kalkınma
politikası saptamak amacıyla verdikleri bu
önergede, grubum adına konuşacağım.
Sizleri saygılarımla selamlıyorum.
Konuşmama başlamadan önce, he
men şunu belirtmek istiyorum : Bir ülke
nin kalkınma politikasını saptamak, hü
kümetin yetkisindedir ve bu siyasî tercihi
hükümetin kullanması gerekir. Bu neden
le, bu araştırma önergesinde bir kalkınma
politikasının saptanması deyimine çok faz
la katılabilmek mümkün değildir; ama, ne
yapabiliriz? ki, bu araştırma önergesinin
özünde de o olması lazım gelir. İzlenen
ekonomi politikasının eksikliklerini, aksak
lıklarını ve sonuçlarını değerlendirmek
için bir araştırma önergesi verilebilir ve bu
husus Yüce Meclisin değerlendirme ve gö
revleri arasındadır.
Ayrıca, bu önergeyle birlikte bir mut
luluk daha yaşıyoruz; bazı ilginç konular
ortaya çıkıyor. O da şu : Önergenin ikin— 254
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ci sayfasında, bizleri, grubumuzu mutlu
eden, Sosyaldemokrat Halkçı Partiyi ger
çekten sevindiren bazı gelişmeler var.
Önergenin birinci paragrafındaki ikinci
cümle şöyle diyor : "Öyle ki, devletin sa
dece fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik ola
rak izlediği politikalar yetersiz sayılmak
ta ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla,
ekonomiye yapılan müdahaleler en yük
sek noktalara varmaktadır.'' Nerede olu
yormuş bu? Çağdaş ülkelerde. Devam edi
yor : "Çağdaş kalkınmanın aldığı bu ye
ni anlam ve mahiyete rağmen, ülkemiz
de, ANAP İktidarı yapı değişikliğini, sa
nayileşmeyi, kalkınmayı ve sosyal adaleti
kendi tabiî seyrinde bırakan bir politika
izlemektedir." Doğrudur; aynı sonuca va
rıyoruz; Doğru Yol Partisinin de bizlerin
de yıllardan beri savunduğu sosyal kalkın
mayı, sosyal adaleti, sanayileşmeyi, öyle,
piyasa düzenine olduğu gibi bırakmak, bir
orman yasası içerisine sokmak olmaz di
yorduk; sağ olsunlar, bizi mutlu ettiler;
Doğru Yol Partisi de artık bu gerçeği an
lamış ve ileriye yönelik olarak, bu konu
da verecekleri çabanın Türkiye için hayırlı
olacağına biz inanıyoruz ve kendilerine te
şekkür ediyoruz.
Bu hafta ikinci önemli bir gelişme da
ha var. Bildiğiniz gibi, pazartesi günün
den beri Plan ve Bütçe Komisyonunda Al
tıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı tartışılıyor.
Planın içeriğine baktığınızda da, yine,
Türkiye açısından sevindirici bir gelişme
söz konusu. O planda da, yine sosyal ada
let ilkesi, özellikle sosyal demokrat anla
yışların ışığı altında kaleme alınmış. Her
şey yazılmış; ancak, tabiatıyla, uygulama
olanağı olmayacak. Bunu biz biliyoruz.
Çünkü, bundan önceki planların da olma
dı. Ayrıca, Sayın Bakanın bizlerden önce
yapmış olduğu konuşmada da plana çok
önem vermesi, plandan vazgeçilmeyeceği
ve Türkiye'nin kalkınmasının, gelişmesi
nin plana bağlı olduğunu söylemesi de, sa-
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ym ANAP Hükümetinin de artık sosyal
demokrat ilkeler doğrultusunda, yine bi
ze doğru yaklaştığı ve bize hak verdiğini
ortaya çıkarmaktadır.
Bu iki mutluluğu bugün bir arada ya
şıyoruz. Bu nedenle, Türkiye'nin çoğul
cu demokrasisinde önemli rol oynayaca
ğına inandığımız iki değerli partiye, gru
bum adına teşekkür etmek istiyorum. Sa
yın Başkan, izninizle konuşmama geçmek
istiyorum.
Biraz önce dediğim gibi, kalkınma
politikalarının saptanması siyasî bir tercih
tir. iktidara gelen bir parti, bunu, kendi
ideolojisine ve görüşlerine göre saptamak
durumundadır; ancak, bu politikaların
verdiği sonuçları eleştirmek muhalefetin
görevidir ve müsaadenizle ben burada onu
yapmak istiyorum. 20 dakika gibi kısa bir
süre içerisinde bunu yapmaya çalışacağım;
ama herşeyden önce, neyin yanlış yapıl
dığını, nelerin aksadığını bulabilmek için,
bir konuya dikkat etmek gerekir; o da şu :
Doğruları bulabilmek, akılcı bir yol izle
yebilmek için, önce yanlışlardan kurtul
mak lazımdır. Diğer bir deyişle, yanlışla
rın ne olduğunu saptamamız lazımdır. İş
te, bugün ülkemizdeki en büyük sorun,
ANAP'm en büyük sorunu, yanlışlarını
görememesi, yanlışlarını saptayamamasıdır. izninizle, ben bu konulardan başla
yarak, önerge üzerinde konuşmak is
tiyorum.
ANAP'm başlıca önemli siyasal ve
ekonomik yanlışları acaba nelerdir?.. Ön
celikle bunu saptayalım.
Bizce, birinci yanlışı : "Halk, Sayın
Özal'ı beğendiği, ANAP'm fikirlerini be
nimsediği için 1983 yılında oy vermiştir"
diye bir yanlış kanı mevcuttur; sayı ANAP
ve ANAP yöneticileri içerisinde. Bu, doğ
ru değildir. Neden doğru değildir? Bu bir
saplantıdır. Türkiye'yi ileriye götürmek is
tiyorsak, bu saplantıdan ve saplantılar de
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metinden -biraz sonra vereceğim- kurtul
mak lazım. Halkımız, kısıtlı, vetolu bir se
çimde Sayın Özal ve ANAP'u diğerlerine
göre daha az güdümlü bulmuş ve 12 Ey
lül yönetimine karşı bir tepki olarak, Sa
yın Özal'ı iktidara getirmiştir. Gerçek bu
dur. Diğer partilerden daha az güdümlü
bulmuştur, onun için tercih etmiştir. Bu
na rağmen, Sayın Başbakan, geçenlerde,
övünerek, "Kurulduğunun ilk yılı iktidara
gelen ilk parti dünyada biziz herhalde"
dedi. Doğru olabilir, ama Türkiye'nin o
günkü koşulları, hiçbir zaman, dünyanın
hiçbir ülkesinde olmamıştır. Bu nedenle,
kurulduğunuzun ilk yılında iktidara gele
bilirsiniz; ama, o geldiğiniz günün koşul
larını iyi saptamanız lazım ve ona göre ko
nuşmanız lazım.
ikinci bir yanlış : "Sayın Özal ve
kadrosu yeteneklidir, kapasitelidir" deni
yor. Bir yanlış değer yargısı da budur. Gö
rüldüğü kadarıyla, bu kadroların, günü
müze kadar, ne kamu ne de özel sektör
de, göze çarpan bir başarısı olmamıştır.
Biraz önce, değerli meslekdaşım Tevfik Ertüzün Bey rakamlarla verdi, ben de biraz
dan gireceğim; herhangi bir gelişme, her
hangi bir kalkınma, herhangi bir çağ at
lama söz konusu değildir. O halde, nedir?..
Bu yanlış yargı, doğru değildir. "Sayın
Özal
ve
kadrosu
yeteneklidir,
kapasitelidir" ön yargısından kendi ken
dinizi kurtarmadıkça da bir yere gidemez
siniz. Çünkü, Türkiye'de Türk insanı ve
Türk insanının yetiştirmiş olduğu bir bil
gi birikimi, mevcuttur, bir teknoloji biri
kimi mevcuttur; bunu öncelikle değerlen- *
dirmek lazım, buna dikkatlerinizi çekmek
istiyorum.
Üçüncü yanlış : Sayın Özal'm poli
tikası alternatifsiz, yolu doğrudur diye yola
çıkılıyor ve bu, varsayım olarak alınıyor.
Bu, bizi nereye getiriyor? Bu, bizi şuraya
getiriyor : Sayın Özal, devalüasyon yapa-
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rak dışsatımı artırabilir; bu, her ülkede
olabilir. Devalüasyon yaparsanız, malını
zın diş pazarlardaki fiyatını mümkün ol
duğu kadar düşürmek suretiyle dışsatımı
büyütebilir ve dış ticaret dengesini bu şe
kilde de sağlayabilirsiniz.
Yüksek faizle, tasarrufları artırabilir
siniz. Ülkede, tasarruf-yatırım dengesini
kurabilirsiniz. Faizleri öyle bir yükseltir
siniz ki, -daha önce olduğu gibi ve bugün
de yaşadığımız gibi- herkes evini barkını,
satar, evindeki buzdolabını satar, tasarruf
mevduatı olarak yatırır; ama bu, bir şey
kazandırmaz. Ayrıca, reel ücretleri düşü
rerek, emek talebini artırabilirsiniz. Reel
ücretler o kadar düşer ki, bugün ihtiyacı
nı duymadığınız halde, bir kimseyi yanı
nızda çalıştırma ihtiyacını doğurabilirsi
niz., Sayın milletvekilleri, buna bir örnek
verebiliriz. Reel ücretler o kadar fazla dü
şürüldüğü takdirde, yani asgarî ücret 15
bin, 50 bin liraya düşürüldüğünde, hiç ge
rekmediği halde, belki kendinize birer şo
för tutarsınız. Reel ücretleri düşürüp bu
yolla da işsizliği önleyebilirsiniz diyoruz.
Emek talebini artırabilir, işsizliği bi
raz olsun azaltabilirsiniz; ancak, bu tür
tedbirlerle sorunlara gerçek çözümler bu
lunamaz. Eğer, bulduğunu sananlar var
sa -bugün olduğu gibi- bu yalnızca bir al
datmacadır ve göz boyamadır; bunun öte
sine gidemez.
Dördüncü yanlış : Ekonomik duru
mumuzun iyi olduğu söylenmekte ve "Bu
nedenle, uluslararası fınans kurumları
Türkiye'ye kredi vermektedir" deniliyor.
Kredi sorunumuz yoktur" gibi bir tezle
ortaya çıkılmaktadır. İşte, başka bir yan
lış değerlendirme de budur. Çünkü, IMF,
Dünya Bankası ve diğer uluslararası fınans
kurumları, belli bir ekonomik düzenin ve
ona bağlı olarak belli bir siyasal düzenin
oluşturulmasını amaçlayan kuruluşlardır
ve onların araçlarıdır. Bu nedenle, ulus
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lararası fınans kuruluşlarının yaklaşımla
rı, daha çok, ideolojiktir. Kurulmak iste
nen ekonomik ve siyasal düzene ters düş
memek koşuluyla, gırtlaklarına kadar bor
ca batık, büyüme hızı sıfır olan ülkeler da
hi, bugün dünyada borç alabilmektedir.
Bunun son somut örneği de, Amerikalı
ların ortaya atmış olduğu Brady Planıdır;
bazı az gelişmiş ülkelerin borçlarının silinmesidir. Bırakın ödemeyi, bırakın ye^
niden almayı, borçlar silinmektedir. Yani,
bir sistemin kurulabilmesi için, sizin bor
cunuzun durumuna bakılmadan, her za
man, ülkelerin borç alması mümkündür;
onların koşullarına uyduğunuz takdirde.
Beşinci yanlış : "Türkiye döviz soru
nunu çözmüş, zoru başarmış, ekonomik
açıdan bundan sonra işin kolay tarafı
kalmıştır" denilmektedir. "Altyapı bitti,
artık imalat sanayiine geçiyoruz" gibi
yanlış bir yargı, bugün, Sayın Hükümet
üyeleri arasında vardır. Ülkemiz, bildiği
niz gibi, ağır bir dış borç yükü altındadır;
50 milyar dolara yakın olduğunu tahmin
ediyoruz. Türkiye, bu borçların ana para
taksitlerini, artı, faizlerini ödemek için ye
ni dış borçlar bulmak zorundadır. Geçen
yıl dış borç tutarının bir miktar azalması
-bundan Sayın Özal övülerek bahsetti- do
ların dünya piyasalannda değer kazanmasmdandır. Çünkü, bizim dış borçlarımı
zın büyük bir bölümü, dolar dışındaki dö
vizlerle yapılan dış borçlardır. Örneğin,
dolar değer kazanıp mark değer kaybetti
ğinde, eğer bizim dış borç yükümüz mar
ka karşı daha ağırlıklı ise, dış borçlarımı
zın azalması, kendi irademizde olmayan,
dünyadaki konjonktürün, dövizlerle ilgili
konjonktürün değişmesinden kaynaklanan
bir olgudur. Onun için, bu konuda da
övünmeye hiç gerek yoktur ve doğruları
bulmak lazımdır. Bugün, Türkiye'de,
Merkez Bankası -Hükümetin ifade ettiği
gibi- döviz fazlalığı nedeniyle bir bunalım
içerisinde falan da değildir. Türkiye Cum-
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huriyeti Merkez Bankasının net döviz re
zervi yoktur. Şu günlerde, net döviz biri
kimi 7 milyar dolar civarındadır. Bunlar
resmî rakamlardan alınmış verilerdir.
Onun için, ödemeler dengesi cari işlem
leri 1,5 milyar dolar artı ( + ) verdi sözleri
yanlıştır; o konuya da geleceğim, ödeme
ler dengesi üzerinde de duracağım; nasıl
saptırdığınızı anlatacağım.
7 tane yanlış üzerinde duracağım; 6
ncı yanlış 26 Marttan sonra ortaya çıktı;
7 nci yanlış da öyle...
