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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının; 
Ekim, Kasım ve Aralık 1988 Ayları (5/47) (S. Sayısı: 271)r 
Ocak, Şubat ve Mart 1989 Ayları (5/48) (S. Sayısı: 272) 
Hesaplarına, 
Cumhurbaşkanlığının 1988 Malî Yılı (3/895) (S. Sayısı: 273), 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığının 1988 Malî Y& (5/46) (S. Sayısı: 274) 
Kesinhesaplarına, 
Ait raporları Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Adana Milletvekili A. Sedat Doğan ve 39 arkadaşımn, gündemde bulunan cezaevlerinde

ki uygulamalar ve cezaevlerinde meydana gelen olaylar konusunda (8/8) genel görüşme açıl
masına ilişkin önergelerini geri aldıklarına dair önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 
genel görüşme önergesinin işlemden kaldırıldığı açıklandı. 

Danışma Kurulunun: 
11/6,11/7,11/8, U/9 ve 11/10 esas numaralı gensoru önergelerinin, gündemin "özel Gün

demde Yer Alacak işler" kısmında yer almasına; 
11/7 ve 11/9 esas numaralı gensoru önergelerinin 28 Eylül 1989 Perşembe ve U/10, 11/8 

ve 11/6 esas numaralı gensoru önergelerinin de 29 Eylül 1989 Cuma 
Günleri yapılacak birleşimlerde görüşülmesine; 
Bu amaçla Genel Kurulun, 29 Eylül 1989 Cuma günü de toplanmasına ve her iki günde 

de açılma sürelerinin, görüşmelerin bitimine kadar uzatılmasına ilişkin önerileri ile, 
Bazı milletvekillerine, Başkanlık tezkeresinde belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesi 
Kabul edildi. 

TBMM Başkanlık Divanında açık bulunan ve SHP Grubuna ait Başkanvekilliğine, İstan
bul Milletvekili Aytekin Kotil seçildi. 

Komisyon üyelikleri için siyasî parti gruplarınca aday gösterme işlemi henüz tamamlan
madığından seçimlerin yapılamayacağı açıklandı. 

Niğde Milletvekili Mahmut öztürk ve 18 arkadaşının, personel rejimi konusunda (8/7) ve 

Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf ve sanatkârların sorun
ları ve çözüm yolları konusunda (8/9) 

Genel görüşme açılmasına ilişkin önergelerinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edil
medikleri açıklandı. 

27 Eylül 1989 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.45'te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Ordu Çanakkale 
Ertuğrul Ozdemir Mümin Kahraman 

— 233 — 



T.B.M.M. B : 8 27. 9 . 1989 0 : 1 

İL — GELEN KÂĞITLAR 
x 27.9.1989 Çarşamba 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üreticilerine 
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/498) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.9.1989) 

2. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrikasının bahçe-
sindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.9.1989) 

3. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun akrabalarını ziyaret için Sarp Sınır 
Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşünülüp düşünülmedi' 
ğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.9.1989) 

4. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt-Aşkale karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.9.1989) 

5. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrikasının bahçe
sindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/502) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.9.1989) 

6. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan klinger öğütme 
tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/503) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.9.1989) 

7. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt tünde et kombinası açılıp 
açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/504) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 25.9.1989) 

8. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle kapandığı 
iddia edilen Bayburt İli Maden Kasabası Ortaokulunun*bu öğretim yılında öğretime açılıp açıl
mayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) (Başkanlığa geliş tari
hi: 25.9.1989) 

9. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, Türkiye'nin tsviçre Büyükelçisi ile Zürih Baş
konsolosunun görev süreleri dolmadan ülkeye geri çağırıldıkları iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/506) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.9.1989) 

Yazüı Soru Önergeleri 

1. r— Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Fakir ve Muhtaç öğrencilere Yardım Derneği 
tarafından Trabzon'da yaptırılacak olan öğrenci yurdunun temel atma töreninde meydana gel
diği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/835) (Başkanlığa geliş tari
hi: 25.9.1989) 

2. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli tli Pülümür tlçesi Cumhuriyet Mahalle
sinde yaptırılan deprem konutlarının tapularının ne zaman verileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
tskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/835) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.9.1989) 
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3. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlinin öğretmen sorununa ve Karslı öğ
rencilerin diğer kentlere göçünü durdurmak için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/836) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.9.1989) 

4. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bazı 
aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/837) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 25.9.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER: Mümin Kahraman (Çanakkale), Ertuğrul özdemir (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 8 inci Birleşimini açıyorum. 

III.— YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 

(Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Genel Kurulu ziyaret eden, Prof. Deneke Başkanlığındaki, Alman Federal Meclisi ve Avru
pa Parlamentosu Eski Üyeleri Birliği Heyetine, Başkan tarafından "Hoşgeldimz" denilmesi 

BAŞKAN — Profesör Defıeke Başkanlığında, Türk Parlamenterler Birliğinin davetlisi olarak 
ülkemizi ziyaret eden Alman Federal Meclisi ve Avrupa Parlamentosu Eski Üyeleri Birliği He
yeti Parlamentomuzu şereflendirmişlerdir; kendilerine hoş geldiniz diyorum. (Alkışlar) 

B) GÜNDEM LVŞI KONUŞMALAR 

1, — Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanı Ankara Milletvekili Hüseyin Barlas Doğu'-
nun, 4-9 Eylül 1989 tarihleri arasında, Londra'da yapılmış olan 82 nci Parlamentolararası Birlik Genel 

_ Kurul çalışmalarına ilişkin gündem dışı konuşması 
( • . 

BAŞKAN — Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanı Sayın Barlas Doğu, 4-9 Ey
lül tarihleri arasında Londra'da yapılmış olan Parlamentolararası Birlik 82 nci Genel Kurul 
çalışmaları hakkında bilgi vermek üzere gündem dışı söz talebinde bulunmuşlardır; kendileri
ne söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Doğu. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; ye
ni yasama döneminin, sizlere, ailelerinize, seçim bölgelerinize ve yüce milletimize, mutluluk, 
sağlık ve başarılar getirmesini diliyor, hep birlikte gözettiğimiz ülkemizin yüksek menfaatleri 
ve demokrasisi uğruna hayırlı vazifeler temenni ederek sözlerime başlıyorum. 

Değerli üyeler, sizlere Parlamentolararası Birlik Türk Grubu adına 82 nci Konferansla il
gili çalışmalarımızı arz edeceğim. 

Başkanlığını gururla yürüttüğüm Parlamentolararası Birlik Türk Grubu, 4-9,Eylül tarih
lerinde Londra'da yapılan Parlamentolararası Birliğin 82 nci Genel Kurul çalışmalarına, siz-
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leri temsilen katılmış bulunan Adana Milletvekili Sayın Akgün Albayrak, Ankara Milletvekili 
Sayın Onural Şeref Bozkurt, Konya Milletvekili Sayın Mehmet Şimşek, istanbul Milletvekili 
Sayın Orhan Ergüder, Kocaeli Milletvekili Sayın Onur Kumbaracı başı, Tekirdağ Milletvekili 
Sayın Enis Tütüncü, Diyarbakır Milletvekili Sayın Ferit Bora Beylerden oluşmaktadır. 

Parlamentolararası Birlik, halen 112 ülkenin üye olduğu ve genel kurul toplantılarına 
î 300'den fazla parlamenterin katıldığı, dünyanın her köşesinden gelen seçilmiş temsilcilerin, 
bir gündem dahilinde görüş alışverişinde bulunduğu, karşılıklı anlayış ve işbirliğini geliştirdiği 
uluslararası bir forumdur. 

Bu yılki toplantının en büyük özelliği, Parlamentolararası Birliğin 100 üncü kuruluş Nalı
nın kutlanması, yani 1889'dan bu yana, günümüze kadar, etkinliğini giderek artıran uluslara
rası tek siyasî kuruluş olmasıdır. 

Katıldığımız 82 nci Konferansın gündeminde, "Uzayın barışçı amaçlarla ve insanlık yara
rına kullanılması, dünyanın nüfus ve gıda denklemi ve özellikle üçüncü dünya ülkelerinin dış 
borç yüküne çözüm yollarının araştırılması; dünyada, iktisadî, sosyal ve siyasî durum üzerinde. 
parlamenterlerin görüşleri" gibi ana başlıklar var idi. 

Parlamentolararası Birlik tüzüğüne göre, önceden belirlenmiş bu gündeme, ancak bir ek 
gündem maddesi ve bir de acil gündem maddesi ilavesi mümkündür, Ancak, bu maddelerin 
ilavesi için genel kurulda birine 2/3, diğerine de 4/5 gibi, yüksek bir oy verilmesi gerekmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, başlangıçta, Bulgaristan'daki Müslüman Türk azınlığa karşı yü
rütülmekte olan zorla eritme politikası ve zorla göçe tabi tutulma politikasını kınamak üzere, 
Türkiye'de gündem dışı bir madde teklifinde bulunmuştur. 

Parlamentolararası Birliği oluşturan 112 ülke, kendi içerisinde çeşitli gruplar halinde ça
lışmalarına devam eder. Türkiye, bu gruplardan en önemlisi olan 12 (+) Grubu diye bilenen 
Genişletilmiş Batı Grubuna dahildir. Bu nedenle, ek gündem maddesi teklifimizi, önce, 27 ulustan 
oluşan Genişletilmiş Batı Grubunda ele aldık. Bizden başka iki ülke daha Batı Grubunda ek 
gündem maddesi teklifleri vermişlerdi. Bu nedenle, grup içerisinde geliştirdiğimiz çok önemli, 
yapıcı, olumlu tartışmalardan sonra, Türkiye, ek gündem teklifini çekmeye karar verdi. Buna 
karşılık olarak 12 (+) Grubu, Bulgar politikasını kınamak üzere bir deklarasyon yayınlamayı 
kabul etmiştir. Ayrıca, deklarasyon yazım komitesini şekillendiren Kanada, Norveç ve Belçika 
temsilcileri, Genişletilmiş Batı Grubu tarafından, Bulgaristan'daki olayları takiple de görev
lendirilmişlerdir; yani, Bulgaristan'daki olaylar hakkında bir izleme komitesi de kurulmuştur. 
Bulgar Hükümetinin azınlık politikasını kınayan ve Türkiye'nin bu konudaki görüşlerini kuv
vetle benimseyen bu deklarasyonun Türkçesini sizlere aynen okuyacağım: 

"Deklarasyon 
Parlamentolararası Birlik İçindeki 27 Batılı ülkenin üyesi bulunduğu 12 ( + ) Grubu, Bul

garistan'daki Türk ve diğer kökenli Müslüman ve etnik azınlıklar konusunda aşağıdaki bildiri
yi yayımlamıştır: 

12 (+) Grubu* Ocak 1989 Avrupa Güvenlik ve işbirliği Konferansı (AGİK), Viyana Kapa
nış Belgesinde yer alan ve azınlıkların, milliyet, din, dil ve kültürlerini koruma ve geliştirme 
hakları da dahil olmak üzere, insan hakları ve temel hürriyetlere saygı gösterilmesine kuvvetle 
bağlı olarak; 
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Ulusların ve etnik azınlıkların bireysel ve toplumsal haklarının geliştirilmesi ve insanî alanda 
uluslararası işbirliği konularında, Parlamentolararası Birliğin daha önceki kararlarını hatırla
yarak; 

İnsan haklarına saygı gösterilmesi ve geliştirilmesi ve özellikle azınlıkların haklarının ko
runması hususunda ulusal, ikili ve uluslararası yükümlülükleri göz önünde bulundurarak; 

Haber servislerinde, Türk ve diğer kökenli etnik ve Müslüman azınlıklara yönelik propa
ganda unsuruna yer verilmemesi gereğini hatırlatarak; 

Türk ve diğer kökeni etnik ve Müslüman azınlıklara etnik, dinî ve kültürel benliklerini 
yok etmek üzere Bulgar Hükümeti tarafından, insan haklarına ilişkin uluslararası prensip ve 
anlaşmaları ihlal ederek uygulanan zorla eritme politikası hususunda derin endişe kaydederek; 

Türk ve diğer kökenli etnik ve Müslüman azınlıklardan sayıları 300 bin civarında olanla
rın Türkiye'ye toplu göçünden ciddî kaygı duyarak; 

1) Bulgar Hükümetinden, Türk ve diğer kökenli etnik ve Müslüman azınlıkları zorla erit
me politikasına derhal son vermesini ve bu azınlıkların haklarını iade etmesini talep eder. 

2) Bulgar ve Türk Hükümetlerini, insan ıstırabının hafifletilmesi ve özellikle, bölünmüş 
ailelerin kapsamlı bir göç anlaşması çerçevesinde kendi arzuları doğrultusunda birleştirilmesi 
için acil ve doğrudan ikili görüşmelerin gündemi üzerinde anlaşmaya davet eder. 