6 ncı yanlış şöyle : Yerel yönetimle
rin olanaklarını kısarak, sosyal demokrat
belediyeleri zora sokarak, ANAP'a oy .ver
meyenleri cezalandırarak, ANAP'm, se
çim şansını artıracağını sanmasıdır. Şim
di, bu tür, bize göre çok çocuksu davra
nışlarla, duygusal kararlarla, seçim şan
sınızı falan artırmanız mümkün değildir.
Son kamuoyu araştırmalarına göre -yüzde
21,8'diniz kaça düştünüz? Yüzde 15,9'a
düştünüz. Bu hatadan da kurtarın kendi
nizi. Çünkü, çoğulcu demokraside, sizin
gibi dahi olsa, partiler gereklidir. Kaybolmayın istiyoruz, kendinizi sıfırlamayın is
tiyoruz.
Yedinci bir yanlış : Kamuoyunu oya
layarak yüzde 21,8'lik bir oy desteğiyle ik
tidar olmaya çabalamak, yalnızca yanlış
değil, aynı zamanda tehlikelidir. Seçim
kaybetmiş bir Başbakanın, "İlla ben Baş
bakan kalmak istiyorum" demesi yanlış
tır; ülkeye huzursuzluk getirir, kargaşa ge
tirir, belirsizlik getirir. Tabiî, bunun sonu
cunda ne gelir? Ekonomi politikası bozu
lur; siz, saptadığınız politikaları uygula
yamazsınız. Çünkü, ekonomide çok
önemli bir unsur vardır, o da siyasî ikti
darın bir ülkede mevcut olup olmadığıdır.
Bunu bozmayın. Bakın, Altıncı Beş Yıllık
Kalkınma Planını yapmaya çalışıyorsu
nuz, şöyle veya böyle; kendi bindiğiniz dalı
kesmeyin ve 21,8'le "İlla ben Başbakan
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olarak kalacağım" görüşünden vazgeçin.
Bu, sizin için de, ülke için de daha iyi bir
seçenektir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
öncelikle, ekonominin sağlıklı bir gelişme
içinde olduğu yolundaki iddialara gele
lim : Bir ülke ekonomisinin iyi işleyip iş
lemediğini, performansını değerlendirir
ken üç ana göstergeye bakılır. Bunlardan
bir tanesi, millî gelirin, yani gayri safi" millî
hâsılanın reel büyüme hızıdır, ikincisi, bir
ülkedeki fiyat artışlarıdır; yani, enflâsyon
düzeyidir. Üçüncüsü ise, işsizlik oranıdır.
Bunlara bakıldıktan sonra, dış tica
ret ve ödemeler dengesine bakmak gere
kir; oradaki göstergelere bakılır. Ondan
sonra, ana sektörlerin durumları nedir,
bunları sektör sektör tek tek incelemek la
zım. Bundan bir adım daha ileriye gitti
ğimizde, gelir dağılımındaki gelişmelere
bakmak ve ondan sonra da yatırımlar ve
benzeri faktörler üzerinde tek tek durul
ması gerekir.
Bir ülkede ideal olan durum nedir?
Sayın Ertüzün bunların birçoğuyla ilgili
rakamları verdi, ben zamandan kazanmak
için bunları tekrar etmiyorum. Sağlıklı bir
ekonomi olabilmesi için ideal durum ne
dir? Reel büyüme hızının alabildiğine
yüksek olmasıdır, fiyat artışlarının ve iş
sizlik oranının düşük olmasıdır; ekonomi
deki gelişme trendlerinin bu yönde siste
matik bir biçimde seyretmesidir. Bu ölçü
lerden hareket ettiğimizde, Türkiye eko
nomisinin son durumu hiç de iç açıcı de
ğildir ve şimdiye kadar uygulanan politi
kaların iflas etmiş olduğunu bize göster
mektedir. Kesin rakamlar henüz yok; ama,
1988'de gayri safî millî hâsılada büyüme
hızının yüzde 4'ün altında olacağı bugün
için kesindir; yüzde 4'ün altında olacak
tır; saptanmış olan hedefin çok altındadır.
Sanayide ise, 1988 yılında, ilk kez,
üretimde reel bir gerileme başlamıştır. Bu
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gerileme, belli oranda, tarım sektöründe
görülen anormal bir büyüme ile 1988 yı
lında bir dereceye kadar örtülebilmiştir;
ama, tarımın büyümesi, o sanayideki ge
rilemeyi örtecek kadar büyük bir yorgan
veya battaniye değildir; yetişememistir
ona. Özel sanayi gerilemiş, gayri saf! bü
yüme hızı yarıya düşmüştür.
1989 yılının ilk çeyreğindeki duruma
bakıyoruz; çünkü, ancak o veriler elimiz
de var. Sanayide gerileme sürüyor, başlı
ca sanayi ürünlerinin talebinde ve dola
yısıyla üretimde ciddî gerilemeler vair. Sa
yın Başbakan bu nedenle sanayicilerimi
ze, üreticilerimize, "Yeter, artık
küçülmeyin" diyor. Halbuki bir sene ön
ce, "Küçülün" diyordu; ama şimdi, "Kü
çülmeyin, büyüyün'' diyor. Bu neyi ifade
eder?.. Bu, biraz önce benim söylemiş ol
duğum gerçeklerin doğruluğunu, Sayın
Özal'ın da kabul ettiğini ifade eder. İşin
kötü yanı, bu yıl tanm üretimi de hava ko
şullan nedeniyle Türkiye'de çok iyi değil.
Biraz önce, Sayın Tarım Bakanı burada
konuyu dile getirdi, oradan da artık bir
parça yorganın ucunu bu tarafa doğru
çekme olanağınız yok, çünkü tarım sek
törü de bu sene bunalım içerisinde. Bu ko
şullar eğer değişmezse, 1989 yılında eko
nomik büyümeden söz edilmeyecektir.
Türkiye'de, bu kesindir. Oysa, Türkiye'
nin, yalnızca nüfus artışını karşılamak için
yüzde 2,5 reel büyüme sağlaması gerekir;
ama bu yüzde 2,5 reel büyümeyi bile bu
sene tutturamayacaksınız.
İşsizlik oranı konusunda, işsizlikle il
gili olarak, çağ atlayan Türkiye'de, güve
nilir rakamlar maalesef yok. Sayın Özal'
ın kendi beyanlarından biz biliyoruz ki,
Türkiye'de işsizlik oranını'sabit tutmak
için, yüzde 6 dolayında bir reel büyüme
hızına erişmek gerekiyor. Bu, Sayın Baş
bakanın kendi beyanıdır ve "Reel büyü
menin yüzde 6 olması gerekir" diyor.
Şimdi, gerçek duruma bakıyoruz, reel bü-258
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yüme hızının yüzde 4'lerin altına düştü
ğü bir ortamda, işsizlik oranının artma
ması imkânsızdır. Peki, ekonomi ani bir
fren yaptı, büyüme hızı düştü, işsizlik arttı
da, fiyat artışlarında, yani enflasyonda bir
durma mı oldu? Maalesef!.. İki gün önce
İstatistik Enstitüsünün yayımlamış oldu
ğu enflasyon oranı, endeksler ortada.
Türkiye'de bu sene de enflasyonun, geçen
senekinin altında olmayacağı belli.
Sayın Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım; işte tüm bu yanlış kanılar,
saplantılar ve politikalarınız sonucudur ki,
ülkemiz ekonomisinin ve kalkınmasının
yönetiminde çok önemli olan birçok ku
rum ve araç da bozuntuya uğramış, deje
nere edilmiş, küçültülmüş, anlamsızlaştırılmış ve etkileri azaltılmıştır. Ne olmuş
tur? Bazı önemli kurumsal değişmeler ol
muştur. Nedir bunlar? Kamu maliyesi an
layışı ve maliye teşkilatı hemen henjıen ar
tık ortada yok gibidir; sizin politikalarınız
sayesinde. Bankacılık, para-kredi sistemi
ve merkez bankası denilen kurumlar, bu
gün bir dejenerasyona uğramıştır. Kalkın
ma, sanayileşme, yatırım, teşvik, özel sek
tör ilişkileri, dış ticaret anlayışı hemen he
men "artık yok" denilecek kadar silinmiş
ve geri planlara doğru birbirinden koordonesiz bir biçimde, geriye doğru sayma
ya başlamıştır. Bunlarla birlikte, ihracat,
ithalat, döviz politikaları da aynı şekilde
dejenere edilmiştir.
Sayın milletvekilleri, şimdi, örnekler
vermek ve para-faiz politikasına değinmek
istiyorum. Bunlardan bir tanesinin somut
örneğini vermek istiyorum : Şimdi, "pa
ra, faiz ve maliye politikalarınız Türkiye
koşullarına uygun değildir ve konuları bil
meyen, ehil olmayan kişiler tarafından
hazırlanmıştır'' diyoruz. Hani, başta bir
yanlış kanıdan bahsetmiştim; iyi yönetim
lerden, iyi elemanlardan, kadrolardan
bahsetmiştim. Acaba, bu konuda, sizin bu
prensipleriniz, getirdiğiniz uzmanlar pa-
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ra ve faiz politikalarıyla ilgili ne yapmış
lar? izninizle, ona çok kısa olarak değin
mek istiyorum.
1980'den beri üzerinde durulan ana
para politikalarından birisi, reel faiz poli
tikasıdır. Hep sağcı hükümetler, açık eko
nomiye inanıyoruz diyen hükümetler, re
el faiz politikasından bahsetmişlerdir. Bu
gün görüşülmekte olan Altıncı Beş Yıllık
Kalkınma Planı da bunu savunmaktadır.
Faiz politikasıyla, ekonomiyi önemli ölçü
lerde yönlendirebilirsiniz. Bu nedenle, faiz
politikası, ekonominin yönetilmesi açısın
dan önemli bir araçtır; ancak, faiz politi
kasının başta tasarruflar ve diğer alanlar
daki etkilerini iyice ölçmeden yola çıkan
Özal hükümeti ve onun teorisyenleri ve
uygulayıcıları, ekonomik sorunları daha
da büyütmüşlerdir.
Teorik olarak, yüksek faiz, talebi kı
sıtlayarak, enflasyonist baskıları hafifletir;
bu doğrudur. Halbuki, Türkiye'nin için
de bulunduğu koşullarda, yüksek faizle
enflasyonist baskıların hafifletilmesi müm
kün değildir; işlemez. İşlemeyişini yaşa
dık. Neden işlemez? Bunun üç ana nede
ni vardır : Birincisi, bir ülkede yatırım
harcamalarının yüzde 50'sine yakını, eğer
kamu yatırımları özelliğindeyse, yüksek
faiz politikası o ülkede işlemez. Yatırım
harcamalarının yüzde 50'sini kamu yapı
yorsa eğer, -ki öyledir- kamu yatırımları,
faize karşı, faiz oranlarına karşı çok du
yarlı değildirler; bu nedenle işlemez, işle
memiştir. Yüksek faizler, özel sektörün ye
ni yatırımları için belki engelleyici olabi
lirler; ancak, yenileme, modernizasyon,
tamamlayıcı nitelikteki yatırımlar üzerin
de bir etkisi olmaz. Çünkü, özel sektör
bunları mutlaka yapmak zorundadır, ya
hut da kapısına kilit vurmak durumunda
dır. Bu nedenle de, yüksek faizin Türki
ye'de, özel sektör üzerinde de çok büyük
etkisinin olmayacağı görülmektedir.
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İkinci bir özelliği: Yüksek faizin, kre
di talebini kısıtlayıcı fonksiyonu Türkiye'
de pek işlemez ve işlememektedir. Çün
kü, ülkemizde bugün birçok işletme, ban
kalara büyük ölçüde borçludur. Bu borç
larının faizlerini, yeni alacakları krediler
le ancak ödeyebilmektedirler. Bu neden
le, yeni kredi almadıkça, işletmelerin ya
şamlarını sürdürmeleri mümkün değildir.
Demek ki, bugünkü koşullarda, yüksek fa
iz, kredi talebini de kısıtlayamaz.
Üçüncü bir önemli nokta : Yüksek
faiz politikası, mevduatlara verilecek yük
sek faiz, tüketim harcamalarını da kısıt
layabilecek nitelikte değil, Türkiye koşul
larında. Neden? Bir süre için yüksek faiz
bu söz konusu antienflasyonist etkisini
gösterebilir, Türkiye'de ancak, mevduat
sahipleri, faiz gelirlerinin elde edilmesine
başlandığından itibaren hızlı bir tüketim
yarışı içerisine girerler ülkede ve bunlar
daha çok lüks yatınmlara gider. Altı ay,
yedi ay veya en fazla bir sene, yüksek fa
iz, tüketim harcamalarını sınırlayabilir ve
ya tüketim harcamalarından tasarruflara
bir yönelme, mevduatlara bir yönelme söz
konuşu olabilir; ama, o kısa süreden son
ra bu nemalar, faizler ele geçmeye başla
dıktan sonra, enflasyonist etkisi daha da
hızlanır.
Devlet harcamalarında, yüksek faiz,
acaba frenleyici oluyor mu, bunun üzerin
de duralım. Başta da söyledim; aksine,
yüksek faiz, bütçe açıklarını körükler. Büt
çe açıklarını körükledikçe, devlet daha çok
borçlanma lüzumunu hisseder. Daha fazla
borçlandıkça da, siz, faiz piyasasına mü
dahale ettiğiniz için, faiz oranları giderek
artar; diğer bir deyişle, kısır döngü içeri
sine girersiniz. İşte, sizin, özellikle üzerin
de durduğunuz, ekonomiyi yönlendirecek
bir amaç, zamanınızda böyle dejenere
edilmiştir. İşte bu önergede, bunları tar
tışalım diyoruz, bunları beraberce gözden
geçirelim diyoruz.