Parlamentolararası Birlik, üyesi bulunan bütün parlamentoları ve hükümetleri, bu üzücü 
sorunun, insan hakları konusunda evrensel alanda kabul edilmiş prensipler doğrultusunda akılcı 
ve gerçekçi bir çözüme ulaştırılması yönündeki tüm çabaları desteklemeye davet eder." 

Değerli milletvekilleri, şimdi, bu deklarasyonu imzalayan ülkeleri sıralıyorum: 

"Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Federal Al
manya, İzlanda, irlanda, ttalya, Lüksemburg, Malta, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Nor
veç, Portekiz, San Marino, ispanya, tsveç, İsviçre, Türkiye, ingiltere ve Amerika Birleşik Dev
letleri." 

Değerli milletvekilleri, öyle zannediyorum ki, Bulgar mezalimini uluslararası boyutta kı
nayan ve'bugüne kadar yayınlanmış en sert deklarasyonu, genişletilmiş Batı Grubuna verdirt-
tik. Ümit edelim ki, bu çabalarımız, Bulgaristan'daki soydaşlarımızın acılarının bir an önce 
dinmesine bir nebze yardımcı olsun. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, gelişen ve değişen uluslararası gündemde şimdi, 
ağırlıklı olarak, insan hakları vardır. 

Doğu-Batı blokları arasında sürtüşmeler giderek azalıyor. Mesela Polonyalı parlamenter
ler, Macar parlamenterler artık Doğu Bloku paralelinde değil; fakat, inançları doğrultusunda, 
hatta zaman zaman Batılı ülkeler doğrultusunda oy kullanmaktadırlar. Bu olay, uluslararasın
da sop/yılların en ilginç gelişmesidir. Artık, her kesimin savunduğu en önemli konu, "insan 
halclan" diye tanımlanmaktadır. Türkiye böyle bir gelişmenin dışında kalamaz. 

Değerli milletvekilleri, biz, Parlamentolararası Birlik Türk Grubunu şekillendiren üç par
tiye mensup milletvekilleri, müşterek bir öneri olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir 
"İnsan Hakları Komisyonu"nun derhal kurulması gereğini işaret ediyoruz. 
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Parlamentolarardsı Birlik'in Londra'daki Genel Kurulunda çok sayıda yabancı parlamen
ter, "İnsan Hakları Komisyonu" kurulması doğrultusunda, kendi ülkelerine dönüşlerinde, gi-' 
rişimde bulunacaklarını ifade etmişlerdir. Esasen benzeri komisyonlar, bazı Batılı ülkelerde de 
çalışmaktadır. Gecikmeden, ülkemizde de insan haklarının Türkiye Büyük Millet Meclisi te
minatı altında korunduğunu ve bu konuların Yüce Meclisçe izlendiğini dosta düşmana ilan 
etme zamanı artık gelmiştir. 

Parlamentolararası Birlik Türk Grubu adına Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Barlas Doğu. 

2. —istanbul Milletvekili Mustafa Tmusi'nin, Başbakan Turgut Ozal'tn, istanbul'da bir toplan
tıda kendisine yöneltilen irtica ile ilgili soruya vermiş olduğu ve basın kanalıyla kamuoyuna yansıyan 
yanılma ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Timisi, "Başbakan Sayın Turgut özal'-
ın, 18.9.1989 günü İstanbul'da yapmış olduğu basın toplantısında irtica ile ilgili kendisine yö
neltilen bir soruya vermiş olduğu ve basın kanalıyla kamuoyumuza yansıyan yanıtı üzerinde, 
ulusal bütünlüğü ve laik cumhuriyetimizi gözeten gündem dışı bir söz talep ediyorum" şeklin
de müracaatta bulunmuşlardır; bu itibarla, kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Timisi. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Timisi, süreyi aşmamanızı rica edeceğim. 

MUSTAFA TİMİSİ (İstanbul) • Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; hepimiz, ülke
nin içinde bulunduğu sorunları bilen, onun çözümüne yönelen insanlarız. Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin, şu içinde bulunduğu dönemde tarihî sorumluluğunu tam anlamıyla idrak ettiği 
inancındayım. Biraz önce konuşan değerli üyemiz, ülkemizin içte ve dışta hangi sorunlarla karşı 
karşıya bulunduğunu o açıdan da ifade ettiler. Bir Doğu sorunuyla karşı karşıyayız. Enflas
yon, alabildiğine halkımızı ezmektedir. Böyle bir ortamda ülkeyi yöneten, hükümet eden, Hü
kümetin sorumluluğunu birinci derecede üstlenmiş bir kişi olan Sayın Başbakan, daha çok so
rumlu davranmak, ülke bütünlüğünü gözetmek, iç barışı kurmak, laik cumhuriyete, onun te
mel ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmak zorunda ve sorumluluğundadır. 

Beni bu konuşmaya mecbur eden olay şu: Sayın Başbakanımız, 18 Eylülde İstanbul'da, 
yabancı işadamlarının katıldığı bir toplantıda bazı görüşlerini ifade buyuruyor. Kendisine çe
şitli sorular yöneltiliyor; bu arada sorulan ilginç bir soruyu aynen okumak istiyorum. Sayın 
Başbakana yöneltilen soru şu: "Türkiye'de irticaın gücü nedir? Türkiye, ilerideki bir zamanda 
İran gibi olur mu?" 

Sayın Başbakanın yanıtı şöyle: "Türkiye, kesinlikle İran gibi olmaz. İran Alevî bir ülke
dir, Türkiye'de ise Sünnîler büyük çoğunluktadır. Sünnîler ile Alevîler arasında ise önemli bir 
ayrım var. Bundan dolayı İran'daki olayın Türkiye'de taraftar bulması, güçlenerek hâkim du
ruma gelmesi mümkün değildir." 

Buradan şu anlaşılıyor, şu mesaj çıkıyor: Yani, Türkiye'de Alevîler çoğunlukta olsaydı, 
irtica tehlikesi söz konusuydu, İran ile bağlantıları mümkündü. Oysaki, Türkiye'de Sünnîler 
çoğunlukta, Alevîler alınlıkta olduğu için bir tehlike yoktur. 
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Hepimiz biliyoruz: Türkiye'de yıllar yılı, asırlardan beri yaşayan bir neslin insanlarıyız; 
Alevî inançlı yurttaşlarımız, özellikle ve özellikle Atatürk Türkiye'sinde, laik cumhuriyete bü
tünüyle, ama bütün içtenliği ile bağlı bir yurttaş grubudur. Yani, bundan şüphe etmek, böyle 
bir mesaj vermek, hele bırakınız laik cumhuriyetin Başbakanlığını, bir devlet yönetimine gel
miş bir insana uyar mı? 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Yanlış anlıyorsunuz Sayın Timisi. 

BAŞKAN — Sayın Çakır, lütfen... 

MUSTAFA TİMÎSÎ (Devamla) — İnşallah yanlış anladığımı düzeltirler. Bu konu ile ilgili 
olarak bir gazetede yazı yazıldı, bir başka milletvekili arkadaşımız bu konu ile ilgili ufak bir 
eleştiride bulundu... İnanınız ki Hasan Bey, bekledim -Sayın Başbakanımıza yakıştıramadım-
çıkar düzeltir diye düşündüm. Çünkü Sayın Başbakan Malatyalı -affedersiniz ayırım olarak 
söylemiyorum- Anadolu yapısını, toplumunu, bulunduğu yeri, etnik, felsefî özelliklerini, top
lumun değerlerini bilen bir yapıdan gelen insan. 

Bir Alevî yurttaşımızın düşüncesinde, zihninde, gericilik, irtica yoktur. Huzurunuzda, bi
linen bir şeyi söylüyorum; ama, söylenileni düzeltmek için, bu fırsatı kendilerine tanımak için 
de, bu konuşmayı yapmış oluyorum Sayın Başbakan. Bilemiyorum, çözemiyorum bunun taşı
dığı zamiri, maksadı; ama bunu söyleyen sıradan bir kişi değil, Başbakan... Bu düzeltilmeli
dir; buradan, bu kürsüden düzeltilmelidir. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLÜ (Bursa) — Çok düşünür, konuşurken. 

MUSTAFA TİMİSİ (Devamla) — Türkiye'de irtica tehlikesi yok mudur? Vardır. Laik cum
huriyet, Atatürk ilkeleri, ta başından beri sistemli olarak içte ve dışta hedef haline gelmiştir, 
gelmektedir; doğrudur.. Ama bu, (SHP sıralarından alkışlar) ifade ettiği gibi, Türkiye'de önemli 
bir potansiyel olan ve laik cumhuriyetin de bence diğer zinde Atatürkçü güçler gibi potansiyel 
teminatı olan Alevî yurttaşlarımızın bünyesinde yoktur. Tekrar ediyorum, bu bir haksızlıktır, 
bunun buradan düzeltilmesi lazım. 

Biz, Sayın Başbakanımızın kol kanat gererek birtakım tarikat mensuplarıyla Suudî ser
mayesine kadar uzanan bağlantılarını biliyoruz. Evet, belki bu da şu... 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Şimdi yanlış yaptın. İyi bir yerden geldin, kötü bir yere 
düştün. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Trabzon'da İstiklâl Marşı .çaldırmadılar. Yalan mı? 

MUSTAFA TİMİSİ (Devamla) — Bunların, bu topluma, Türkiye'ye yararı olmadığını da 
söylemek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi toparlıyorum. Biz, hepimiz, kaderi bir olan, bu topraklar
da birlikte yaşayan, bu topraklara sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vazgeçilmez va
tandaşlarıyız. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Tarihin derinliklerinde kalmış, o günün siyasî arenalarında kullanılmış malzemeleri, biz 
bugün kendi iç politikalarımızda kullanmamalıyız. 

İslam tarihini inceleyenler görürler ki, o günün önderleri, halifeleri, masum insanları bu 
gerekçelerle birbirlerine kırdırmışlar, kan akıttırmışlardır. Osmanlı tarihimize geldiğimizde de 
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görürüz ki, bu mezhep bağnazlığı, dinsel bağnazlık Anadolu insanına pahalıya mal olmuştur; 
bir imparatorluğun giderek çökmesinin sebepleri haline gelmiştir. (SHP sıralarından alkışlar) 
O çöküşten, ulusal kurtuluş mücadelesiyle, laik cumhuriyetle, bugün bu noktaya geldik. Bun
lara sıkı sıkıya sahip olmalıyız. 

BAŞKAN — Sayın Timisi toparlayınız. 

MUSTAFA TtMtSt (Devamla) — Geçen yıl Hacıbektaş'ta Hükümet adına konuşan Sa
yın Mehmet Yazar'ı dinledim, gurur duydum. Bu yıl Hacıbektaş'ta, yine Hükümet adına ko
nuşan Kültür Bakanımızı dinledim, coşkuyla alkışladım. Demek ki, Hükümetimiz, devletimiz, 
Anadolu insanına, Anadolu halkına vücut veren, bütünlüğünü koruyan, beraberliği getiren, 
geçmişte itilmiş değerleri ortaya getiriyor ve sahip çıkıyor. Bütünlüğü kuruyor dedim; ama bu 
ham söz -hangi maksatla söylenirse söylensin; ama söyleyen kişi Sayın Başbakan- bütün bu 
yaptıklarını gölgelemiş oldu. Temenni ediyorum ki, Sayın Başbakan, bu konuşmayı vesile ede
rek, bizim anladığımız gibi olmadığını, yurttaşlar içerisinde böyle bir mezhepçilik tartışması
na sebep olacak bu 'davranışından kendisini alıkoyacağını açıklayacaklardır. 

Beni sabırla dinlediniz; hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sokmenoğlu'nun, Güneydoğu Anadolu'da cereyan eden 
olaylar, alınması gereken tedbirler ve bu sırada Cumhurbaşkanı seçiminin Türkiye gündeminin ön sırasın
da tutulmasının yanlışlığına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Sayın Murat Sökmenbğlu, son günlerde, Türkiye günde
mini işgal eden Cumhurbaşkanlığı meselesinin, sanki Türkiye'de başka önemli olaylar yokmuş
çasına tartışılması ve güneydoğudaki kargaşanın bir çıkmaza girmek üzere olduğu bugünlerde 
unutturulmak istenmesi karşısında gündem dışı söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum. " 

Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) ' 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, muhterem milletvekille-
, ri; güneydoğuda bir köy halkının, ilçe Kaymakamlığına sardırıya geçebilmesinin ani anı ı karşı
sında suskun kalmak, meseleyi araştırmamak yanlıştır. Esasen, yanlış, beş sene evvel 14-15 Ağus
tos günleri bölücülerin başlattıkları işgal ve kanlı eylemlere siyasî iktidarın yaklaşımında idi. 
"Eşkiya işidir" diye tatil programını bozmayan, deniz kenarında beyanat veren Sayın Başba
kan "Ben, sadece ekonomik işlerden sorumluyum" intibaını verip, işi silahlı kuvvetlerin me
suliyetine bırakarak, bugünlere gelinmesine sebep olmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, malumunuz, olağanüstü hat bölgesinde bölücü teröristlerin Sö
künü kazımak isteyen güvenlik kuvvetleri, canını dişine takıp görev yaparken, bir taraftan hal
kı gözetip, bir taraftan da bölücü gerillaları yok etmeye çalışmaktadır. 