— 259 -^

T.B.M.M.

B : 97

Yine teşvik sisteminde de aynı şeyi
yapmışsınız. Teşvik sistemiyle izlediğiniz
politikalarla da, Türkiye'nin ekonomik sis
temini yörüngesinden çıkartmışsınız. Ne
yapmışsınız?.. Teşvik sisteminde, ihraca
ta verdiğiniz vergi iadeleriyle -örneğin,
teşviklerle- ekonomik sistemin fonksiyonel
işlerliğini ortadan kaldırmışsınız. Teşvik
sistemini, sanki bir amaç gibi, bir hedef
gibi görmüşsünüz ve sonuçta, teşvik sis
temi, ekonominin dengelerini tamamıyla
ortadan kaldırmıştır. Halbuki, teşvik sis
temi vasıtasıyla neler yapabilirsiniz, teş
vik sistemini iyi kullandığınız zaman, bu
konuda iyi bir politika izlediğiniz zaman
neler yapmak mümkündür; izninizle size
birkaç madde halinde saymak istiyorum :
Her şeyden önce, teşvik sistemlerini
iyi kullandığınız zaman, sorunlu sektör
leri yapısal bir uyum içerisine sokarsınız.
Teşvikleri iyi kullanarak bunu yapmak
mümkündür.
Teşvik sistemini iyi kullandığınız za
man, istihdam artırıcı ve büyümeye yöne
lik teşvikleri verdiğiniz zaman, istihdamı
artırabilirsiniz, büyümeyi gerçekleştirebi
lirsiniz, işsizliği önleyebilirsiniz.
Teşvik sistemini, teşvik politikalarını
zı iyi saptadığınız zaman, bölgesel kalkın
ma ve bölgesel farklılıkları ortadan kaldı
rabilirsiniz.
Teşvik sistemini iyi uyguladığınız za
man, ekonominin sektörler arasındaki en
tegrasyonunu sağlamanız mümkündür.
Teşvik sistemini iyi kullandığınız za
man, teknolojinizi ileriye götürmeniz
mümkündür; ama siz teşvik sisteminde
bunu da yapmamışsınız. Ne yapmışsınız?..
Bu teşvik sistemini, birtakım kapkaççıla
rı, bazı insanları, bazı şirketleri zengin et
mek için uygulamışsınız, politikalarınızı
saptamışsınız ve Türkiye, Bugünkü bu kö
tü durum içerisine sokulmuştur.
— 260
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Bir başka noktaya gelelim : Siz poli
tikalarınızı saptarken gerçekleri de göz ar
dı ediyorsunuz ve gerçekleri bilinçli bir bi
çimde saptırıyorsunuz. Örnek mi istiyor
sunuz : Gayri saf? millî hâsıla hesapları
na gelelim. Bu konuda, somut ve bugün
de güncelliği olan bir örnek vermek is
tiyorum.
Örneğin, buğday üretimi ve rekoltesiyle ilgili olarak; 198Ş yılında, hükümet,
buğday rekoltesinin 18,5 milyon ton oldu
ğunu iddia etmiş; ama bu tür ölçmeleri
gayet dikkatli bir biçimde ve uydularla ya
pan Amerika Birleşik devletleri, 1988 yılı
için Türkiye'nin buğday rekoltesini 17,2
milyon ton olarak saptamış. Bu ise, gayri
safî millî hâsıla hesabında en azından yüz
de 2 bir düşüşü öngörür. Ne yapıyorsu
nuz?.. Önergede de belirtilmiş olduğu gi
bi, göstergeler üzerinde de oynuyorsunuz.
Siz, yanlış olan, gerçekleri yansıtmayan ra
kamlarla, Türkiye'ye çağ atlatmaya çalı
şıyorsunuz. İşte bu nedenle de, bu araş
tırma önergesinin üzerinde durulması la
zım geldiğine inanıyoruz.
Aynı yanlışı, aynı şekilde, 1989 yılı
için de yapmak üzeresiniz. Sayın Tarım
Bakanlığı yetkilileri, bu yıl Türkiye'nin
buğday rekoltesinin 17,2 milyon ton ola
cağını söylüyor; ama yine uydular aracı
lığıyla bulunan rakamlar, bu rekoltenin 13
milyon tona düşeceğini gösteriyor. Eğer
siz, hazırlamakta olduğunuz Altıncı Beş
Yıllık Kalkınma Planını bu 17,2 milyon
ton üzerinden yaparsanız, yine yanlışlar
içerisine düşersiniz. Onun için, biz,
"Türkiye'nin kalkınma politikalarını sap
tamışsınız; ama, bu politikalardaki yan
lışlıkları, yanlış uygulamaları, hareket
noktanızdaki yanlış rakamları ve almış ol
duğunuz yanlış bazları size gösterelim, be
raberce bunu inceleyelim ve bu önümüz
deki hafta gündeme gelecek olan Altıncı
Beş Yıllık Plan için sunacağımız önerge
lere de, iyileştirici önergelere de fırsat
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verin" diyoruz. Bu nedenlerle ve bu has
sasiyet içerisinde, bu araştırma önergesi
ne olumlu oy vereceğinizi umar, hepinize
saygılar sunanm,
Teşekkür ederim. (SHP ve DYP sı
ralarından alkıglar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Ateş.
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın
Şadan Tuzcu; buyurun efendim. (ANAP
sıralarından alkışlar)
ANAP GRUBU ADINA ŞADAN
TUZCU (Rize) — Sayın Başkan, sayın
üyeler; Sayın Tevfık Ertüzün ve 23 arka
daşının vermiş olduğu Meclis Araştırma
sı önergesi üzerindeki görüşlerimi açıkla
madan önce, Grubum ve şahsım adına
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Ertüzün ve arkadaşlarının ver
miş oldukları Meclis Araştırması önerge
sinde, mevcut kalkınma göstergelerini tes
pit etmek ve yeni bir kalkınma politikası
belirlenmek istenmektedir. Altını çizerek
söylüyorum; mevcut kalkınma göstergele
rini tespit etmek ve yeni bir kalkınma po
litikası belirlenmesi istenmektedir. Diğer
bir deyimle de, önergenin gerekçesinde ya
zılı olduğu gibi, kalkınmanın hedeflerini,
önceliklerini, boyutlarını ve politikalarını
yeniden belirlemek talep edilmektedir.
Sayın Başkan, değerli üyeler; önerge
nin içeriğine girmeden evvel, önergenin
konumunu yasalar karşısında inceleyip,
bilgilerinize arz etmek istiyorum.
Bilindiği gibi, plan ilkesi İ961 Ana
yasasıyla Türk siyasî hayatına girmiş ve
1982 Anayasasında da, yerini, hemen he
men 1961 Anayasasında olduğu gibi mu
hafaza etmiştir.
Anayasamızın planlamayla ilgili 166
ncı maddesi şöyle demektedir : "Ekono
mik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özel
likle sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde
dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişme-
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sini, ülke kaynaklarının döküm ve değer
lendirmesini yaparak verimli şekilde kul
lanılmasını planlamak, bu amaçla gerek
li teşkilatı kurmak devletin görevidir." Bu,
devlete Anayasa ile verilmiş olan bir gö
revdir ve yine aynı madde devam ediyor
ve "Planda millî tasarrufu ve üretimi ar
tırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemeler
de dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istihdamı
geliştirici tedbirler öngörülür; yatırımlar
da toplum yararları ve gerekleri gözetilir;
kaynakların verimli şekilde kullanılması
hedef alınır. Kalkınma girişimleri, bu pla
na göre gerçekleştirilir. Kalkınma planla
rının hazırlanmasına, Türkiye Büyük Mil
let Meclisince onaylanmasına, uygulan
masına, değiştirilmesine ve bütünlüğünü
bozacak değişikliklerin önlenmesine iliş
kin usul ve esaslar kanunla düzenlenir"
diyor. Yani, Anayasanın amir hükmü, plan
hedeflerinin tespiti, plandaki boyutların
konulması, tamamen, hükümetlere veya
veyahut da devlete verilmiş bir görevdir.
Bunu teyit etmek babından, Anayasamı
zın 166 ncı maddesinin gerekçesine bak
mak istiyorum. Gerekçenin birinci parag
rafında söyle deniliyor : "Ekonomik, sos
yal ve kültürel kalkınmanın bir plan çer
çevesinde gerçekleştirilmesi ilkesi kabul
edilmiş ve planlama devlete bir görev ola
rak verilmiştir."
Sayın üyeler, gene, gerekçenin son
paragrafında, kalkınma planlarının hazır
lanması, yasama organınca onaylanması
biçimi ve uygulanmasındaki esaslar kanun
koyucuya bırakılmıştır. Bu şekilde geniş
bir düzenleme yapılarak, planlama ile gö
revli kuruluşun yapısı ve görevlerinin tes
piti de, gene kanun koyucuya bırakılmıştır.
223 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığı Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnameden
bazı maddeleri dikkatlerinize arz etmek is
tiyorum.
261 —
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Devlet Planlama Teşkilatının görev
lerini belirleyen 2 nci maddenin (a) ben
dinde "Memleketin tabiî, beşerî ve ikti
sadî her türlü kaynak ve imkânlarını tes
pit ederek, takip edilecek iktisadî sosyal ve
kültürel politikayı ve hedefleri tayinde Hü
kümete müşavirlik yapmak" deniliyor. Ya
ni, Türkiye'nin kalkınma planlarını ve yıl
lık programlarını hazırlayan kamu kuru
luşumuz olan Devlet Planlama Teşkilatı
nın görevi, burada gördüğümüz, gibi, hü
kümete müşavirlik etmektir.
Yine 2 nci maddenin (c) bendinde,
" H ü k ü m e t ç e kabul edilen hedefleri ger
çekleştirecek uzun vadeli kalkınma plan
ları ile yıllık programları hazırlamak"
Devlet Planlama Teşkilatına görev olarak
verilmiş.
Gene aynı kanun hükmünde karar
namenin 31 inci maddesinde, "İktisadî,
sosyal ve kültürel hedefler ile politikaların
tayininde esas teşkil edecek hususlar Yük
sek Planlama Kurulunda görüşülerek tes
pit edilir.
Bu suretle tespit edilen esaslar, Ba
kanlar Kurulunda öncelikle müzakere edi
lerek karara bağlanır" deniliyor. Yani, kal
kınma planları hedefleri Yüksek Planlama
Kurulunda tespit edilecek ve tespit edilen
esaslar, öncelikle Bakanlar Kurulunda ka
rara bağlanacak.
32 nci maddede, "Başbakan, Bakan
lar Kurulunun onayladığı esaslar ve he
defler dahilinde uzun vadeli kalkınma pla
nı ve yıllık programların hazırlanması hu
susunda Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığına direktif verir. Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığı ilk olarak uzun va
deli kalkınma planını hazırlar'' deniliyor.
Burada da görebildiğiniz gibi, "Başbakan,
Bakanlar Kurulunun hazırladığı ve onay
ladığı esaslar ve hedefler doğrultusunda..."
, diyor. Yani, araştırma önergesinde tespiti
istenen hedefler ne manaya geliyorsa, bu
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rada da tespiti istenen hedefler aynıdır. Ya
ni, kalkınma planının hedeflerini, politi
kalarını, kanun, tamamen, hükümete ve
bakanlar kuruluna vermiştir.
Burada görüldüğü gibi, kalkınma
planlarının tespiti, yasal olarak, hüküme
te, yani yürütme organına ve onayı ise, ya
sama organına görev olarak verilmiştir.
Hal böyleyken, kalkınma planlarını bir
Meclis Araştırma komisyonunca tespit et
mek, Anayasamızın temel ilkesine ters
düştüğü gibi, yasal olarak da mümkün de
ğildir. Böyle bir hal, devlet organları ara
sında bir görev, yetki, işbölümü kargaşası
doğurur.
Bilfarz, bu önergeyi kabul eder, ya
salarca hükümete verilmiş olan kalkınma
politikasının tespitini Meclis Araştırma
komisyonuna bırakırsak, ileride bu tip
araştırmalarla hükümet programlarının
tespitinin istenmesinden veya buna vesile
olunmasından korkarız.
Bilindiği gibi, hükümetler, plan ve
program hedefleri doğrultusunda bütçe
lerini hazırlarlar. Bu önergenin kabul edil
mesi halinde, ileride bir araştırma öner
gesiyle, bütçe hedeflerinin hazırlanması istiklerine zemin hazırlamış oluruz. Bu hal
de, bizim hükümet etme anlayışımıza çok
ters gelen bir tutumdur; b u n u huzurları
nızda arz etmek isterim.
Anayasanın 98 inci maddesine göre
açılması istenen Meclis araştırması için,
gene Anayasanın 98 inci maddesine bak
mak istiyorum. Orada, üçüncü paragraf
ta, Meclis Araştırması için şu cümle var :
"Meclis araştırması, belli bir konuda bil
gi edinilmek için yapılan incelemeden iba
rettir."
Sayın üyeler, Meclis Araştırması, bel
li bir konuda inceleme yapmaktan ibaret
tir. Görüşmekte olduğumuz bu Meclis
Araştırma önergesinde, Anayasanın 98 in
ci maddesinde yazılı olduğu gibi, bir ko-
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nuda bilgi edinmek için inceleme istenme
mekte, aksine, Anayasanın ve yasaların
Hükümete görev olarak verdiği plan he
deflerinin tespiti istenmektedir.
Tabirimi lütfen bağışlayınız, yasala
ra esastan bu kadar ters düşen, iddialı bu
araştırma önergesini kabul etmemiz, ma
alesef mümkün değildir.
Plan hedeflerinin Meclis Araştırma
sıyla tespit edilmesi, Anayasamızın ve İç
tüzüğümüzün, Meclis Araştırmasını ön
gören, "Bir konuda bilgi alınması için
inceleme" esprisiyle bağdaşmadığı ve plan
hedefleri tespitinin, yasalarımıza göre Hü
kümete verilen bir görev olduğu açıkça gö
rülmektedir. Bugüne kadar bu işler böyle
olmuştur. Bu gerçeği araştırma önergesi
sahiplerinin bilmediğini düşünmek -Allah
var- haksızlık olur. Önergede imzası olan
sayın üyelerin bu gerçeği benim kadar bil
diklerine inanmıyorum.
Hal böyle iken, "Bu araştırma öner
gesinin verilmesindeki murat ne ola?" di
ye insanın aklına bir soru geliyor ki, bu
soruya cevap vermekte de hakikaten zor
luk çekiyorum; ama ilk akla gelen, "Mec
lis gündemini dolu tutmak heyecanıyla ve
rilmiş bir araştırma önergesidir'' diye bir
husus oluyor. (ANAP sıralarından
"Bravo" sesleri, alkışlar)
Sayın Başkan, değerli üyeler; bu
Meclis Araştırmastndaki murat ne ola di
ye düşünürken, Meclis zabıtlarını incele
meye çalıştım ve planlı dönemin başladı
ğı 1963'ten bu yana bu tip bir araştırma
önergesine rastlamadım.
Bu araştırmalar esnasında, sizlerin de
hatırlayacağı gibi, bir laf dikkatimi çekti
1963-1965'li yıllardan; planlı dönemlerin
başında, "Plan"Kavramına alışamamaktan olacak ki, "Plan istemeyiz" diye,
onun yerine , "Plan" kelimesinden esin
lenerek başka şeyler istendiği hepinizin
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hafızalanndadır. Aradan tam yirmibeş se
ne geçti ve planlı döneme, planlıprogramlı kalkınma modellerine öyle bir
alıştık ki, kalkınma planlarını yapmak Hü
kümetin görevi iken, muhalefete mensup
sayın milletvekilleri dahi kalkınma plan
larını yapma heyecanına kapılmaktadır.
Sayın üyeler, bu dikkate şayan bir aşama
dır. Altını çizerek söylemek istiyorum :
Bundan yirmibeş sene evvel "Plan isteme
yiz, başka şey isteriz" derken, yirmibeş se
ne içinde plana öyle alışıyoruz ki, kanun
ların hükümete verdiği bu görevi, muha
lefet milletvekillerimizin de, "Biz de bu
göreve katılacağız, biz de plan yapacağız
ve planda bizim de payımız olsun'' diye
yapma heyecanını göstermeleri, hakikaten
takdire şayan bir olaydır, bir gelişmedir.
Sayın Başkan, sayın üyeler; kalkın
mayı sağlamaya yönelik ekonomik politi
kalar, toplumun, iktisadî, kuramsal ve sos
yal değişimini en kısa sürede gerçekleştir
meyi ön planda tutmalıdır. Bu, kalkınma
ekonomisinin temel prensibidir. Söz konu
su ilkeye uyulmadığında, toplumun ulaş
mayı arzuladığı refah seviyesi ile fiilen eri
şilen nokta arasındaki fark giderek açılır.
İzlenen ekonomik ve sosyal politika
larda, yukarıdaki faktörler dikkate alına
rak, ekonomik gelişme ve kalkınmanın te
mel taşını teşkil eden ve ülkemizde yeter
sizliği hissedilen altyapı yatırımlarına 1984
yılından itibaren ağırlık verilmiştir.
1984-1988 döneminde, enerji ve ulaş
tırma yatırımlarına, kamu yatırımları için
de özel bir öncelik tanınmıştır. 1983 yılın
da kamu yatırımları içerisindeki altyapı
yatırımlarının, daha doğrusu enerji ve
ulaştırma yatırımlarının payı yüzde 48,9
iken, bu rakam 1988 yılında yüzde 55,3'e
çıkmıştır. Bunun bir neticesi olarak, elekt
rik enerjisi üretimi, 1984 yılında 30,6 mil
yar kilovat/saat, iken, 1988 yılında 58 mil
yar kilovat/saate ulaşmıştır. Elektrik arzı-
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nm artışıyla, bir taraftan sanayi üretimi
nin elektrik enerjisi talebi karşılanmış, di
ğer taraftan da, köylere götürülen sosyal
hizmetler iyileştirilerek, elektrik hizmeti
sağlanan köy sayısı artmıştır. Bu cümle
den olarak, 1984 yılında elektriğe kavuş
muş köy sayısı 25 747 iken, 1988 yılında,
çok şükür, elektriksiz köyümüz kalma
mıştır.
Kaynak kullanımında etkinlik krite
ri göz önünde tutularak, öncelikle mevcut
kapasitelerin yetersiz kaldığı sektörlerde
teşvik politikalarıyla yatırımlara öncelik
tanınmıştır.
Kamu kesiminin imalat sanayii yatı
rımları programlı şekilde azaltıldığından,
toplam sanayii yatırımları reel olarak ge
rileme göstermiş ise de, özel kesim imalat
sanayi yatırımlarında da son yıllarda bü
yük artışlar söz konusudur.
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Birim yatırım başına sağlanan katma
değerin yüksek olduğu sektörlerde yapı
lan bu yatırımlar, imalat sanayiinin kat
ma değerinin yüksek oranda artmasına
imkân vermiştir. 1983-1988 döneminde
imalat sanayiinin katma değeri, sabit fi
yatlarla, yıllık ortalama olarak yüzde 8,4
artma göstermiştir. Özel kesim yatırımla
rı da, toplumun sosyal ihtiyaçları dikkate
alınmak suretiyle yönlendirilmiştir.
Bu arada, uzun yıllar ihmal edilmiş
olan ve kronikleşme eğilimi gösteren ko
nut yatırımlarına da, Toplu Konut Fonu
nun devreye sokulmasıyla çözüm yolu ge
tirilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda, eko
nominin sürükleyici sektörü olan konut
yatırımlarının gelişmesiyle, ona bağlı sa
nayiler gelişmiş ve ayrıca, konutların ço
ğalmasından dolayı, buralarda kullanılan
meta ve eşyaları üreten sanayilere de iv
me kazandırılmıştır.

Sayın üyeler bu, bizim genel tercihimizdir. Biz, Anavatan Partisi Hükümeti
olarak, devletin yatırımdaki tercihini, özel
sektörün ulaşamadığı ve özel sektörün ca
zip bulmadığı alanlara veyahut da kalkın
mada öncelikli yörelere yapıyoruz. Bunun
yanında, konuşmamın başında söylediğim
gibi, altyapı yattnmları da yapıyoruz;
ama, sabit sermaye yatırımlarında izledi
ğimiz ekonomik politika doğrultusunda,
özel kesimin de sanayi yatırımlarına ve sa
bit sermaye yatırımlarında da aşırı teşvik
lerle, memleketin belirlediği ekonomik po
litika doğrultusunda dışsatıma yönelik sa
nayi yatırımlarına öncelik vererek, böyle
ce sabit sermaye yatırımlarındaki özel ke
simin payının artmasına öncelik ve
riyoruz.

1983 yılı sonundan itibaren serbest
piyasa sistemi yapılaşmaya başlamış, bu
çerçeveden olmak üzere, fiyatlar serbest
piyasada teşekkül etmesine, kambiyo re
jiminin serbestleştirilmesine ve ithalatta li
beralleşmeye geçilmesine ve ihracatı des
teklemeye özellik veren iktisat politikala
rına ağırlık verilmiştir.

İşte, Türkiye'de, ilk defa 1988 yılın
da, sabit sermaye yatırımlarında özel ke
simin payı, kamu kesimi payının üstüne
çıkmıştır ve özel kesimin payı, yüzde
53'ler mertebesine ulaşmıştır.

Sayın üyeler, satır başlarıyla bu söy
lediklerim, hakikaten, ekonomide büyük
bir atılım ve büyük bir cesaretin örneği
dir. Bunlar, güçlü ekonomilere sahip ül
kelerin verdiği kararlardır ve Anavatan

Bu noktada, Beşinci Beş Yıllık Plan-'
da yapılanlara satır başlarıyla değinmek
istiyorum : Döviz girişi tümüyle serbest bı
rakılmış, bankalarda döviz hesabı açılma
sına imkân tanınmış; 1985 yılında Men
kul Kıymetler Borsası faaliyete geçirilmiş,
1986 yılında bankalararası para piyasası
kurulmuş; 1988 yılında döviz piyasası ve
1989 yılında da altın piyasası hizmete so
kulmuştur.
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Hükümetimiz, cesaretle bu kararlan al
mıştır. Hükümetimizin bu kararlarının so
nucu olarak, konvertibiliteye tam geçiş im
kânı böylece elde edilecektir. Bunu da bü
tün gönlümüzle temenni ve ümit ediyoruz.
Sayın Başkan, değerli üyeler; ana
hatları daha önce özetlenen politikaların
etkisiyle, Türk ekonomisinde 1984-1988
yıllan arasında temel ekonomik büyüklük
lerin önemli bir kısmında oldukça önemli
aşamalara ulaşılmış, bu cümleden olarak,
gayri saf! millî hâsılada ortalama yüzde 6
oranında artma görülmüştür. Biraz evvel
konuşan sayın muhalefet sözcüsünün söy
lediği gibi, eğer işsizliği önlemek istiyor
sak, gayri safî millî hâsıladaki yıllık orta
lama artışın yüzde 6 mertebesinde tutul
ması lazımdır. Nüfus artışının yüzde 2,5
olduğu ülkemizde, yüzde 2,5-3 civarında
olan gayri safî millî hâsıladaki artışın, an
cak nüfus artışını karşılayacağı bir va
kıadır.
Sayın üyeler, görülüyor ki, 1984-1988
yıllarını kapsayan Beşinci Plan dönemin
de gayri safî millî hâsıladaki ortalama ar
tış oranı yüzde 6 mertebelerinde olmuş
tur. Bu, bazı yıllarda yüzde 7-7.8 civarlannda gerçekleşmiştir. Böylece, son zaman
larda büyük bir sosyal sıkıntı halinde ge
lişen işsizliğe, 1984-1988 yıllarında uygu
lanan Beşinci Beş Yıllık Planla oldukça
iyimser çözümler getirilmiştir; ama bu,
meselenin çözülmüş olduğu manasında
değildir. Çünkü, yılların verdiği bir biri
kim vardır; takdir buyurursunuz ki, bun
ları; hele işsizlik gibi çok önemli olan sos
yal bir sorunu beş yıllık bir dönemde hal
letmek çok kolay değildir; ama, işsizlikte
ki azalma temayülünü, dikkate ve takdire
şayan olarak burada arz etmek istiyorum.
Hızlı büyüme, işsizlik problemini be
lirli ölçüde hafifletmiş ve ihracata öncelik
veren ekonomik politikalar neticesinde,
değer ve miktar olarak, ihracat, sınaî
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ürünlerin ağırlık kazandığı bir yapıya yö
nelmiştir. Sınaî ürünlerin ihracatı, 1983' te
3 milyar 658 milyon dolar iken, 1988'de
8 milyar 953 milyon mertebesine ulaşmış
tır. Buna paralel olarak, sınai ürünlerin
toplam ihracat içindeki payı yüzde 80 ol
muştur. Ayrıca, ihracat, mal ve ülke ba
zında önemli ölçüde çeşitlenmiştir.
ihracat yanında, turizm ve diğer dö
viz gelirlerinin hızla genişlemesi, ithalatın
liberalleşmesine, dış borç anapara ve faiz
ödemelerinin artmasına rağmen, ödeme
ler dengesi finansmanının hiçbir güçlük
le karşılaşılmadan teminine imkân vermiş
tir. Bunun da ötesinde, cari işlemler he
sabı, 1973 yılından bu yana, 1988 yılında
ilk defa 1 milyar 500 milyor dolarlık bir
fazlalık vermiştir. Bu, döviz fazlalığıdır.
Sayın Başkan, değerli üyeler; insaf öl
çüleri içerisinde bazı şeyleri değerlendir
mek zorundayız. Muhalefetin görevi eleş
tirmektir, eleştirecektir ve bizler, bunu an
layışla karşılıyoruz. Türkiye, son onbeş
yirmi senede döviz yönünden büyük sıkın
tılar çekmiştir. Öyle sıkıntılar çekmiştir ki,
bunlar, hepinizin bilgisi dahilindedir, an
latmak istemiyorum; ama, gelin görün ki,
bugünkü döviz rahatlığına, döviz bolluğu
na da, sayın ekonomistler beni bağışlasın
lar, neredeyse "Döviz yoktur" diyecek ka
dar kılıf hazırlama heyecanı içindedirler.
Sevgili dostlarım, biliyorsunuz, çok
eskilerden bir söz vardır : "Turist döviz
getirir, döviz refah getirir" denirdi. Ne ol
du?.. Bu deyim değişti mi? "Turist, döviz
getirsin, ona 4zzette ikramda kusur
etmeyelim" diye bütün toplumun her ke
simini dövize yönlendiriyorduk; şimdi,
"Döviz var, ama hâlâ refah yok" diye, bu
nu polemik konusu yapmak,, insaf ölçüle
rine sığmıyor; bu noktada bunu arz etmek
istiyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Tuzcu, süreniz
doldu, lütfen toparlayınız.
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ŞADAN TUZCU (Devamla) — Sa
yın Başkan, eski dostluğumuza hürmetten
bana çok ilgi gösterdiniz, sağ olun. Ben
den evvelkiler birbuçuk saate yakın konuş
tu Sayın Başkan.
BAŞKAN — Hayır; ikisini birleşti
rerek konuştu. Bunu bir espri olarak ka
bul etmiyorum; süreniz tam 25 dakika ol
muştur.
ŞADAN TUZCU (Devamla) — Sa
yın Başkan, ben Karadenizliyim, 30 da
kika konuşamam ki.
BAŞKAN — Buyurun.
ŞADAN TUZCU (Devamla) — Çok
teşekkür ederim Sayın Başkan, sağ olun.
İthalatın liberalleştirilmesinde önemli
adımlar atılmış, ithali müsaadeye tabi mal
sayısı 1988 yılında 33'e kadar indirilmiş
tir. İhracatın ithalatı karşılama oranı,
1983'te yüzde 62 iken bu rakam 1988'de
yüzde 82'lere çıkmış; böylece, dış ticaret
açığının gayri safî millî hâsılaya oranı da
düşme eğilimi göstermiştir. Ayrıca, bu dö
nemde, gerek insan gücü, gerekse bilgi bi
rikimi olarak dış ticaret altyapısında
önemli gelişmeler olmuştur.
Bu arada, sevindirici bir noktayı da
altını çizerek söylemek istiyorum. Yıllık
yabancı sermaye girdisi 1988'e kadar hep
100 bin dolar civarında seyrederken,
1988'de yabancı sermaye girdisi ilk defa
352 bin dolara çıkmıştır.
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı ha
zırlık çalışmaları, Hükpmetin Yüksek
Planlama Kurulu aracılığıyla verdiği di
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rektifler doğrultusunda Devlet Planlama
Teşkilatınca tamamlanmıştır ve Altıncı
Beş Yıllık Plan Taslağı Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunulmuştur ve bildiği
niz gibi, şu günlerde Plan ve Bütçe Ko
misyonumuzda incelenmektedir.
Bu önerge, vesilesiyle yapılacak değer
lendirmenin zamanı, Altincı Beş Yıllık
Planın Türkiye Büyük Millet Meclisinde
görüşüleceği zamandır; ama sayın muha
lefet sözcüleri, burada, hiç değilse, Altın
cı Beş Yıllık Planın bir provasını yapmış
tır; bu araştırma önergesinin bunun için
de faydalı olduğu kanısındayım.
Sayın Başkan, değerli üyeler; bura
ya kadar açıkladığım nedenlerden dolayı,
bu Meclis Araştırması önergesine Anava
tan partisi olarak katılamadığımızı arz
eder, grubum ve şahsım adına Yüce Mec
lisi tekrar saygıyla selamlarım efendim.
(ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Tuzcu.
Meclis Araştırması önergesi üzerin
deki öngörüşmeler tamamlanmıştır.
Araştırma önergesini oylarınıza su
nuyorum : Meclis Araştırması açılmasını
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir.
Gündemdeki kanun tasarı ve teklif
lerini sırasıyla görüşmek için, 7 Haziran
1989 Çarşamba günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum.
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI

4. Ahmet Tanrıverdi ve bir çok ha
yalî ihracatla ilgili aranan kişiler Mersin
Emniyet Müdürü tarafından görmezlik
1. — İçd Milletvekili Durmuş Fikri Sağ
ten gelerek kollandığı söylentileri ile ilgili
lar'tn hayalî ihracatla ilgili olarak aranan bazı ki
olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz?
şilerin Mersin Emniyet Müdürlüğünce korunduğu
iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakam Aldül- 5. Kum mafyası ile işbirliğinde bu
lunan Kazanlı Jandarma Karakolu erlekadv Aksu'nun yazdı cevabı (7/644)
rince öldürülen İsmail Yetkin ve ağır ya
Türkiye Büyük Millet Meclisi
ralı Cevdet Yetkin ile ilgili bugüne kadar
Başkanlığına
ne işlem yapıldı? Güvenlik güçlerinde Jan
Aşağıdaki sorularımın içişleri Baka
darmanın para karşılığında adam öldür
nı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından ya
melerini nasıl yorumluyorsunuz? Görgü
zılı olarak cevaplandırılmasını saygılarım
tanıklarının beyanlarında açık olan kum
la arz ederim.
mafyasının yok edilmesi için ne gibi ön
D. Fikri Sağlar
lem alacaksınız?
İçel
6. Mersin Belediye Başkanı A. Ka
1. Nurettin Güven, Ahmet Tannya Muüu'nun görevini engelleyen, ona
verdi, Turan Çevik ve Faruk Taşar'ın hak
tehdit ve saldırıda bulunan Trafik Şube
kında Hayalî İhracat ya da herhangi ne
Müdürü Yılmaz Orhan ile ilgili ne gibi iş
denle yasalarımız uyarınca gıyabi tutuk
lemler yapacaksınız?
lama emirleri var mıdır?
T. C.
2. Faruk Taşar'ın 1988 yılında Tar
İçişleri
BAkanlığı
sus'ta silahla yakalandığı, ancak Mülkî
Emniyet
Genel
İdarece ve zamanın ANAP'lı yetkililerin
Müdürlüğü
ce baskı yapılarak bıraktırıldığı iddiaları
Güvenlik Daire
ile ilgili herhangi bir işlem yapılmış mı
Başkanlığı
5.6.1989
dır? Tarsus Fevzi Çakmak Karakolu'nda
Sayı
:
159860
bu konu ile ilgili belgelere ne olmuştur?
Şube : Sen. Faal. Top. Ol.(E)
Yerel seçimlerden önce de İçel il hudutla
rı içinde görülmesine rağmen güvenlik
Konu : İçel Milletvekili Durmuş Fik
güçleri neden harekete geçmemişlerdir?
ri Sağlar'm yazılı soru önergesi.
3. Nurettin Güven'in Mersin İstik
Türkiye Büyük Millet Meclisi
lal Cad. Güneyli Apartmanı Kat : 7'de
Başkanlığına
ikâmet ettiği doğru mudur?
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nurettin Güven'in, Mersin'de öldür
Başkanlığının 2 Mayıs 1989 gün ve Kan.
me ve adamları ile işyeri sahiplerini sin
Kar. Md. 7/644-2664/12839 sayılı yazısı.
dirme olaylarında adı geçmektedir. Bu ko
nuda şimdiye kadar ne yapılmıştır? Mer
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ
sin Emniyet Müdür Yardımcısı Nenin Sa
lar tarafından Türkiye Büyük Millet Mec
rı'nm koruması altında olduğu iddiaları
lisi Başkanlığına sunulan ve tarafımdan
ile ilgili ne işlem yapılmıştır?
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen
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soru önergesinde öne sürülen hususlarla
ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çı
karılmıştır.
1. Ahmet Tanrıverdi adlı şahıs; İz
mir Devlet Güvenlik Mahkemesince 1986
yılında gümrük idaresinde yapılan teşek
kül halinde ihraç kaçakçılığı suçundan do
layı, İzmir Emniyet Müdürlüğü Malî Şu
be Müdürlüğünün 3.11.1988 gün ve
5235/85034 sayılı yazılarıyla aranmakta
dır. Hıran Çevik hakkında, İzmir Devlet
Güvenlik Mahkemesinin 18.11.1988 tarih
ve 1988/127 ve yine İstanbul Şişli Cum
huriyet Savcılığının 21.11.1988 gün ve
1988/39 sayılı kararları ile gıyabi tevkif
müzekkeresi bulunmaktadır. Faruk Ta
şar'm ise; Gaziantep 2 nci Asliye Ceza
Mahkemesinin 1987/494 sayılı kararı ile
"Çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek
hamillerinin korunması hakkında ka
nun*'a muhalefetten gıyabi tevkif müzek
keresi mevcuttur.
2. 12 Aralık 1986 tarihinde Tarsus
ilçesinde üzerinde bir adet tabanca ile ya
kalanan Faruk Taşar, 14.12.1986 günü il
çe Cumhuriyet Savcılığına sevkedilerek
Hz. 1986/4159 sayıya kayden hakkında da
va açılmıştır. Bahse konu dava halen 2 nci
Asliye Ceza Mahkemesinin 1987/90 sayı
sı ile devam etmekte olup, 1 Haziran 1989
tarihinde duruşması yapılacaktır.
3. Mersin Bahçe mahallesi İstiklal
caddesi Güneyli apartmanı No. : 140 Kat
7 de M akit aş adlı şirketin şubesinin bu
lunduğu, Nurettin Güven adlı şahsın bu
şirket ile resmen herhangi bir ilişkisinin
olmadığı ve işyeri olarak kullanılan bu ad
reste ikamet etmediği anlaşılmıştır.
Ayrıca, 13.4.1989 günü bir kahveha
ne baskısı sırasında meydana gelen öldür
me olayı faillerinden birinin Nurettin Güven'in kızkardeşi ile evli olmasının dışın
da; Nurettin Güven'in adının karıştığı hiç
bir öldürme ve işsahiplerini sindirme ola
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yı mevcut olmadığı gibi Mersin Emniyet
Müdür Yardımcısı Nerrin San'nm da Nu
rettin Güven ile hiçbir bağı bulunma
maktadır.
Bahse konu öldürme olayına fiilen
katıldıkları tespit edilen; Zeki Anık, Re
şat Erdoğan, Yakup Aslanpençe, Caner
Çilingir ve bu şahıslara yardım ve yatak
lık yaptıkları tespit edilen; Celal Gözen,
Nusret Alkan, Vahap Erdoğan, Tevfik
Dönmez, Eyyüp Sükut ve Yakup Karaduman adlı şahıslar olayda kullanılan 5 adet
tabanca, bu tabancalara ait 3 adet şarjör,
38 adet çeşitli çapta mermi ile birlikte ya
kalanarak gözaltına alınmışlar, hakların
da düzenlenen soruşturma evrakları ile
birlikte Mersin Cumhuriyet Savcılığına
sevk edilmişlerdir. Bu şahıslardan Zeki
Anık, Reşar Erdoğan, Yakup Aslanpençe
ve Caner Çilingir tutuklanmış, diğer sa
nıklar ise serbest bırakılmışlardır.
4. Mersin ili nüfusuna kayıtlı Ah
met Tanrıverdi 1988 yılı Kasım ayı başın
dan itibaren İzmir Devlet Güvenlik Mah
kemesi Cumhuriyet Savcılığınca aranmak
ta olduğundan yakalanmasına çalışıl
maktadır.
5. İsmail Yetkin'in ölümüne Cevdet
Yetkin'in yaralanmasına yol açan olay, aslı
olmayan kum mafyası gibi bir sebeple
meydana gelmemiştir. 18 Nisan 1989 gü
nü Mersin-Tarsus karayolu üzerindeki
akaryakıt istasyonları civarında gasp ve
soygun olaylarını önleyici tedbir olarak çı
kartılan jandarma devriyeleri, şüpheli bir
aracı takip etmek için İsmail Yetkin'in kul
landığı traktörü durdurmak istedikleri sı
rada traktörü jandarma erlerinin üstüne
sürmesi sonucu jandarma eri Mustafa Derebaşı tarafından traktörün tekerleklerine
açılan ateş ile sürücü İsmail Yetkin ölmüş,
kardeşi Cevat Yetkin de yaralanmış olup,
jandarma eri halen tutuklu olarak yargı
lanmaktadır.
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6. Mersin Trafik Şube Müdürü
usulsüz park eden konvoyun önündeki mi
nibüs sürücüsünü, trafik kurallarına uy
madığı gerekçesiyle kurallara uyması ge
rektiği konusunda uyarmak istediği sıra
da Belediye Başkanı olay yerine gelerek
aracın sürücüsünün kendisi olduğunu söy
lemiş ve yanmdakilerle birlikte araca bi
nerek uzaklaşmıştır.
Olayda Belediye Başkanının görevi
ni engelleme sözkonusu olmayıp idari so
ruşturma devam etmektedir.
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görevini sürdürmesinde herhangi bir sa
kınca görmüyor musunuz?
2. Adı geçen şahsın, söylemiş oldu
ğu bu sözler suç unsuru oluşturduğuna
göre; bu kişi hakkında disiplin kovuştur
ması yapmayı düşünmüyor musunuz?
3. Söylenen bu sözler suç unsuru
oluşturmasına karşın, bu sözleri söyleyen
kişi hakkında suç duyurusunda bulunma
yı gerekli bulmuyor musunuz?

4. Bu tür çağdışı, yobazca ve mez
hepler arasında ayrımcılık yapan görüş ve
Arz ederim.
düşüncelerin, Diyanet İşleri Başkanlığın
da bireysel ve istisnaî görüş ve düşünce
Abdülkadir Aksu
ler olduğu kanısında mısınız? Yoksa Di
içişleri Bakanı
yanet İşleri Başkanlığının zaman zaman
2. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'
bazı yayınlarında da ortaya çıktığı gibi bu
un, Alrnanya'daki Türk çocuklarınayanhş dini biltür düşüncelere sahip insanların Başkan
giler okutulduğu iddiastna ve Diyanet isleri Baş lıkta azımsanmayacak bir sayıda olduğu
kanlığı Döner Sermaye isletmesinde görevli bir me yolundaki görüşleri ciddiye alıp, Başkan
mura ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Saffet Sert'- lığın personel ve görev politikasını gözden
m yazdı cevabı (7/656)
geçirmekte yarar görür müsünüz?
Türkiye Büyük Millet Meclisi
5. Almanya'da Türk Okullarında
Başkanlığına
okutulan Almanca-Türkçe ve TürkçeAşağıdaki sorularımın Devlet Baka
nı Sayın Saffert Sert tarafından yazılı ola
rak yanıtlanmasını saygılarımla arz
ederim.
Mustafa Kul
Erzincan
Diyanet işleri Döner Sermaye İşlet
mesinde görevli 1256611-383 sicil numa
ralı Ahmet Günay, Ayrancı Lisesinde din
bilgisi öğretmeni olarak verdiği din der
sinde; "Erkeklerle kadınların el sıkışma
sının zina olduğu" ve "Batıdaki kızların,
kızılbaşlarda olduğu gibi, önceden baba
larıyla yattığı..." anlamında sözler söyle
diği için okul müdürlüğü ve öğretmenler
kurulu karanyla okuldan uzaklaştırıl
mıştır.
1. Adı geçen şahsın asıl memuriyet
yeri olan Diyanet İşleri Başkanlığındaki

Almanca Lügatında kızılbaş kelimesinin
anlamı olarak, "yakın akrabalarla zina
yapmak" olduğu konusunda açıklama bu
lunduğundan bilginiz var mı?
Bilginiz var idiyse bu konuyla ilgili
bugüne kadar ne gibi girişimleriniz oldu?
Bilginiz yok ise; benim beyanımı ihbar ka
bul ederek bu konuda ne yapmayı düşü
nüyorsunuz?
6. Almanya'da Türk çocuklarına
okutulan bu yanlış dini bilgilere müdahale
edilmeyişinden ve bir Diyanet İşleri görev
lisinin çalıştığı kurumun birleştiricilik gö
revine yakışmayan bu sözlerinden dolayı;
inançlarında kendilerine saygısızlık yapıl
dığı düşüncesine ve duygusuna kapılan in
sanlarımızdan Türkiye Büyük Millet
Meclisi kürsüsünden özür dilemeyi düşü
nür müsünüz?
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T. C.
Devlet Bakanlığı
Sayı : 03-8/2.02.1473 5.6.1989
Konu.: Yazılı Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İLGİ : 15.5.1989 gün ve 7/656,
2710/13063 sayılı yazınız.
Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, ilgi yazı ekinde alınan yazılı soru öner
gesinde ileri sürülen iddialar Diyanet İş
leri Başkanlığı Teftiş Kurulunca inceletti
rilmiş olup, sözkonusu önergede yer alan
soruların cevabı ilişikte sunulmuştur.
Bilgi ve gereğini arz ederim*
Saffet Sert
Devlet Bakanı
Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un Yazılı Soru Önergesinde Yer Alan So
ruların Cevabı
1. Ahmet Günay'm, görevlendiril
diği Ayrancı Lisesi Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Derslerinde, müfredat programın
da yer almayan "selamlaşma, örtünme,
kadın ve erkeklerin el sıkışması, batı ba
sınında yer alan erkek ve kız iki kardeşin
evlenmesi gibi haber ve konuları" günde
me getirdiği, bu beyan ve davranışlarıy
la, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 8 inci maddesinde öngörülen ödev ve.
sorumluluğu ihlal ettiği,
2. 23 Aralık 1988 - 22 Mart 1989 ta
rihleri arasında, Ayrancı Lisesinde ücret
li öğretmen olarak girdiği dersler esnasın
da, mezhep bölücülüğü ve kışkırtıcılığı
yaptığına ilişkin yeterli delil bulunmadığı,
3. Ayrancı Lisesi müdürü Cemalettin Gülcan, Müdür Başyardımcısı Temel
Karataş ve Ahmet Günay hakkında ayrı
ca Millî Eğitim Bakanlığınca soruşturma
açıldığı ve bu soruşturmanın sonuçlandı
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rılarak okul müdürü ve başyardımcısıyla
ilgili olarak idarî ve disiplin yönlerinden
tekliflerde bulunulduğu, soruşturma dos
yasının bir örneğinin Ankara Devlet Gü
venlik Mahkemesi Savcılığına gönde
rildiği,
4. Ahmet Günay ile ilgili olarak,
Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Sav
cılığınca hazırlık soruşturmasına başlan
dığı ve olayın derdest olduğu,
Tespit edilmiştir.
Bu sebeple; adı geçenle ilgili gerekli
disiplin soruşturmasına başlanmış olup,
soruşturma neticelendiğinde gereği yapı
lacaktır.
Adlî yönden ise, Ankara Devlet Gü
venlik Mahkemesi kararına göre işlem ya
pılacaktır.
Söz konusu olay münferit bir davra
nış olup, Diyanet İşleri Başkanlığı perso
nelinin tümüne teşmil etmek mümkün de
ğildir.
Almanya'daki Türk Okullarında
okutulan dersler Millî Eğitim Bakanlığı
müfredat programına göre hazırlandığın
dan soru önergesinde yer alan 5 ve 6 ncı
maddelere Bakanlığımca cevap verileme
mektedir.
Arz ederim.
3, —Samsun Milletvekili irfan Demiralp'm, Kıbrıs konusunda endişe verici bazı gelişmeler
bulunduğu iddiasına ve hükümetin bu konudaki tu
tumuna ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı A. Mesut
Yılmaz'tn yazdı cevabı (7/665)