Bunların yuvalandığı yerlerde suçlu ile suçsuzu ayırmak ise, yapılan hataların neticesi, gi
derek güçleşmektedir. Bu güç şartlar içinde, masum insanlar da ölmeye, eziyet görmeye başla
mışlar; hem devlet güçleri tarafından hem de PKK tarafından iki ateş arasında yaşamaya mah
kûm .edilmişlerdir. 

Muhterem milletvekilleri, bu da tepkiyi doğurmaktadır. Bu böyle giderse, tepkiler birikip, 
ileride daha büyük olaylara yol açacaktır; hatta, tepki silaha dönüşebilir. Çünkü, halk, yavaş 
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yavaş devletin kuvvetlerine karşı güvensizlik duygularına kapılmaya başlamıştır. Bütünüyle dev
lete yüz çevirir hale gelmeden tedbir almalıyız. Her ne kadar, siyasî mesuliyet bugünkü İktida
rın ise de, mesele vahim olduğu için, millî bir mesele olduğu için, millî mutabakatla halledil
mesi gerektiği için, burada, bu yüce çatı altında görüşerek tartışarak önlem alınmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, haksızlıklar artarsa, bu masum insanlar, nefretten de olsa, is
yan eğilimleriyle devlete karşı olan bu bölücülerin yanına geçebilir ve düşmanı yok etmek için 
gerçekleştirilen operasyonlar, düşmanın işine yarar, propaganda vesilesi olur. 

Nitekim, söylentiler efsane haline gelmek üzeredir. Bölücülerin efsane haline getirilmesi, 
dış mihrakların yıllarca uğraştığı ve gelmek istediği nokta olur ki, bunun altında hepimiz kalı
rız, devlet kalır. 

Sayin milletvekilleri, devlet, bölge halkına, güvenlik içinde yaşayabileceği teminatını ver
mek zorundadır. Bu zorunlu iken, aksi olmuş; devlet, yöre halkının güvenlik içinde yaşayacağı 
teminatını maalesef verememiştir. 

, Bir taraftan PKK'nın, devletle işbirliği yapanları katlettiği, tarafsızlara dokunmadığı ey
lemleri ve söylentileri giderek yaygınlaşmıştır. Diğer taraftan, devlet güçlerinin, masum ya da 
suçluyu ayırt etmeksizin insanları öldürdüğü kanaatinin giderek yaygınlaştığını, altını çizerek 
bir kere daha huzurlarınızda vurgulamak isterim. 

Devletin terör yarattığı kanaati yaygınlaşmıştır. Şimdi ne olacaktır?.. Bölge halkı, devle
tin, kendi yanında olmadığı ve güçlü olmadığı yargısına varırsa ne olacaktır? Doğuda ayrı, 
merkezde ayrı, yanlış ve eksik bilgiler ile bir yere varılamayacağı aşikârdır. 

Muhterem milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, okulların yakılması, öğretmenlerin öldü
rülmesi, devlet güçlerinin katledilmesi, hatta hatta, dolu bir otobüsün durdurularak, içinden 
seçilen bir Mehmetçiğin yöre halkının gözü önünde öldürülmesi, bardağı taşıran son damlalar 
olmakla beraber, son 6 vatandaşın zan ile öldürülmesi karşısında, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, görevini yapmak mecburiyetindedir, 

Sayın Bakan ayrı, bölgedeki olağanüstü yetkilerle donatılmış Vali-i âli-şan başka bilgi ve 
beyanatlar vererek kamuoyunu şaşırtabiliyorsa, olay düşünüldüğünden de vahimdir. 

Sayın milletvekilleri, bu arada, Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde iken, Bakanlar Kuru
lu toplantısının arasında bir çıkış yapmak mecburiyetinde kalan Sayın Genelkurmay Başkanı
nın unutulmaya yüz tutan bir beyanatına da değinmek istiyorum. 

17 Ağustos 1987 tarihinde, Genelkurmay Başkanı, bunalmış ve Siyasî İktidardan bekledi
ğini bulamamış olacak ki, bir çıkış yapmıştır ve "Millî varlığımıza ve bütünlüğümüze silah 
çeken ve onun yanında, bilerek, isteyerek yer alan ve destekleyen kimseleri düşman kabul et
mek ve ona göre gerekli etken tedbirleri almaktan başka seçenek yoktur" diyebilmiştir. Bunu, 
dış mihraklar için de söylese, iç mihraklar için de söylese, önemli bir açıklamadır. 

Sayın milletvekilleri, buna karşı, İktidarın Başı, birkaç sene evvel, "Meseleleri abartma
yın, büyütmeyin" dediği halde, o gün basına bir açıklama yaparak, "Meseleleri basit görme
mek gerekir. Ayrıca, mevcut tedbirleri biraz daha sıklaştıracağız, daha fazla kuvvet icap eder
se, onları da göndereceğiz" diyebilmiştir. Halbuki, Sayın Başbakan, 1987'de yeni kuvvetlerin 
o bölgeye kaydırılması için verilen kararı kabul ettiği halde, tümen kaydırılma işlemi başladı
ğında, siyasî sorumluluk üstlenip, vazgeçmiştir. 
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Muhterem milletvekilleri, "Korucu adı altında vatandaşa silah dağıtmanın, insanlar ara
sında ayırıma sebebiyet vereceği ve bu yolla gerillacılığın üstesinden gelinemeyeceği" söylenil
diği halde, Sayın. Başbakan, bu uygulamaya ısrarla devam etmiştir. Şimdi ise, köy korucuları, 
PKK korkusu ile silahlarını devlete iade etmektedirler; bu da, devlat gücünü zayıflatmış ve uy
gulanan yöntemin iflası olmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, yine iki sene evvel, Sayın Başbakan, "Suriye ile iyi geçinmemiz 
gerektiğini" söylediği halde, Sayın Genelkurmay Başkanının bildirisinden sonra Hakkâri'ye 
gittiğinde, bu sefer de "terörün besleyicisi" olarak ilan ettiği Suriye'nin bombalanabileceğim 
rahatlıkla söyleyerek, olayı geçiştirivermiştir. Bu tip olaylar, beyanatlarla geçiştirilmeyecek ka
dar vahimdir. / 

Apo'nun karargâhı, Lübnan'da, Suriye'nin tam anlamıyla kontrolü altında bulunan Be-
kaa Vadisindedir; bunu herkes, ta ilk gününden beri bildiği halde, Hükümet, Suriye'nin işbir
likçi tutumunu bu seneye kadar telaffuz dahi etmemiştir. 

tran'ın, bölücü eşkiya ile iç içe olduğu, gerek silah konusunda, gerekse sınırlardan giriş 
çıkışta kolaylık sağladığı gerçeği işe, inkâr edilemez boyutlardadır. 