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Ba
kanı sayın Mesut Yılmaz tarafından Yazı
lı olarak cevaplandırılmasına aracılığını
zı arz ederim,
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Saygılanmla.
İrfan Demiralp
Samsun
1. Son günlerde özellikle dış basın
da Kıbrıs'la ilgili endişe verici bazı geliş
meler olmaktadır. Avrupa Topluluğunun
Türkiye yerine garantörlük görevi üstlen
mesi bunlardan bir tanesidir. Bakanlığı
nızın bu konuda görüşü nedir? Böyle bir
şey dış politikamıza uygun mudur?
2. Yine son haftalarda uzlaşmaz ta
rafın Türk tarafı ve özellikle KKTC Dev
let Başkanı Sayın Rauf Denktaş olduğu
yolunda bir kampanya yürütülmektedir.
Sayın Rauf Denktaş'm bu tür bir kam
panyayla önce yıpratılıp daha sonrada bu
görevinden alınması için Türkiye üzerin
de baskılar yapılmaya başlandığı konusun
da endişem var.
Bakanlık olarak, Sayın Rauf Denk
taş'm büyük bir azimle yıllardır savundu
ğu Kıbrıs davasını dektekliyor musunuz?
Sayın Denktaş tarafından yürütülen
görüşmelerde ortaya konulan antlaşma
maddelerine Bakanlık olarak ters düştü
ğünüz noktalar var mı?
3. Son seçimlerde iktidarın almış
olduğu % 21.75 oy iç politikada giderek
artan bir sıkıntı yaratmaktadır. Aynı sıkın
tı dış politik gelişmelerde ve ilişkilerde ken
dini hissettiriyor mu? % 21.75'lik bir oy
çoğunluğuna dayanan iktidar olarak
Türkiye'nin millî menfaatlerini koruyabi
lecek misiniz?
12.5.1989
T. C.
Dışişleri Bakanlığı
Kıbrıs Dairesi Başkanlığı
Sayı : İSKY-I-31009-830-349
Konu
Hakkında.

: Yazılı Soru

5.6.1989
Önergesi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İlgi : 17 Mayıs 1989 tarih ve
7/665-2729/13122 sayılı yazıları.
Samsun Milletvekili Sayın İrfan De
miralp tarafından Bakanlığıma yöneltilen
sorulara verilen cevaplar ekte takdim kı
lınmıştır.
Saygılarımla arz ederim.
A. Mesut Yılmaz
Dışişleri Bakanı
Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in Kıbns Konusundaki Sorularına Ya
nıtlar
Soru : Son günlerde özellikle dış ba
sında Kıbrıs'la ilgili endişe verici bazı ge
lişmeler olmaktadır. Avrupa Topluluğu
nun Türkiye yerine garantörlük görevi
üstlenmesi bunlardan bir tanesidir.
Bakanlığınızın bu konuda görüşü ne
dir? Böyle bir şey dış politikamıza uygun
mudur?
Cevap : Avrupa Topluluğunun, Kıb
rıs'ta garantörlüğü üstlenmek istediği yo
lunda tarafımıza intikal etmiş hiçbir res
mî bilgi bulunmadığı gibi, bugüne kadar
bu yönde herhangi bir talep de vaki olma
mıştır.
KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Denk
taş'm Kasım 1988'de New York'ta yaptı
ğı ve Ocak 1989'da Lefkoşa'da yenilediği
öneriler çerçevesinde "Garantiler" konu
sundaki Kıbrıs Türk görüşleri de karşı ta
rafa ve dünya kamuoyuna iletilmiş bulun
maktadır. Buna göre, "... federal yapı
oluştuktan ve bununla ilgili düzenlemeler
yapıldıktan sonra, üç garantör ülkenin
(Türkiye, Yunanistan ve ingiltere) iki ta
rafın da (Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum) gö
rüşlerini aldıktan sonra, entegre bütünün
bir parçası olarak, bu konuda bir anlaş-
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maya varabilmek için kendi aralarında da
nışmalarda bulunmaları" öngörülmekte
dir. Bu görüş, Kıbrıs'ta Türkiye'nin etkin
ve yeterli garantisinin devamı yönündeki
yaklaşımımızı teyid etmekte ve bu konu
da izlenmesi gereken yönteme işaret et
mektedir.
Soru : Yine son haftalarda uzlaşmaz
tarafın Türk tarafı ve özellikle KKTC
Devlet Başkanı Sayın Rauf Denktaş oldu
ğu yolunda bir kampanya yürütülmekte
dir. Sayın Rauf Denktaş'm bu tür bir
kampanyayla önce yıpratılıp daha sonra
da bu görevinden alınması için Türkiye
üzerinde baskılar yapılmaya başlandığı ko
nusunda endişem var.
Bakanlık olarak, Sayın Rauf Denk
taş'm büyük bir azimle yıllardır savundu
ğu Kıbrıs davasını destekliyor musunuz?
Sayın Denktaş tarafından yürütülen
görüşmelerde ortaya konulan antlaşma
maddelerine bakanlık olarak ters düştüğü
nüz noktalar var mı?
Cevap : KKTC Cumhurbaşkanı Sa
yın Denktaş, Kıbrıs Türk Halkının hak ve
çıkarlarını, azim ve inançla ortaya koyan
ve Kıbrıs Türk halkının davasını özveriy
le savunan müstesna bir liderdir. Kıbrıs
Türk halkının büyük çoğunluğunun des
teği ile görevini sürdüren Sayın Denktaş,
Türkiye'nin de her dönemde tam deste
ğine sahip olmuştur. KKTC'ni son ziya
retim sırasında, Sayın Denktaş'la yaptığı
mız temas ve istişareler, Türkiye'nin ken
disine duyduğu sarsılmaz güvenin bir kez
daha teyidine imkan vermiştir. KKTC'nin
müzakere sürecinde yaptığı öneriler tara
fımızdan aynen desteklenmektedir.
Soru : Son seçimlerde iktidarın almış
olduğu % 21.75 oy iç politikada giderek
artan bir sıkıntı yaratmaktadır. Aynı sıkın
tı dış politik gelişmelerde ve ilişkilerde ken
dini hissettiriyor mu? % 21.75'lik bir oy
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çoğunluğuna dayanan iktidar olarak
Türkiye'nin millî menfaatlerini koruyabi
lecek misiniz?
Cevap : Bilindiği üzere Türk Dış Po
litikası millî mutabakata dayalı esaslar çer
çevesinde belirlenmiştir. Hükümetimizin
dış politika'alanındaki yönelişleri de, bu
esaslar dahilinde benimsenmiş olan Hü
kümet Programına uygun olarak yürütül
mektedir. Dolayısıyla, Hükümetimiz,
TBMM'nin desteğine sahip olduğu süre
ce, aynı esaslar dahilinde Türk dış politi
kasını özen, dikkat ve ciddiyetle yürütme
ye kararlıdır.
4. — izmir Milletvekili Neccar Turhan'
ın, gardiyanların ekonomik ve sosyal sorunlarına
ilişkin sorusu ve Adalet Bakam Mahmut Oltan
Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/671)

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı
tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı saygı ile arz ederim.
Neccar Türkcan
İzmir
1. Cezaevlerinde çalışan gardiyan
lar yılda 16 bin lira gibi brüt gülünç fazla
mesai almaktadırlar.
Bayram ve pazar tatili olmayan iyi ya
da aksi kader mahkûmlarıyla bir arada
mahkûm hayatı yaşamakta, çok ender de
olsa hayati tehlikede geçirdikleri ol
maktadır.
Bu durumlar göz önüne alınarak gü
nün şartlarına göre fazla mesai ücretleri
ni artırmayı düşünüyor musunuz? Bu ko
nuda Bakanlıkça çalışma yapıyor
musunuz?
2. Gardiyanlara verilen elbise ve
ayakkabılar tek tip verildiğinden bir çok
gardiyana uymamakta ve bu yardımlar
dan yararlanamamaktadır.
Bu yardımların ölçülere göre yaptı
rılmasını düşünüyor musunuz?
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3. Gardiyanlara tazminat ve yıp
ranma verilmemektedir. Büyük güçlük
içinde çalışan bu görevlilere tazminat ve
yıpranma verilmesi için Bakanlığınızca ça
lışma yapılmakta mıdır?
Yoksa, nasıl olsa işsiz insan çok, çalı
şacak çok insan bulunur diye çalışan çalı
şır, çalışmayan işi bırakır diye mi düşünü
yor musunuz?
Gardiyanlarımızında sıkıntıdan kur
tulmaları için çalışma yoksa bu konu üze
rinde çalışmaları hızlandırmayı düşünü
yor musunuz?
T.C.
Adalet Bakanlığı
Bakan : 536

2.6.1989

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İlgi : 22.5.1989 tarihli, Kanunlar ve
Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli ve
7/671-2755/13241 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ekinde gönderilen ve İz
mir Milletvekili Neccar Türkcan tarafın
dan verilen ve yazılı olarak tarafımdan ce
vaplandırılması istenen soru önergesinin
cevabı iki nüsha halinde ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
Mahmut Oltan Sungurlu
Adalet Bakanı
Sayın Neccar Türkcan
İzmir Milletvekili
Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafım
dan yazılı olarak vevaplandırılmasını is
tediğiniz soru önergesinin cevabı aşağıda
takdim kılınmıştır.
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1. Ceza infaz kurumları ile tutukevlerimizdeki infaz ve koruma başmemur ve
memurlarının elbiselerinin dikimi işi;
30.3.1989 tarih ve 5/24-43 sayılı Genelge
miz uyarınca, öncelikle, ağır ceza merkez
lerindeki ceza infaz kurumu işyurtlarında, bunun mümkün olmaması halinde,
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hüküm
lerine göre ihale suretiyle, merkez ve mü
lakat olarak topluca ağır ceza merkezle
rinde yaptırılmaktadır. Elbiseler, ilgilile
rin ölçüleri alınarak ve imkânların elver
diği nispette provaları da yapılarak dikil
dikten sonra teslim edilmektedir.
İnfaz ve koruma başmemur ve me
murlarının ayakkabı ihtiyacı ise; Gökçea
da Yarıaçık Ceza İnfaz Kurumundan te
min edilmekte iken, bu Kurumdaki üre
timin ihtiyacı karşılamaması sebebiyle, Sa
karya Kapalı ve Erzurum Yarıaçık Ceza
İnfaz Kurumunda da ayakkabı imâlatına
başlanmıştır.
2. İnfaz ve koruma başmemur ve
memurları, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu hükümlerine tâbi bulunmaktadır.
Bu itibarla, kendilerine söz konusu Kanun
ile bu Kanuna dayanılarak çıkartılan yö
netmelik hükümleri dairesinde fazla me
sai ücreti ödenmektedir.
3. İnfaz ve koruma başmemur ve
memurluğu, riskli görevler arasında yer
almaktadır. Bu görevlerde bulunanlara,
farklı ücret verilebilmesi konusunda, Ba
kanlığımda yapılan çalışmalar devam et
mektedir.
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Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim.
Mahmut Oltan Sungurlu
Adalet Bakanı
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II
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULİA
SUNUŞLARI
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK
İŞLERİ
3
SEÇtM
4 '
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
1. — Zonguldak Milletvekili Tevfik
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41)
2. — Niğde Milletvekili Mahmut
Öztürk ve 18 arkadaşının, personel re
jimi konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7)
3. — Adana Milletvekili Abdullah
Sedat Doğan ve 42 arkadaşının, ceza
evlerindeki uygulamalar ve cezaevlerinde
meydana' gelen olaylar konusunda Ana

yasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci
maddeleri uyarınca bir genel görüşme
açılmasına ilişkin önergesi (8/8)
4. — Adana Milletvekili Orhan
Şendağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf
ve sanatkârların sorunları ve çözüm yol
ları konusunda Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi(8/9)
5. — Adana Milletvekili Orhan
Şendağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik
ile ilgili iddiaları tespit etmek ve bu Bir
liğin ülke ekonomisine ve ortaklarına
hizmet veren bir kuruluş haline getiril
mesini sağlamak amacıyla Anayasanın
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/43)
6. — Antalya Milletvekili ibrahim
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin
korunması için gerekli tedbirleri tespit
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/44)
7. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu ve 19 arkadaşının,
denizcilik sektörünün içinde bulunduğu
sorunları ve bu konuda alınması gerekli
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün-

cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45)
8. — Zonguldak Milletvekili Tevfik
Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46)
9. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47)
10. — Tekirdağ Milletvekili Enis
Tütüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık
sistemindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48)
11. — Hatay Milletvekilli Mustafa
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının,
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve
bu konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49)
12. — Sivas Milletvekili Ekrem
Kangal ve 33 arkadaşının, hayvancılığı
mızın içinde bulunduğu sorunları ve bu
sorunlara getirilecek çözüm yollarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,

İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (101/50)
13. — İzmir Milletvekili K. Kemal
Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafi
nerisine ait pay senetlerinin yabancılara
satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sa
kıncalara neden olacağı iddialarını tespit
etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelen
memesi için tutarlı bir politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/51)
14. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner ve 15 arkadaşının, madencilik
sektörünün içinde bulunduğu sorunları
ve 'bu sorunların nedenlerinli tespit etmek
amacıyla Anayasanın S>8 inci İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/52)
15. — Afyon Milletvekili Abdullah
Ulutiirfc ve 16 arlkadaşınnı, trafik kaza
larımın nedenlerini ve trafik kazalarının
Önlenebilmesli için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca Mr Meclis araştırma
sı açılmasına iliişıkin önergesi (10/53)
16. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhit
lik sektörünün
sorunları
konusunda
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve
101 inci maddeljeri uyarınca bir genel
görüşme açılmasına
ilişkin
önergesi
(8/10)
17. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz ve 9. arkadaşının, akarya
kıta sık silk zam yapılmasının neden
lerini tespit etmek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad-

deleni uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/54)
18. — izmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 44 arkadaşının, İzmir Büyük Ka
nal Projesi ile Körfez temizliği için ya
pılan çalışmaları ve harcamaları tespit
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca blir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/55)
19. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner ve 9 arkadaşının, elektrik ener
jisinin yüksek fiyatla satılmasının neden
leri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin
önergesi (8/11)
20. — içel Milletvekili Durmuş
Fikri Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum
olayı ve Türkiye Emlak Bankası eski
Genel Müdürü ile ilgili iddiaların ger
çeklik derecesini tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/56)
21. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu ve 45 arkadaşının,
dış politika konusunda Anayasanın 98
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/57)
22. — Antalya Milletvekili ibrahim
Demir ve 16 arkadaşının, Türk basınının
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci,
içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri
uyarınca bir genel görüşme açılmasına
ilişkin önergesi (8/12)
23. — Tekirdağ Milletvekili Enis
Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal gü
venlik programlarındaki çöküşün önlen
mesi ve ulusal sosyal güvenlik sistemi
nin kurulması için alınacak tedbirleri tes

pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca (bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/58)
24. — izmir Milletvekili Ahmet
Ersin ve 35 arkadaşının, İzmir Büyükşehiir Belediyesince kurulan veya kuru
luşuna iştirak edilen şirketlerin yaptık
ları işleri, Belediyeden aldıkları ihale
lerin koşularını ve bu ihalelerin son du
rumlarım tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyaranca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/59)
25. — Kocaeli Milletvekili Ömer
Türkçakal ve 30 arkadaşının, SEKA gre
vinin nedenleri ile ekonomik ve sosyal
boyutlarımı ve olayın sorumlularım tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin Önergesi (10/61)
26. — Gaziantep Milletvekili Abdulfcadir Ateş ve 33 arkadaşının, kamu
bankalarının içinde bulundukları sorun
ları, bu konuda alınacak tedbirleri ve
olayın sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına
ilişkin
önergesi (10/62)
27. — Balıkesir Milletvekili I. Ön
der Kırlı ve 32 arkadaşının, Güneydoğu
Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda
kullanılmak üzere kiralanan ve satın alı
nan helikopterler için hangi kurumca ne
miktar ödeme yapıldığını tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişiklin
önergesi (10/63)