Batı'da da bazı ülkeler, PKK'ya sıcak bakmaktadırlar. İngiltere, kaçaklara kapılarını aç
makta; tsveç ve Almanya, "Demokrasi var" diyerek, bölücülerin faaliyetlerine göz yummak
tadırlar. 

Amerika Birleşik Devletlerinde ise, bazı mihrakların desteklediği kişiler bu meseleye daha 
değişik yaklaşmakta ve zihinleri bulandırmaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Genelkurmay Başkanın, bu kadar açık seçik çelişki üzerine 
siyasî iktidarın kararsızlığına, işaret ederek, bunun gözden uzak tutulmaması gerektiğini söy
lemesi, önemli bir husustur. Dış kaynaklardan önemli ölçüde destek gören PKK'nın, silahlı 
propaganda ve psikolojik savaş tekniğine başvurarak, zihinlerde şüphe, tereddüt ve görüş ayrı
lığı yaratmaya çalışması ve bu yöntem ile* adım adım yaklaşma stratejisi takip etmesi iledir ki, 
olay değişik birtakım siyasî boyutlara varmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, toparlayınız efendim. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
DEVLET BAKANI MEHMET \AZAR (Kayseri).— Toparlayın Sayın Sökmenoğlu. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devamla) — Biraz daha dinlerseniz minnettar 

kalırım. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
DEVLET BAKANI MEHMET \AZAR (Kayseri) — Anlaşılmıyor... 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devamla) — Anlaşılmayacak bir mesele yok Sa

yın Bakanım; hadise, herkesin gözü önünde oluyor. 
Bu vesileyle birtakım siyasî kararların da alınması gerektiği, kamuoyunda tartışmalara yol 

açmıştır. 
Sayın milletvekilleri, biz ne yapmışız?.. Türkiye Büyük Millet Meclisini derhal toplantıya 

çağırıp, meselenin müzâkere edilmesi gerektiğini unutup, tatile devam etmişiz... Üstelik, bu 
meseleleri unutup, halkın sesini duymak istemeyen bir Meclis haline gelmeye -maalesef- çalış
mışız. Halksız halkın başı olmak için birtakım senaryoların üretilmesine günlerdir göz yum
maktayız. 
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Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin iktisadî, siyasî sosyal ve kültürel bütün sorunlarını bir 
kenara atıp, Cumhurbaşkanı seçimini gündemde tutmaya özen gösteren İktidarı uyarmak, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin görevi olmalıdır. Halkın yüzde 85 ini temsil eden muhalefeti bas
kı unsuru olarak görüp, muhalefetsiz demokrasi özleyenlere ses çıkarmak, set çekmek, yine 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevidir. Meclis görevini yaparsa, boşluk doğmaz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, yukanda izah etmeye çalıştığım bir iç savaş görüntü
sünü, sorumlu iktidarın Millî Savunma Bakanının ağzından dahi duyduğumuz bu günlerde, 
Türkiye Cumhuriyetine, ciddî, toplumun uzlaşma simgesi olarak gördüğü sorumlu Cumhur
başkanı arayacağımıza, inatlaşmayı marifet saymayalım. Cumhurbaşkanlarının aynı zaman
da, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına başkomutanlık yapacağını unutmadan, milletin verdi
ği vekâleti doğru istikamette kullanmamız gerektiğine inanarak, Yüce Heyetinizi saygı ile se
lamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gündeme geçiyoruz. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in (6/354) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin öner
gesi (4/82) 

BAŞKAN — Sözlü soru önergelerinin geri verilmesine dair iki önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 348 inci sırasında yer alan 6/354 esas numaralı söz
lü soruma yazılı ceyap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ali Eser 
Samsun 

BAŞKAN — Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

2. r— Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu 'nun, (6/472) numaralı sözlü sorusunu geri 
aldığına ilişkin önergesi (4/83) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 411 inci sırasında yer alan 6/472 esas numaralı söz
lü soruma yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

( Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

BAŞKAN-—Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

3.— 10/15 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, komisyon çalışma suresinin 
uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/983) 
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BAŞKAN — 10/15 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, komisyon 
çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuz, çalışmalarının son aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Raporumuzu Yüce 
Heyetinize sunabilmek için süreye ihtiyacımız vardır. Karar tarihinden itibaren Komisyonumu
za 3, ay süre verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ali Talip özdemir 

Konya > 
Çevre Araştırma Komisyonu 

Başkam 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlara Üye Seçimi 

BAŞKAN — Komisyon üyelikleri seçimi için siyasî parti gruplarınca adaylar bildirilme
miş bulunduğundan, seçime geçemiyoruz. 

Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs
mına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlikile ilgili iddiaları tespit 
etmek ve bu bitliğin ülke ekonomisine ve ortaklarma hizmet veren bir kuruluş haline getirilmesini sağlamak 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik ile ilgili id
diaları tespit etmek ve bu birliğin ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet veren bir kuruluş 
haline getirilmesini sağlamak amacıyla, Anayasanın 98, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngör üşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Buradalar. 
önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Çukobirlik'in, kooperatifçiliği ve tekstil sanayiini içerdiği; üretici, sanayici, pazarlamacı 
geniş halk kesimlerine hitap ettiği; bu nedenle, çok yönlü bir kuruluş olduğu gerçektir. 

Çukobirlik, her zaman kamuoyunun dikkatini çekmiş; kamuoyu, her zaman Çukobirlik'e 
gerekli ilgiyi ve önemi göstermiştir. 