28. — Hatay Milletvekili Ali Uyar
ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra
kurulan tıp fakültelerinden mezun olan
öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sa
nıp olmadıkları iddiasını ve bu yetersizİklerinin nedenlerimi tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve) 103 üncü maddeleri uyarınca biir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/64)
29. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki
Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat
Bahçesinin kapatılmasının nedenleri ile
sonuçlarını ve olayın sorumlularını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/65)
30. — Hakkâri Milletvekili Cumhur
Keskin ve 35 arkadaşının, ülkemize sığı
nan Iraklıların sorunlarını, hukukî
statülerini ve Uluslararası sözleşme
lere göre haklarında yapılacak uygula
mayı tespit etmek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına i:llişlkjjn önergesi (10/66)
31. — Hakkâri Milletvekili Cumhur
Keskin ve 34 arkadaşının, kalkınmada
öncelikli yörelerin sorunlarını gidermek
amacıyla alınacak tedbirleri ve bu konu
da uygulanacak politikayı tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/67)
32. — Bingöl Milletvekilli Îlhami Bi
nici ve 36 arkadaşının, T.B.M.M. Bina
sında milletvekillerince yapılan çalışmala
rın ve telefon konuşmalarının kaydedile
rek belge haline getirildiği iddiasını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,

İçtüzüğün 102 ye 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/68)
33. — Bingöl Milletvekili Îlhami Bi
nici ve 22 arkadaşının, Bingöl İli Adaklı
ve Karer bölgelerinde yaşayan vatandaş
lar arasında cereyan eden olayların ne
denlerini ve bu konuda alınacak önlem
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10ı/69)
34. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 31 arkadaşının, kuraklıktan za
rar gören çiftçilerin sorunlarını ve bu ko
nuda alınacak önlemleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/70)
6
SÖZLÜ SORULAR
1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen il
lerde baza okul binalarının askerî amaç
la yada karakol olarak kullanıldığı id
diasına ilişkin 'Milî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/3)
2. — Adana
Oanver'in, hayalî
çesiyle hakkında
maya •vergi iadesi
kin Başbakandan
(6/52) (1)

Milletvekili Cüneyt
ihracat yaptığı gerek
dava açılan bir fir
ödendiği iddiasına iliş
sözlü soru önergesi

3. — Denizli Milletvekili Adnan
Keskin'in, 1983 - 1987 yıllarında görev
lerine son verilen, haklarında nakil iş
lemi uygulanan ve müfettişlik sınavına
tabi tutulan öğrötmenlere ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru 'önergesi (6/15)
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4. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökimenoğlu'nun, T. C. Ziraat
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/77) (1)
5. — İstanbul Milletvekili Mehmet
Moğultay'm, kamu konutlarının tahsis
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20)
6. — Sakarya Milletvekili Ahmet
Neidim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne
kadar gerçekleştirilen lastik ayakkabı,
bot, çizme ve terlik ihracatına ve bu ma
muller için Destekleme ve Fiyat istik
rar Fonundan yapılan ödemeye iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/57) (1)
7. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz mlilyon
liranın üzerinde borcu bulunup da
31.12,1987. tarihî itibariyle borcunu öde
memiş olan Mşi ve kurumlara ve tahsil
edilemeyen banka alacakları hakkında ne
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21)
8. — Hatay Milletvekili Turhan
Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarında
ki taşkınlar nedeniyle Hatay Hine bağlı
bazı ilçe ve köylerde zarara uğrayan va
tandaşlara ne gibi yardımlar yapıldığına
ve taşkınların önlenmesi için alınacak
tedbirlere 'ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/23)
9. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku
marhaneleri cazip halden çıkarmak için
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür
(1) İçtüzüğün 96 net maddesi uy&
rınca sözlü soruya çevrilmiştifi

ve Turizm Balkanından sözlü soru öner-,
gesü(ö/28)
10. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Seflvi'nlin, işçilerin ekonomik ve sos-:
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/32)
11. — Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürselertn, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/38)
12. — Ankara Milletvekili Kâmil
Ateşoğuları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bilahara işe alınanlara arada geçen süre
için aylık ve özlük haklarının verilme
diği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük
Bakanından sözlü soru önergesi (6/44)
13. — TunceM Milletvekili Orhan
Veli Yıldınm'ın Tunceli iline bağlı bazı
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46)
14. — Antalya Milletvekili Hasan
Namal'm, Antalya Hi Beldibi mevkiinde
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesli (6/47)
15. — Çorum Milletvekili Rıza Ikman'ın, Çorum İli Ortakoy ilçesi Yayltacık Köyünde» yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenline ilişkin
MM Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48)

16. — Hatay Milletvekili öneir Miski'nıin, ABD lile yapılan Savunma ve
Ekonomik işbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49)

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

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

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

18. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, birinci özal Hükümetinde görev alan
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/60)
19. — Samsun Milletvekili İrfan Demiraip'in,
bankalardakli döviz tevdiat
hesaplarına İlişkin Barbakandan sözlü
soru önergesi (6/62)
20. — Samsun Milletvekili İrfan Demliralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/63)
21. — Afyon
Milletvekili
Baki
Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/65)
22. — Artvin Milletvekili Ayhan
Arilfağaoğlu'nun,
Artvin İl merkezin
deki öğretmen okulu kampusu ile Şav
şat İlçesindeki temel eğitim okulu bi
nasının Jandarma komutanlıklarınca kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Baacanından sözlü soru
Önergesi (6/95) (1)
23. — Sakarya Milletvekili Ahmet
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Balkanından sözlü soru önergesi
(6/67)

26. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Kiöyişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/70)
27. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına
ilgkin İçişleri Balkanından sözlü soru
önergesi (6/96) (1)
28. — Sakarya Milletvekili Ahmet
Neidim'in, çift
pasaportlu kamu gö
revlilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/73)
29. — Kocaeli Milletvekili Akettin
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75)
30. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze - Kocaeli aırasandaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76)
31. — Ankara Milletvekili Kâmil
Ateşoğuları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1)

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

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

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

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

34. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1)
35. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/80)
36. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman \» Köyişleri Bakanından
sözlü soru Önergesi (6/81)
37. — izmir »Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayaziıt'ın, Foça Belediye Başkanı
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/104) (1)
38. — Bursa Milletvekili Beytullah
Mehmet Gazioğlu'nun,, Bursa Büyükşehir
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82)
39. — Bursa Milletvekili Beytullah
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/83)

42. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/105) (1)
43. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1)
44. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Aydınlıkevler Körler ilkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) (1)
45. — Ankara Milletvekili Ömer
Çiftçi'nin, Türk-iş Yapı Kooperatifince
Ankara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan
konut inşaatları için Sosyal Sigortalar
Kurumunca müteahhit firmaya yapılan
ödemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önerges»
(6/86)
46. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Diyarbakır ilinde 19 ve 20
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına aünan
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mu
amelelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin

İçişleri Bakanından sözlü soru önerges/
(6/120) (1)
47. — Adana Milletvekili Abdullah
Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/121) (1)
48. — Kırklareli Milletvekili İrfan
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/89)
49. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin
Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde
kurs gördükleri iddiasına ilişkin Maliye
ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91)
50. — İzmir Milletvekili K. Kemal
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93)
51. — Manisa Milletvekili Hasan
Zengin'in, bir dergide yer alan DELTA
Deri Giyim Sanayii A. §. ile ilgili iddia
lara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/94)
52. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Sümerbank'
la bir mutabakat imzalanıp imzalanma
dığına ilişkin Millî Savunma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/98)
53. — İçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin ge
zisine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/136) (1)

54. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988
tarihinde İstanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/124) (1)
55. — Ankara Milletvekili Ömer
Çiftçi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kim
sesiz Çocukları Koruma Birliğine ait
olan okulun bahçesinin imarından doğan
ve anlaşma ile Belediyeye verilen arsa
üzerinde özel bir kooperatif adına inşaat
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99)
56. — İzmir Milletvekili Neccar
Türkcan'ın, Ödemiş İlçesinde yetiştirilen
yaz patatesinin pazarlanmasına ilişkin
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/137) (1)
57. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat tünden getirtilen işsizle
rin yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çe
lik Fabrikalarına işçi alımından vazge
çildiği iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/100)
58. — Artvin Milletvekili Hasan
Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri
Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üye
liğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet
Bakanından sözlü soru' önergesi (6/108)
59. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir
genel müdür yardımcısı ile bir müdür
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/109)
60. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu

ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/141) (1)
61. — Balıkesir Milletvekili t. önder
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/142) (1)
62. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143)

(D
63. — Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürseler'in, Orman Genel Müdürlüğün
ce kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi
yapılan alanlara ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/144) (1)
64. — Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlana
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/145) (1)
65. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/110)
66. — İstanbul Milletvekili Mustafa
Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana ge
lebilecek sportmenliğe aykırı davranışları
önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alın
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/202) (1)
67. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Zonguldak ili Karabük ilçe

sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111)
68. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/112)
69. — Manisa Milletvekili Hasan
Zengin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki
Sandal Grubu içme suyu şebekesinin
kontrol edilmeden hizmete açıldığı ve ba
zı köylerin su alamadığı iddiasına ilişkin
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/114)
70. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında
imtihansız personel alındığı iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/115)
71. — Hatay Milletvekili Turhan
Hırfanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım
Kurumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/116)
72. — Zonguldak Milletvekili Güneş '
Müftüoğlu'nun, Seka işçilerinin greve
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan
edilmesinin gayesine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/117)
73. — istanbul Milletvekili Mustafa
Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1)
74. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
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bölgelerinde öğretime elverişli olmayan
köy okullarının öğretime elverişli hale
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/204) (1)
75. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan-sözlü soru önergesi (6/205) (1)
76. — Antalya Milletvekili ibrahim
Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü
soru önergesi (6/122)
77. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) (1)
78. — Ankara Milletvekili Tevfik
Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için
ayrı bir sınıf» başlığı ile yer alan habere
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/230) (1)
79. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü SOFU önergesi (6/23^

<D
80. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarının takip edildikleri ve gözetim
altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/233) (1)
81. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın
dönemindeki programlarda TBMM çalış

malarına yer verilmediği iddiasına ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/123)
82. — Adana Milletvekili Cüneyt
Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve
sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak
kullanımı destekleme primi ödendiğine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/234) (1)
83. — Balıkesir Milletvekili 1. Ön
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1)
84. — Mardin Milletvekili Süleyman
Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullar
daki öğretmen açığına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü
soru önergesi (6/245) (1)
85. — Adana Milletvekili Cüneyt
Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesine
rağmen gözaltına alınan vatandaşlara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/246) (1)
86. — Ankara Milletvekili Ömer
Çiftçi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski
Belediye Başkanı ile İmar Müdürü hak
larındaki iddialara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/125)
87. — Ankara Milletvekili Ömer
Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Tale
belerine Yardım Derneği Öğrenci Pan
siyonunun kazan dairesinin onarımı için
gerekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız
olarak T.K.l. Orta Anadolu Linyit lşletmesince karşılandığı iddiasına ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/126)
88. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Siirt Hine bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki va-
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tandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/247) (1)
89. — Ankara Milletvekili Ömer
Çiftçi'nin, Sümerbank'ta «Turgut Özal»
markalı kumaş dokunduğu iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/127)
90. — İstanbul Milletvekili Mustafa
SarıgüPün, maç biletlerinin bir hafta ön
ceden satışa çıkarılmasının karaborsaya
neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü
soru önergesi (6/248) (1)
91. — İzmir Milletvekili K. Kemal
Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddi
asına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/128)
92. — Denizli Milletvekili Adnan
Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ve
nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/249) (1)
93. — Adana Milletvekili Cüneyt
Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma
tesislerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/250) (1)
94. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/129)
95. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 ta
rihinde polisçe yapılan kontrol sırasında
meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/251) (1)

96. — Denizli Milletvekili Adnan
Keskin'in, tütün ve yabancı sigara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1)
97. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, yurtlara giremeyen öğren
cilerin sayısına ve sorunlarına ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1)
98. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut özal'ın
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/130)
99. — Kocaeli Milletvekili Ömer
Türkçakal'ın, Seka İzmit Fabrikasının
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131)
100. — Aydın Milletvekili Hilmi Zi
ya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş 'nin ortaklarına ve şir
ket anasözleşmesinde yer alan bazı hü
kümlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/257) (1)
101. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/258) (1)
102. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Diyarbakır İli Hani İlçesinde
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya
ve sorumluları hakkında ne gibi işlem
yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/259) (1)
103. — İsparta Milletvekili Ertekin
Durutürk'ün, 335 sayıh Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girmesinden
sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve
bu belediye başkanlıklarına valiliklerce
yapılan atamalara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/260) (1)
104. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına
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uygulanacak faiz oranlarının serbest bı
rakılmasının neden olabileceği sorunlara
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/133)
105. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Ver
gisi mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında
ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve ver
gi iadesi ile ilgili yeni uygulamalara iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/134)
106. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden
ülkelerden ülkemizce ne kadar et ithal
edildiğine ve ithalatın devam edip etme
diğine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/135)
107. — Afyon Milletvekili Abdullah
Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak
mahkemelere intikal eden veya Devlet
Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/138)
108. — Adana Milletvekili Cüneyt
Canver'in, îzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak
Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda
bulunmaları nedeniyle herhangi bir soruş
turma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/316)

(D
109. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorun
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/261) (1)
110. —. Denizli Milletvekili Adnan
Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyele
re yapılacak yardım ve ödemeler tertibin
den hangi belediyelere ne miktar yardım
yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/262) (1)

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

(D
112. — Balıkesir Milletvekili t. ön
der Kırlı'nın, eğitim önlisans programı
na katılarak Açıköğretim Fakültesini bi
tiren emekli öğretmenlerin intibaklarının
yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/264) (1)
113. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap
Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun
olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/300) (1)
114. — Eskişehir Milletvekili Zeki
Ünal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanlığına atama yapılmamasının ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/301) (1)
115. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimi
ne ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139)
116. — Kars Milletvekili Mah
mut Alınak'ın olağanüstü hal uygulaması
nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302)

(D
117. — Ankara Milletvekili İbrahim
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki
uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147)
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118. — Hatay Milletvekili Musta
fa Murat Sökmenoğlu'nun, iskenderun
Demir ve Çelik Fabrikalarınca son üç ay
da belediyelere ve diğer resmî kurumla
ra yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303)

(D
119. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Çankırı ili Eldivan İl
çesi arazisindeki suların toplanarak Kı
zılırmak ve Saraycık köylerine jçmesuyu
olarak götürüldüğü iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/148)
120. — Mardin Milletvekili Süley
man Çelebi'nin Mardin Köy Hizmetleri
Müdürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına
ve 1988 yılındaki mevsimlik işçi istihda-.
mına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/149)
121. — Mardin Milletvekili Süley
man Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/150)
122. — Adana Milletvekili Orhan
Şendağ'ın Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge
ve Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında
geçici statüde kaç işçinin ne kadar süre
ile çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151)
123. — Adana Milletvekili Orhan
Şendağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılın
da geçici statüde çalıştırılan işçilerden
1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere İlişkin Ulaştırma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/152)
124. — Adana Milletvekili Orhan
Şendağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski
Kozan yolunun, Misis hududu Göztepe
mevkiindeki yolun bakımına ve asfaltlan

masına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153)
125. — Adana Milletvekili Ofhan
Şendağ'ın, Adana ilinin sağlık sorunla
rına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/154)
126. — Adana Milletvekili Orhan
Şendağ'ın, Adana Organize Sanayi Böl
gesinin yapım çalışmalarına ilişkin Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü soru
önergesi (6/155)
127. — Adana Milletvekili Orhan
Şendağ'ın, Adana îli Yüreğir ilçesi Kâ
zım Karabekir Mahallesinde sağlık oca
ğı yaptırılıp yaptırılmayacağına ilişkin
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
sözlü soru önergesi (6/156)
128. — Adana Milletvekili Orhan
Şendağ'ın, Adana ili Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırılmamasının nedenine ilişkin Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru
önergesi (6/157)
129. — Adana Milletvekili Orhan
Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e
döküldüğü bölgenin herhangi bir fir
maya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/158)
130. — Adana Milletvekili Orhan
Şendağ'ın, Silifke ilçesinde 1981 yılın
dan sonra tapu paftalarında yapıldığı id
dia edilen değişikliklere ve imar planı
düzenleme çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/159)
131. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, üniversite öğrencileri için çıka
rılacak affın geciktirilmesinin bazı öğ
rencilerin sömestr veya ders yılı kaybı
na neden olacağı iddiasına ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) (1)
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132. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci ka
nal yayınlarının Zonguldak îl Merkezin
de izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/160)
133. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161)
134. — Samsun Milletvekili İrfan
Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu
emeklilerinin de yurt dışı tedavi imkân
larından yararlandırılmaları için çalışma
yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü som
önergesi (6/162)
135. — İsparta Milletvekili İbrahim
GürdaiFın, İsparta Antalya Dereboğazı
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan
tahsisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163)
136. — İsparta Milletvekili İbrahim
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için
toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/164)
137. — Trabzon Milletvekili Mehmet
Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/165)
138. — Trabzon Milletvekili Mehmet
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166)
139. — Trabzon Milletvekili Mehmet
Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde
'bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167)