Çukobirlik'in, bir köylü-çiftçi kuruluşu olmasına rağmen, zamanla, bilhassa son yıllarda, 
asıl görevini ihmal ettiği; ortaklarına gerektiği ölçüde hizmet vermediği; bazı sanayici firmala
ra ve ANAP İktidarının imtiyazlı kişilerine menfaat sağlayan bir kuruluş haline geldiği; ortak
larına zamanında ve yeterince kredi, tohumluk, gübre, ilaç temin edemediği, hatta bûnla-
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rın dağıtımında yöneticilerin partizanca tutum ve davranışın içine girerek yandaşlarına imti
yaz ve öncelik tanıdıkları, ortaklarının ürününü değeri ile alamadığı; ürün bedellerini peşin 
ve zamanında ödeyemediği; ortaklarından gerekli gereksiz değişik adlar altında fon aidatı kes
tiği; bu fonlarda biriken meblağın yerinde kullanılmadığı; işleme kapasitesi miktarında ürün 
alamadığı, bu nedenle, millî servet olan makine ve tezgâh-teçhizatın atıl ve verimsiz kaldığı; 
bazı firmalara piyasa değerinin altında ürün sattığı; gelir kaynaklarım sorumsuzca harcadığı; 
sebebi belli olmayan yıllık zarara uğradığı; birliğin, altından kalkamayacağı büyük bir borç 
yükü altında olduğu; sene sonlarında ortaklarına prim veya risturn ödemediği; bunlar yetmi
yormuş gibi, bir oldubittiye getirilerek, bünyesine, borç batağı içinde olan Yerfiskobirlik'i aldı
ğı; bu birleşmenin hukukîliğinin tartışılabilir olduğu; birlik yönetim statüsünün kooperatifçi
lik anlayışından çıktığı, tamamen, ANAP iktidarının güdümüne girdiği iddiaları yaygın hale 
gelmiş ve ayyuka çıkmıştır. 

Bütün bunların araştırılarak tespit edilmesi, Çukobirlik'in atıl servet olmaktan çıkarıla
rak, ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet veren bir kuruluş haline getirilmesinin sağlanma
sı amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 nci ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasını arz ederiz. 

Orhan Şendağ 
Adana 

ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Sanayi Bakanı; buyursunlar efendim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekili arkadaşlarım; Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ ve arkadaşlarının, Çukobirlik 
hakkındaki Meclis araştırması önergesi üzerine görüşlerimi, açıklamak ve önerge sahiplerinin 
iddialarını cevaplandırmak üzere huzurunuzdayım. 

Konuşmama, önerge sahibi muhterem milletvekillerinin bir görüşlerini iştirak ettiğimi be
lirterek başlamak istiyorum. O da, Çukobirlik'in geniş halk kesimlerine hitap etmesi sebebiyle 
taşıdığı ekonomik ve sosyal fonksiyonun önemidir. Bu ekonomik ve sosyal fonksiyon, Güney
doğu Anadolu Projesinin gelişmesiyle daha da artmaktadır. Çünkü, artık, Çukobirlik'in işti
gal sahası Urfa sınırlarını da aştı, Diyarbakır'a, Mardin'e ulaştı. 

Hakikaten, ülkemizin değişik bölgelerinde, değişik ve temel tarım ürünlerimiz üzerinde 
faaliyet gösteren tarım satış kooperatifleri birlikleri, çiftçilerimizin teminatı ve sigortası, ta
rımsal sanayinin lokomotifi, üretimden pazarlamaya kadar uzanan zincirin vazgeçilmez birer 
halkasıdır. Pamuk, fındık, üzüm, incir, zeytin ve zeytinyağı, yağlık ayçiçeği tohumu, soya fa
sulyesi, antepfıstığı ve daha birçok tarım ürünümüzün, ekiminden hasadına kadar her safha
sında, tarım satış kooperatifleri birliklerinin yeri ve fonksiyonu bulunmaktadır. 

Malumunuz olduğu üzere, iktisadî bir işletme olan bu kuruluşların amaçlarına uygun şe
kilde faaliyet göstermelerinin temel şartı, işletmeciliğin gerektirdiği prensiplere bağlı kalınma
sına ve hizmetin gerektirdiği kaynağın yaratılmasına bağlıdır. Çukobiflik de Akdeniz Bölgesi
nin doğusuyla, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin geniş bir kısmında üreticimizin ve sanayi faa
liyetleri dolayısıyla da, ülkemizin teşkilatlanmış kooperatif kuruluşlarından biridir. 

Buraya kadar açıkladığım gibi, ekonomik hayatımızdaki önemi üzerinde önerge sahibi muh
terem milletvekilleriyle birleştiğimiz tarım satış kooperatifleri birliklerinin dünüyle bugününü 
-konumuz olması sebebiyle, Çukobirlik'i esas almak suretiyle- kıyaslamak ve bu suretle de öner-' 
gedeki iddialara açıklık kazandırmak istemekteyim. 

— 246 — 



T.B.M.M. B : 8 27. 9 .1989 O : 1 

Bildiğiniz gibi, hepimiz belli memuriyetlerden geldik; ben de Ticaret ve Sanayi Bakanlı
ğında 1975'ten 1980'e kadar -bazı aralıklar haricinde- genel müdürlük yaparak memuriyetimi 
tamamladım. Tarım satış kooperatifleri birliklerinin geçmişini yakından bilen ve yaşayanlar
danım. Bu sebeple, önerge sahiplerinin ifadeleri karşısında, bir an için, ortaya konulan iddia
ların bugünü değil, sanki geçmişi hedef aldığını ve bizim hiç üzerinde durmadığımız 1970 ile 
1980 arasındaki iktidarları sigaya çekmek istediğini anlıyorum. Bakınız ne deniyor; buna kar
şılık biz ne yapmışız : 

önerge sahiplerince, "Çukobirlik asıl görevini ihmal etti. Ortaklarına gerekli ölçüde hiz
met vermedi. Zamanında ve yeterince kredi, gübre, tohumluk, ilaç temin etmedi. Bunların da
ğıtımında partizanca davranıldı" deniyor. Doğrudur; ama ne zaman?.. 1970 ile 1980 arasında. 
Bizden önceki iktidarların yaptığı gibi, biz iktidara gelir gelmez, seçilmiş yönetim kurullarının 
görevine son vererek, siyasî düşüncemize bağlı yönetim kurulları tayin etmedik; bu millî kuru
luşun kaynaklarını, hiçbir plan ve program ve ekonomik ihtiyaca bakılmaksızın, parti teşkila
tımız istedi diye verimsiz yatırımlara bağlamadık; yeterli üretimi olmayan yörelerde çırçır fab
rikası kurulmak üzere makineler alıp, bunları güneşin, yağmurun altında çürümeye terk etmedik. 