140. — Trabzon Milletvekili Mehmet
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168)
141. — Erzurum Milletvekili İsmail
Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler Tütün ve İlıca - Süt fabrikalarının son
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/169)
142. — Erzurum Milletvekili İsmail
Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170)
143. — Sakarya Milletvekili Ahmet
Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172)
144. — Sakarya Milletvekili Ahmet
Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne
zaman tamamilanacağına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru
önergesi (6/173)
145. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devanı
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık olacaklarına ait inşaatların ne zaman
tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi
(6/174)
1-46. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi
(6/175)

147. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze ilçesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
Önergesi (6/176)
148. —•- Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/177)
149. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köy
lerde yapılmakta olan sanayi ve fabri
ka inşaatlarının ruhsatlarının bulunup
bulunmadığına ilişkin Bayındırlık ve
İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/178)
150. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze - Muallimköy sahilinde
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner. gesi (6/179)
151. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze ilçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/180)
152. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, Vezirköprü ilçe Hastanesi ile bu il
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
sözlü soru önergesi (6/181)
153. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, Vezirköprü ilçesi Aşağı Narlı Köyü
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin
Millî Eğilim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/182)
154. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı

karılmasının öğretmenler ve öğrenciler
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/183)
155. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve tskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184)
156. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu
yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185)
157. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/186)
158. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/187)
159. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapa
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/188)
160. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu''nun, Hükümetin ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/189)
161. — Ankara Milletvekili Ömer
Çiftçi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve
Güçlendirme Vakfının şubelerine, 1987
yılı kârına ve 1986 yılından bu yana
vakfa yapılan bağışlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/305) (1)
162. — İzmir Milletvekilli Fuat Kılcı'
nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman
açıklanacağına ve kestane ürününe taban
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fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi1 (6/190)
163. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/191)
164. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'
om, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/192)
165. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve
iskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/193)
166. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan
ÎKARDA toplantısında meydana geldiği
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/194)
167. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadî
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden saptırıldığı iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi
(6/195)
168. — Amasya Milletvekili Mehmet
Tahir Köse'nin, Amasya ili Merkez ilçe
sine bağlı Dere * Mahallesinde tabiî afete
maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1)
169. — Denizli Milletvekili Adnan
Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/317) (1)

170. — Afyon Milletvekili Abdullah
Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196)
171. — Afyon Milletvekili Abdullah
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikası
nın çevre Kirliliğine neden olduğu iddia
sına ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/197)
172. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/198)
173. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'in, «Tarsus'un, şimdilik
il yapılmasının düşünülernediğine» dair
31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/318) (1)
174. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/199)
175. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze ilçesi adliye binasına ve
bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/200)
176. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/201)
177. — Afyon Milletvekili Abdullah
Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından
sözlü soru önergesi (6/206)

178. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere
konu teşkil eden olaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/207)
179. — Ankara Milletvekili Tevfik
Koçak'ın, Ankara ili Şereflikoçhisar İl
çesine bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören
kasabalarının ne zaman ilçe yapılacakla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/319) (1)
180. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, ülkemize sığman peşmergelerden bir kısmının Gebze - Çayırova'daki
Tarım Meslek Lisesinde îstihdam edile
ceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/320) (1)
181. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için ya
pılan harcamaya ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/321) (1)
182. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birliği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208)
183. — İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedi
de Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren
ifade ve bölümler bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/322)

0)
184. — İsparta Milletvekili Ertekin
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine
bağlı Karıkkaya ve Kurusarı köylerinin
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/209)
185. — İsparta Milletvekili Ertekk
Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan

ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210)
186. — İsparta Milletvekili Ertekin
Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesi
ne ait kanalizasyonun, bazı köylerin ta
rım arazilerini olumsuz yönde etkile
diği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/211)
187. — İsparta Milletvekili Ertekin
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/212)
188. — İsparta Milletvekilli Ertekin
Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen
kerevit balıklarında görülen hastalığın
giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığı
na ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213)
189. — İsparta Milletvekili Ertekin
Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun gelirlerine ve harcama
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/214)
190. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin
ve Diyarbakır illerinde köy korucuları
tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) (1)
191. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Kö
yünden bir vatandaşın Kuşlukçayırı Kö
yü Bircemal Mezrası korucularından bi
ri tarafından öldürüldüğü iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/324) (1)
192. — İsparta Milletvekili İbrahim
GürdaFın, Atabey İlçesi Kapıcak Köyü
nün başka bir mahalle taşınmasına dair
(97 nci Birleşim)
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projenin 1988 yılında gerçekleştırilememesinin nedenine ilişkin Bayındırlık ve
iskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/215)
193. — İsparta Milletvekili İbrahim
Gürdal'ın, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük binası inşaatına ilişkin Ulaştırma
Bakanından sözlü soru önergesi (6/216)

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

194. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya
Postacının, British Ainvays uçaklarıyla
Ankara ve İstanbul'dan Londra'ya giden
yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaç
landıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) (1)

201. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapı kooperatifle
rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223)

195. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde Merkez İlçesine bağlı Kargasekmez Akarsuyu üzerinde yapılması
puanlanan Uluağaç Barajına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru Önergesi (6/217)
196. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde îli Ulukışla ilçesinde ya
pılması düşünülen Imrahor Göletine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/218)
197. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde
görev yapan akademik personelin yapı
lan kadro düzenlemesinden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/219)
198. — Adana Milletvekili M. Halrt
Dağlı'nın, Mansurlu - Kozan karayoluna
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/220)
199. — Adana Milletvekili M. Halit
Dağlı'nın, Çatalan Barajından Imamoğlu
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/221)

202. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/224)
203. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan
veya borç senedi vererek taburcu olan
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru
önergesi (6/225)
204. — İsparta Milletvekili Abdullah
Aykon Doğan*ın, İstanbul ve Ankara il
leri telefon rehberlerinin ITT Bilka A. Ş.
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/226)
205. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer
alan silah ticareti ile ilgüi habere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227)
206. — Adana Milletvekili Orhan
Şendağ'ın, Adana ilinde askerî birliklere
akaryakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayi-
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lerine ilişkin Başbakandan sözlü
önergesi (6/331) (1)

soru

207. — Bursa Milletvekili Abdulkadir
Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin in
şasının durdurulduğu iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228)
208. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, Başbakan Turgut Özal'ın, Göcek'teki yaz tatili sırasında kaldığı yatın
kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/332) (1)
209. —Hakkâri Milletvekili Cumhur
Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Kayadibi Köyü Evil Mezrasmdaki bir va
tandaşın evinin jandarma tarafından yı
kıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu
ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/333) (1)
210. — Hakkâri Milletvekili Cumhur
Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri İli Yüksekova İlçesi Esendere Bu
cağından sının geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele
geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/334) (1)
211. — Hakkâri Milletvekili Cumhur
Keskin'in, Hakkâri İli • Uludere İlçesi
vŞenoba Köyü Tabur Komutanının bazı
uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) (1)
212. — Hakkâri Milletvekili Cumhur
Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi
Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yay
lasında otlatılmakta bulunan koyun sü
rüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince
el konulduğu ve sürünün gümrüğe tes
lim edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/336) (1)

213. — İsparta Milletvekili Ertekin
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde
yapılmakta olan Sümerbank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa-tıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239)
214. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin
1.11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsü eden Devlet Ba
kanının İçtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu
konudaki tutumuna ilişkin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanından sözlü
soru önergesi (6/240)
215. — Mardin Milletvekili Süley
man Çelebi'nin, Mardin tünde 15.11.1988
tarihine kadar açılmamış olan okullara
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241)
216. — Mardin Milletvekili Süleyman
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/242)
217. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tavizkâr politika izlendiği iddiasına
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/244)
218. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Kocaeli tündeki belediyelere
1988 yılında yapılan yardımlara ilişkin
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü
soru önergesi (6/337) (1)
219. — Eskişehir Milletvekili Zeki
Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fa
kültesi öğrencilerinden birinin Devlet gü
venliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye
zorlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/338) (1)
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220. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli ili Honaz İlçesine bağlı
köylerdeki vatandaşların sınırlandırıldığı
ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/341) (1)

Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/268)

221. — Erzurum Milletvekili İsmail
Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal var
lıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/253)

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

222. — Erzurum Milletvekili İsmail
Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı ille
rin yakacak sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/254)
223. — Bursa Milletvekili Beytullah
Mehmet Gazioğiu'nun, bir dernek ve bir
şirket tarafından İstanbul Özel İdare Mü
dürlüğüne otomobil hibe edildiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/255)
224. — Ankara Milletvekili İbrahim
Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine
verdiği demece ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/266)
225. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, günlük bir ga
zetenin dar boğaza sürüklenerek kapatıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/267)
226. — Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/342) (1)
227. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon
liranın üzerinde kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip
ödenmediğine ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/345) (1)
228. — Kahramanmaraş Milletvekili
Atilla imamoğlu'nun, Kahramanmaraş -

230. — Kahramanmaraş Milletvekili
Atilla İmamoğlu'nun, Adatepe ve Karakuz barajlarının yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/270)
231. — Kahramanmaraş Milletvekili
Atilla imamoğlu'nun, fasulye ürününe
taban fiyat verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/271)
232. — Kahramanmaraş Milletvekili
Atilla imamoğlu'nun, Kahramanmaraş
ilinde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu İlde ne zaman Güm
rük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru
önergesi (6/272)
233. — Kahramanmaraş Milletvekili
Atilla imamoğlu'nun, Kahramanmaraş
İlinde ne zaman havaalanı yapılacağına
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/273)
234. — Kahramanmaraş Milletvekili
Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kahramanmaraş Hine
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş'
da Sümerbank ikinci satış mağazasının
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/274)
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235. — Kahramanmaraş Milletvekili
Atilla îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendirileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/275)

242. — Hatay Milletvekili Ali Uyar*
in, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına haka
ret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/346) (1)

236. — Kahramanmaraş Milletvekili
Atilla îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş
İlinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapı
lıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma Ve
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/276)

243. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı va
tandaşlara koruculuk için başvuru formu
imzalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/347)
(1)

237. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu
Karabük Hastanesinde vefat eden emek*
li bir işçinin cesedinin fareler tarafından
tahrip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü
soru önergesi (6/277)

244. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çu
kurova Elektrik A. Ş.'ne devredilmesin
den doğacak bazı sorunlara ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/348) (1)

238. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, hükümetin Kıb
rıs politikasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/278)
239. — Denizli Milletvekili Adnan
Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı Şubesince öztur Anonim Şirketine ve
rildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/343)

(D

245. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valili
ğinin kurulmasından sonra bölgede göz
altına alman vatandaşlara ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/349)

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

240. — Samsun Milletvekili İrfan
Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî par
tilerin radyo ve televizyon gibi haberleş
me araçlarından eşit olarak faydalandırıl
masına dair Avrupa Konseyi Kararına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/279)

247. —( Bursa Milletvekili Beytullah
Mehmet Gazioğlu'num, Marmara Deni
zinde trol ve algalarina ile balık avcılığı
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/280)

241. —Afyon Milletvekili Abdullah
Ulutürk'ün, Afyon İli Sandıklı İlçesi Akharım Kasabası Ortaokulunun öğretmen
sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/344) (\)

248. — Samsun Milletvekili İrfan
Demiralp'in,
Samsun » Havza İlçesi
25 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğüne usul
süz atama yapıldığı
iddiasına ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/351) (1)

-

249. — İzmir Milletvekili Fuat Kılct'
mn, gece bekçilerine de) silah tazminatı
verüp verilmeyeceğine ilişkin tçdşleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/281)
250. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'
nın, ödemiş İlçesinin ne zaman il yapı
lacağına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/282)
251. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ra, Olağanüstü Hal Bölge Valiiğinin kurulmasından sonra bölgede kaç
kişinin korucu olarak görevlendirildiğine
ve korucuların karıştıkları adlî olaylara
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sor"
önergesi (6/352) (1)
252. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'm, Haydarpaşa Gar Mü
dürlüğünce açılan imtihana İmam Hatip
Lisesi mezunlarınım alınmadığı iddiasına
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/283)
253. — Sakarya Milletvekili Ahmet
Neidim'in, AIÜSli hastaların sayısına
ve ibu konuda ne gibi tedbirler alındığına
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/284)
254. — İsparta Milletvekili İbrahim
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gülköy ve Kavak köylerine sağlık evi yap
tırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi
(6/285)
255. — İsparta. Milletvekili İbrahim
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/286)
256/— İsparta Milletvekili İbrahim
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak
olan Erkek Teknik öğretmen Okulu ve
Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman
başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Genç
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lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/287)
257. — İsparta Milletvekili İbrahim
Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanımdan sözlü so
ru önergesi (6/288)
258. — İsparta Milletvekili İbrahim
Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent İlçesinde
Tekel hizmet hinası ve deposu kurulup
kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/289)
259. — İsparta Milletvekili İbrahim
Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama pro
jesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kamından sözlü soru önergesi (6/290)
260. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, Yunaniistan'm,
Pire'deki Türk Şehitliğini kaldıracağı id
diasına ilişiklin Dışişleri Balkanından söz
lü soru önergesi (6/291)
261. — Bilecik Milletvekili Tayfur
Ün'ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve1 Ada
na 'büytikşehir belediyelerinin yurt dışın
dan borç alıp olmadManna ilişkin İçiş
leri Balkanından sözlü soru önergesi
(6/357) (1)
262. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde şeker
pancarı alımlarının hızlandırılması için
ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından
sözlü soru önergesi (6/292)
263. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
İn, Samsun İli Vezirköprü llçeslinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen
ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/293)

264. — Samsun Milletvekili Ali Eaer'
in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımı
na ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce
güzergâhının onarımına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü «oru öner
gesi (6/294)
265. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, T.R.T.'nin büt
çe görüşmelerinin yayımlanmasında iz
lediği tutuma ilişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/307)
266. — Hakkâri Mületvekili Cumhur
Keskindin, Hakkâri tli Şemdinli İlçesi
Kaymakamı hakkındaki iddialara ilisjkin
İçişleri Bakamından sözlü soru önergesi
(6/358) <1)
267. — Çorum Milletvekili Cemal
Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı
Nisan ayından bugüne kadar îmar Uy
gulama Fonundan aldığı kredilerin mik
tarına İlişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/359) (1)
268. — Çorum Milletvekili Cemal Şa
hin'in, Çorum Beleyiyesinfin 1984 yılı
Nisan ayından bugüne kadar İller Ban
kasından aldığı avans borçların miktarı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/360) (1)
269. — Trabzon Milletvekili Mehmet
Çakıfoğjhı'nun, 1987 yılı vergi taksidioi
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldı
ğı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295)
270. — Konya Milletvekili Ömer Şeker'in, EtibanJk Genel Müdürlüğü müfet
tişlerince Seydişehir Alüminyum Tesisle
ri Satınalma
Müdürlüğünde yapıldığı
iddia edilen soruşturmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/296)
271. — Bingöl Milletvekili Haydar
.Baylaz'ın, Sivas İÜ Gürün İlçesi Çaybo-
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yu Mahallesinde' inşa ettirilen afet ko
nutlarının hak sahiplerine verilip veril
mediğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/298)
272. — İsparta Milletvekili İbrahim
GürdaTın, İsparta İli Sütçüler İlçesinde
ki Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekim
lik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve
araç sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/299)
273. — Mardin Millet vekilli Süleyman
Çelebi'riin, Karakaya Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma be
dellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/308)
274. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'
nın, Çeşme1 Vergi Dairesi Müdürü hak
kında (ihbar ve şikâyette bulunulup bulu
nulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309)
275. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, Karadeniz Balkır İşletmeleri Samsun
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalış
malarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/310)
276. — Edirne Milletvekili Erdal
Kalkan'ın, 1985 *. 1988 yıllarında Kay
nak Kullanımını Destekleme Fonundan
yararlanabilmek için yatırım amacıyla
teşvik belgesi alanlara ve adı geçen Fon*
dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/370) (1)
277. — Mardin Milletvekili Mehmet
Adnan Ekmen'in, Mardin İli Midyat İl
çesinde görevli bir komiser yardımcısı
hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) (1)
278. — İsparta Milletvekili İbrahim
Gürdal'ın, İsparta - Eğirdir ilçesi En-
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düstri Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne
zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/311)

285. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, doğaigaz santrallarına ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/375) (1)

279. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Ma
nisa İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü
Hacılar Mahallesindeki vatandaşların ye
ni yerleşim alanına nakledilmeleri için ça
lışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/312).

286. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı ba
ca gazı arıtma tesislerine ve Karlıova
Termik Santralına ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/376) (1)

280. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlk
öğretim Bölge Okuluna İlişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü
soru önergesi (6/313)
281. — İstanbul Milletvekii Mustafa
Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüpleri
nin maç hâsılatlarından elde ettikleri ge
lirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/372) (1)
282. — Samsun Milletvekili İrfan
Demiralp'in, Altmkaya Barajı sahasında
kalan Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki
arazilerin kamulaştırma bedellerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/315)
283. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi
Açık öğretim Fakültesi mezunları ile di
ğer fakülte mezunları arasında ayrım ya
pıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/326)
284. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, izmir Büyükşehir Belediyesinin
kurduğu veya ortak olduğu şirketlere ve
bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/373) (1)

287. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, haberleşme hür
riyetinin ihlal edildiği iddiasına ve MİT
raporunun akıbetine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/327)
288. — İçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait tele
fonların güvenlik güçlerince dinlendiği
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/377) (1)
289. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca
1988 yılında ikram faslından yapılan
harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kam
panyasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/378) (1)
290. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Topçular İskelesinin ne zaman
hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/379) (1)
291. — Konya Milletvekii Vefa Tamr'ın, elektrik üretim yollarına ve mali
yetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/380) (1)
292. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan
zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakamndan sözlü soru önergesi
(6/381) (1)
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293. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basma
dağıtıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak
Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/382) (1)
294. — izmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/383) (1)
295. — Edirne Milletvekili Mehmet
Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fi
yatlarına yapılan zamlara ilişkin Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergesi (6/384) (1)
296. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak
bankalarınca gerçekleştirildiği iddia edi
len arsa alım ve satımlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/385) (1)
297. — içel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakam Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı idarî
ve Malî işler Daire Başkam iken MİT
Müsteşarlığına verdiği iddia edilen mal
zemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/386) (1)
298. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları
tarafından yabancı kuruluşlara yaptırılan
araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/387) (1)
299. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt
illerinde 25.12.1988 tarihinden bugüne ka
dar göz altına alınan vatandaşlara ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/388) (1)
300. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılın
da Uluslararası danışmanlık firmaların

dan alınan hizmetlere ve yapılan ödeme
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/389) (1)
301. — Edirne Milletvekili Mehmet
Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış
fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Balkanından sözlü soru önergesi
(6/390) (1)
302. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklı
lara yapılan yardımlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/392) (1)
303. — Adana Milletvekili Cüneyt
Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve
Güçlendirme Vakfına yapılan bağışlara
ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/393) (1)
304. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle ilgili
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'na ve elek
trik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/394) (1)
305. — Samsun Milletvekili Cemal
Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kur
mak amacıyla Samsun iline bağlı Asaraağaç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde
1985 -1986 yıllarında kamulaştırılan ara
zilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/404) (1)
306. — istanbul Milletvekili Hüsnü
Okçuoğlu'nun, 1978 -1988 yıllarında top
lanan gelir vergilerine ilişkin Maliye ve
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/395) (1)
307. — Aydın Milletvekili Hilmi
Zıya Postacı'nın, T. C. Ziraat Banka
sınca tarım satış kooperatiflerine kul
landırılan krediler içıin farklı faiz oranları
uygulandığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/405) (1)

308. — izmir Milletvekili Ahmet Er
sin'in, İzmir Büyükşehir
Belediyesin'in
borçlarına ilişkin îçdşleri
Bakanından
sözlü soru önergesi (6/396) (1)
309. — tçel Milletvekili Durmuş
Fikri Sağlar'ın, «İcraatın İçinden» ve
«Gelişen Türkiye» adlı programların An
kara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılması
nın nedenine ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/4016) (1)
310. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Ya
tağan bölgelerinde! termik santralleri bes
leyecek 'kömür ocaklarının özel sektöre
devredileceği iddiasına ilişkin Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/397) (1)
311. — İstanbul Milletvekili Ay tekin
KotiTin, İstanbul Anakent Belediyesince
kurulan şirketlere ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/398) (1)
312. — İstanbul Milletvekili Aytekin
KotUlin, İstanbul Anakent Belediyesince'
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere
verilen ilanlar için yapılan ödemelere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/399) (1)
313. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edi
len doğal gazın hangi almaçlarla kullanı
lacağıma ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/400) (1)
314. — Edirne Milletvekili Erdal
Kalkan'ın, SEKA ve Edirne - OLMUKSA'dıa çalışan işçiler 'hakkında emniyet
müdürlüklerince allbüm düzenlendiği id
diasına (ilişiklin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/401) (1)
315. — Erzurum Milletvekili İsmail
Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile

tb ilgili çalışmalara ve bu nedenle yapılan
ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/328)
316. — Erzurum Milletvekili İsmail
Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğün
de meydana geldiği iddia edilen olaya
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/329)
317. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, ülkemizde traktör ür/eten
firmalara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üre
tim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/330)
318. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, Altunkaya Barajı sahasında kalan
Vezirköprü
İlçesi Düzce Köyüne ait
arazilerin kamulaştırma bedellerine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/339)
319. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, doğal gaz ithali i e ilgili söz
leşmeye 'ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergeii (6/402) (1)
320. — İzmir Milletvekili K. Kemal
Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının
ambleminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği
nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1)
321. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğtu'nun, NATO ile iliş
kilerimize, Türk kadınlarına askerlik
eğitimi yaptırılacağı iddiasına ve Savun
ma Sanayii Fonuna ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru öncrgesli
(6/340)
322. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, Kütahya İli köylerine bağlı
yayla ve mahallelerden kaçında elektrik
bulunmadığına ve bu yerlerin ne zaman
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elektriğe kavuşturulacağına ilişkin Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergösi (6/407) (1)
323. — Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürseler'in, Bezra-i Alem Üniversitesin
de sözleşmeli olarak çalışmak isteyen
sağlık personeline imzalattırılan hizmet
akdine ilişkin Başbakandan sözlü son
önergesi (6/408) (1)
324. — İçel Milletvekili Durmuş
Fikri Sağlar'm, Emlalk Bankası eski Ge
nel Müdürünün Amerika'ya gidiş nede
nine ve hakkında soruşturma açılması
için Cumhuriyet
Savcılığınca istenilen
iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/409) (1)
325. — Edirne Milletvekili Erdal
Kalkanın, istanbul Valiliğince bazı sa
natçıların konserlerinin yasaklandığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/410) (1)
326. — Tunceli Milletvekili Orhan
Veli Yıldırum'ın, Tunceli İli Hozat İlçesi
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser
ile bir polis memuru haklarındaki iddia
ya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/411) (1)
327.' — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında ha
yali 'ihracat yaparak haksız vergi iadesi
alan firmalara ne gibi müeyyideler uygu
landığına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/412) (1)
328. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ankara Demirlibahçe Ortaoku
lu İngilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa
Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/413) (1)
329. — Trabzon Milletvekili Mehmet
Çakıroğlu'nun, FiskobirMkçe 1988 yılında

gerç^kleftiriljen fındık alımlarına ve bu
nddenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi
ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/414) (1)
330. — Mardin Milletvekili Mehmet
Adnan Ekmeo'in, Ankara Bahçelievler
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen
olay*, ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/415) (1)
331. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim
Fakültesinde can güvenliği olmadığı ge
rekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğren
ciler hakkında soruşturma açıldığı iddiaasma ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/416) (1)
332. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kıhç'm,
19.7,1988
tarihli ve
88/13161 saydı kararnameden
istifade
eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/417) (1)
333± — Kars Milletvekili Mahmut
Alınak'm, MÎT ile ilgili bazı iddialara
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/418) (1)
334. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, Turizm Ban
kası Genel Müdürünün İsviçre gezisine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/419) (1)
335. — Ankara Milletvekili Ömer
Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelen
dirilen grupların «on günlerde neden ol
dukları olaylara ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/420) (1)
336. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak
Kredi bankalarının 1987 ve 1988 yılları
na ait kârlarının yüksek gösterildiği iddiaama ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/421) (1)

337. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988
yıllarındaki bazı harcamalarına ve Em
lak Bankasına ait arazi ve binalardan
bir kısmının satıldığı iddiasına ilişkin
'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423)

(D
338. — Adana Milletvekili Cüneyt
Ganverln, hayalî olduğu kuşkusuyla
Merkez Bankasınca incelenmekte olan
ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli ka
rarname gereğince Devlet Planlama Teş
kilatına devredildiği ve incelemeler ta
mamlanmadan vergi iadelerinin ödendiği
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/424) (1)
339. — Erzincan Milletvekili Mustafa
Kul'un, Erzurum İli Şenkaya İlçesine
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri
arasındaki mera davası ile ilgili mahke
me kararının infazı sırasında meydana
gelen olayın soruımluflarıınıa ilişfcin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/426) (1)
340. _ Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasın
da elektrikten yararlanılabilmesi için elek
trik şebekelerinin tevsii hususunda çalış
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/427) (1)
341. — Erzincan Milletvekili Musta
fa Kul'un, Erzincan îli Merkez İlçesi
Aşağı ve Yukarı Molla Gürani mahalle
lerinin Merkez Belediyesi sınırlan içine
alınmamasının nedenine ilişkin içişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/428)
(1)
342. — Samsun Milletvekili Cemal
Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolör
lerine denetim özel hizmet tazminatı ve

rilmemesinin nedenine ilişkin içişleri Ba^
kanından sözlü soru önergesi (6/429) (1)
343. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, 31.12.1988 tarihi itibariyle TA
RİŞ'in üreticilere ne kadar borcu bulun
duğuna ve bu borcun ne zaman ödenece
ğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/430) (1)
344. — İsparta Milletvekili ibrahim
Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü
ile ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkika
ta ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/431) (1)
345. — İsparta Milletvekili ibrahim
Gürdal'ın, Burdur il merkezindeki ilk ve
orta dereceli okullarda görevli öğretmen
lerin bir kısmının çeşitli.köy ve kasaba
okullarına nakledildikleri iddiasına ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/353)
346. — Mardin Milletvekili Mehmet
Adnan Ekmen'iln, 7.10.1988 tarihinde
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operas
yonla ilgili olarak bir dergide yer alan
iddialara ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/432) (1)
347. — Giresun Milletvekili Mustafa
Çakır'm, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün talimatlarıyla yapılan döviz de
ğişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk
Kadını Gazetesine ödenen reklam ücre
tine Miskin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/433) (1)
348. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, Kastelü'nin iflasına neden olduğu id
dia edilen tefeciler hakkında ne gibi iş
lemler yapıldığına ilişkin Maliye ve
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/354)
349x — Amasya Milletvekili Mehmet
Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Em-
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lak Bankasınca aylık bir gazeteye öde
nen reklam ücretine ve bir firmaya kul
landırılan döviz kredisinin ödenmediği
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/434) (1)
350. — Manisa Milletvekili Ümit
Canuyar"ın, Manisa ili Selendi İlçesine
bağlı bazı köylerin içme suyu sorununa
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/355)
351. — Kars Milletvekili Mahmut
Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan
işkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi ile
işkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Söz
leşmesi hükümlerine uyulmadığı iddiası
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/441) (1)
352. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya
teminatsız kredi verildiği ve Memduh
Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/435) (1)
353. — istanbul Milletvekili Mustafa
Sarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/436) (1)
354. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu
nedeniyle görevinden alındığı ve genel
idare hizmetleri sınıfına, atandığı iddia
sına ilişkin MİDİ Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/442) (1)
355. — Malatya Milletvekili ibra
him Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Ma
latya illerine bağlı bazı köylerde yeni
yaptırılan camilere atanan imamlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/451) (1)

356. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988
tarihli nüshasında yer alan S.S.K, Genel
Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/443) (1)
357. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mü
hendislik Fakültesi öğretim üyelerinden
birine Fakülte Dekanınca hakaret edil
diği ve görevinden alındığı iddialarına
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/362)
358. — İsparta Milletvekili Ertekin
Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ilçesine
bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/363)
359. — İsparta Milletvekili Ertekin
Durutürk'ün, İsparta ili Sütçüler ilçesi
Karadiken Köyünün su sorununa ilişkin
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/364)
360. — İsparta Milletvekili Ertekin
Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye
başkan adayları hakkında görüş bildir
dikleri iddia edilen vali ve kaymakam
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/365)
361. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idare
ler seçimleri nedeniyle bazı seçim bölge
lerinde vali ve kaymakamlarca aday yok
laması yapıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/444) (1)
362. — izmir Milletvekili Veli Ak
soy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu
ile ilgili davayı izlemek isteyen vatan
daşların maruz kaldıkları uygulamalara
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi
(6/445) (1)
363. — izmir Milletvekili Veli Ak
soy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltı
na alınan sanıklara . farklı muamele ya-
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pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/446) (1)
364. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, bir siyasî par
tinin malî denetiminin İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Malî Şubesince yapıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/447) (1)
365. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, yurt dışına çı
kan vatandaşların Konut Fonu için yap
tıkları ödemelere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/366)
366. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıy
la 1988 yılında Türkiye'ye hangi ülke
lerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaç
la ne kadar harccma yapıldığına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448)

0)
367. — Burdur Milletvekili Fethi Çelilcbaş'ın, Emlak Bankasınca 1.1,1987 ta
rihinden bugüne kadar gerçekleştirilen
arsa alımlarına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/449) (1)
368. — Kars Milletvekili Mahmut
Ahnak'ın, Konya tli Çumra tlçesi kapa
tılan ülkü ocakları başkanının bugüne ka
dar yakâlanamamasının nedenine ilişkin,
İçişleri Bakanından sözılü soru önergesi
(6/450) (1)
369. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca üretilen ve Rusya'dan ithal edilen
doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet
Bakanından sözllü soru önergesi (6/367)
370. — Erzurum Milletvekili İsmail
Köse'nin, Devlet eslki Bakanı Yusuf Bozkurt özal'ın yurt dışı seyahatler nedeniy
le aldığı harcırah miktarına, Başbaka
nın tedavisi için yapılan harcamaya ve

1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde gö
türülen hediyelik eşyaların tutarına iliş
kin Başbakandan
sözlü soru önergesi
(6/458) (1)
371. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara
kullandırılan kredinin miktarına ve şart
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/452) (1)
372. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980
tarihinden bu yana üretilen konutlara
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/453) (1)
373. — Ankara Milletvekili Ömer Ciftçi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hüküm
lülere özel jandarma timi tarafından iş
kence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/454)
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374. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an
kurslarına ve özel vakıflaırca açılan ve
yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okul
lara ve dcrsanelere ilişk'n Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/457) (1)
375. — Sakarya Milletvekili Ahmet
Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/422)
376. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Köy - Koop. Merkez Birliği ku
rulması için yapılan girişimlerin engel
lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/459) (1)
377. — Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı
seçiminin iptali nedeniyle Valüikçe Be-

lediye Başkatıvekilliğine yapılan atamaya
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/461) (1)

sorunlara ve bu konuda alınacak önlem
lere ilişkin. Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/460)

378. — Ada'na Milletvekili Cüneyt
Canver'in, Yusuf Bozkurt Özal ile Aydın
Corporation A.Ş. arasında ilişki bulunup
bulunmadığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/463) (1)

386. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elmaağacı Köyünde orman katliamı yapıldığı id
diasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/462)

379. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'
run, Ödemiş'te üniversite veya yüksek
okul açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi (6/425)
380. — İstanbul Milletvekili Mustafa
SarıgüTün, spor tesisi yapma ve antrenör
bulundurma zorunluluğunu yerine getir
meyen müesseselere karşı ne gibi önlem
ler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/437)
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381. — İstanbul Milletvekili Mustafa
SarıgüTün, şehir içinde çalışan araçlara
takograf zorunluğu getirilmesinin nede
nine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/43S)
382. — İstanbul Milletvekili Mustafa
SarıgüTün, vatandaşların AİDS hastalığı
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık
Bakanından sözlü soru önergesi (6/439)
383. — istanbul Milletvekili Mustafa
SarıgüTün, sahillerdeki okulların yaz ay
larında, öğrenci gençlik tatil merkezleri
haline dönüştürülmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/440)
384. — İstanbul Milletvekili Mustafa
SarıgüTün, Devlet memurlarının konut
sorununa ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/456)
385. — İsparta Milletvekili İbrahim
GürdaTın, ihraç teşvik priminin elma
ürününden kaldırılmasının neden olduğu

KANUN TASARI VE
TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER
İŞLER.
X 1. — 2629 Sayılı, 3160 Sayılı Ka
nunlarda Değişiklik Yapılması ve Diğer
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan
Uçucu Personele Tazminat Verilmesi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/508) (S. Sayısı :
247) (Dağıtma tarihi: 31.5.1989)
2. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Sav
cılar Kanunu ile 3221 Sayüı Hâkim ve
Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmün
de Kararname ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/537) (S. Sayısı : 248) (Dağıtma
tarihi : 31.5.1989)
3. — Bazı Kanunların Bakanlar Ku
ruluna Yetki Veren Hükümlerinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Ku
ruluna Yetki Veren Hükümlerinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Anayasa ve Ada
let komisyonları raporları (1/446, 1/480)
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi :
31.5.1989)
4. — Konya Milletvekili Mehmet
Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı
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Yükseköğretim Kanununun 27^5.1988
TaıMi 3455 Sayılı Kanunla Değipk Ge
çici 8 inci Maddesinin Dördüncü Fıkra
sının Değiştirilmesi ile Maddeye
Bir
Rlkra İlave Edilmesin© İlişkin Kanun
Teklifi ve Milî Eğitim Komisyonu Ra
poru (2/97) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma
tarihi : 2.3.1989)
5. — Konya Milletvekili Haydar
Koyuncu'nun, 21.6.1987 Tarih ve 3402
Sayılı Kadastro Kanununun 26 ncı Mad
desinin 5 inci Fıkrasının Değiştirilmesi
ve Geçici Dört Madde Eklenmesine Dair
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/78) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma
tarihi : 26.5.1989)
X 6. — 827 Sayılı Rıhtım Resmi Ka
nununun, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi
Kanununun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun, 3065 Sayılı Katma Değer Ver
gisi Kanununun, 3074 Sayılı Akaryakıt
Tüketim Vergisi Kanununun, 79 Sayılı
Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî
Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon He
saplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler
İhdasına Dair Kanunun Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılması, 3074, 2985,

3238 ve 3294 Sayılı Kanunların Bazı
Maddelerinin Kaldırılması Hakkında
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/563) (S. Sayısı : 252)
(Dağıtma tarihi : 1.6.1989)
7: — Bitlis Milletveküi Faik Tarımcıoğlu'nun 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma
ve Adalet komisyonları raporları (2/83)
(S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi :
1.6.1989)
8. — 11,4.1928 Tarih ve 1219 Sayılı
Tababet ve JŞuabatı Sanatlarının Tarzı
İcrasına Dair Kanunun 41 inci Maddesi
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 7 Ek ve
3 Geçici Madde Eklenmesi Hakkında
12.4.1989 Tarih ve 3530 Sayılı Kanun
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezke
resi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu
Raporu (1/561) (S. Sayısı : 254) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1989)
(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir.
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