önerge sahipleri, "Çukobirlik, bazı sanayici firmalara ve ANAP İktidarının imtiyazlı ki
şilerine menfaat sağlayan bir kuruluş haline geldi" diyor. Buna bakalım... Geçmiş iktidarların 
yaptıkları gibi, biz pamuğu Birliğe satın aldırıp, zararını Hazinenin yüklenmesi karşılığında 
hiçbir sanayiciye, piyasa fiyatının altında pamuk sattırmadık; piyasa fiyatlarının üretici aleyhi
ne teşekkül etmesine ve spekülatörlere imkân sağlamasına imkân vermedik. Kârlılık ve verim
liliği ikinci plana atarak, Birliğin uğratıldığı zararları Hazine kaynaklarından kapatmak gibi 
bir düşünceye de sahip olmadık, uygulamaya koymadık. 

Yine önerge sahiplerince» "Çukobirlik kaynakları sorumsuzca harcandı: Birlik, altından 
kalkamayacağı büyük bir borç yükü altına sokuldu; millî servet olan makine ve teçhizat, atıl 
ve verimsiz kaldı" ucnl/cr. Bakalım ne imiş... 

Biz, yatırım yapılacak diye, millî bir bankamızın garantisi altında, Birliği, Avrupa İskân 
Fonuna kur garantisiz döviz borçlusu haline getiren iktidar değiliz. Dokuma, boya-apre ve mar
garin fabrikasının makinelerini yıllarca ambalajından çıkarmadan depolarda tutup, Birliği, bu
günkü bakiyesi 350 milyar liraya yaklaşan borç yükü altına sokan partinin mensupları ve ikti
darın da yöneticileri değiliz. 

"Ortak ürünü değeriyle satın alınmadı, ortaklardan fon kesildi ve bu fonlar yerinde 
kullanılmadı" iddiasında bulunuyor önerge sahipleri. Gelin, buna da bakalım... 

1983 yılından beri, biz, taban fiyatlarını piyasa fiyatlarının altında tutarak çiftçimizin za
rarına sebep olmadık. Biz, taban fiyatlarını tespit ederken, daima, dünya borsalarındaki o ma
lın rayiç bedelini bulup, o bedelin Türk parası karşılığından hareket ettik. Taban fiyat politika
sında statik bir mantık uygulamadık ve üretici menfaatları doğrultusunda dinamik ve gerçekçi 
ekonomik politikalar geliştirmeye çalıştık ve bugün de bunu uyguluyoruz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, tarım satış kooperatifleri birliklerinin yıllarca çok kötü 
yönetildiğini ve maalesef, bu tür yönetime, siyasal iktidarların bilerek müdahale etmediklerini 
söylemek mecburiyetindeyim. Hafızalarımızı tazelersek, yakın tarihte, devletin asker ve poli
siyle, birliklere ait fabrikalarda çalışan işçilerin kanlı bir şekilde karşı karşıya gelmesine kadar 
uzanan olayları içimizde hatırlamayan yoktur. İsterseniz söyleyelim; Tariş'in iplik fabrikasında 
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kurulmuş anarşi merkezleri ve ameliyathanesi bulunan kısımlar anarşistlerce kullanılmıyor muy
du? Antbirlik, o şekilde organize olmamış mıydı? 

EROL GÜNGÖR (tzmir) — Sayın Bakan, sizin tayin ettiğiniz genel müdür hapis cezası 
yedi; niye birlikleri suçluyorsunuz? f 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Çukobirlik, aynı yön
de organize edilmemiş miydi sayın arkadaşlarım? 

EROL GÜNGÖR (İzmir) — Sayın Bakan, şu anda, rüşvet almaktan hapis yatıyor. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
Sözcünüze bu sözleri aktarırsınız, gelir burada söyler; sözcünüze aktarın bu değerli fikir

lerinizi. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Konuşma hakkı yok. 
BAŞKAN — İçtüzüğü değiştirelim o zaman. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Biz, ekonomi gözlü
ğüyle, gözüyle birlikleri millî ekonomimize kazandırmak ve kuruluşları çiftçilerimize daha iyi 
hizmet verir hale getirmek amacıyla, hiçbir politik menfaat gözetmeden tedbir alma cesaretini 
göstermiş bir partinin iktidarıyız. Bu tenkidi bize, kendi parti mensuplarımız yapabilirler; "Siz, 
geçmiş iktidarlar gibi iktidara gelir gelmez birlikleri bize peşkeş çekmediniz" diyebilirler; fa
kat, biz bu yola gitmiyoruz; biz, daima doğrunun yanındayız. (ANAP sıralarından, "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Çukobirlik, bunun en güzel örneklerinden biriyken, Meclis araştırması öner
gesine konu yapılmasını, önerge sahipleri adına şansızlık saymaktayım. 

Çukobirlik, 1970'li yıllardan itibaren, tamamen, borçlandırılmak suretiyle çok büyük ya
tırımlara sokulmuş; yatırımların, öngörülen sürede bitir ilmemesi, temin edilen kredi bakiyele
rinin ve kur farklarının aşırı derecede büyümesi, Birliği, iflasa varacak noktalara getirmiştir. 
Birlik kadrolarının sayısı, hepinizin çok iyi bildiği gibi, 1979 yılının başına kadar 1 531 iken, 
1979 yılında hiçbir yeni fabrika ve işletme ilave etmeden, işçilerin sayısı 6 binin üzerine çıkar
tılmış. Birlik, o dönemde sadece politika yapılan bir arena haline gelmiş; Birliğin, borçlanarak 
temin ettiği.krediler bir kısım üreticilere ulufe gibi dağıtılmış; kredi, gübre ve ilaç bedelleri tah
sil edilememiş, bazen de o çiftçiler bulunamamıştır. İyi niyetli üreticiler, borçlarını zamanında 
ödedikleri halde, tahsil edilemeyen 25 milyar liralık alacak, bir kambur olarak, birliğin sırtın
da, devlet desteklemesinin üzerinde kalmıştır. 

Ekonomik anlayıştan uzak bu davranışın yükünü devralmış olmamıza rağmen, kısa süre 
içerisinde, yıllardır bitirilmeyen iplik fabrikası tamamlanarak hizmete sokulmuş ve kısmî çalı
şır halde olan, yani yüzde 25 kapasiteyle çalışan iplik fabrikasının son yıllarda, yüzde 90'in 
üzerinde kapasiteyle çalışır halde olduğu sizlerin de malumudur. 

Dokuma fabrikası, boya-apre fabrikası gibi, iki önemli tesis de devreye alınarak, Birliğin 
yarattığı katma değerin artırılması ve dolayısıyla öz kaynak yaratılması da sağlanmıştır. 

Diyeceksiniz ki, "Bu arada da çok işçi almışsınızdır..." Müsaade edin ona da geleceğim. 
Birlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi yoluna gidilmiş; bölge üreticisi yönünden önem ta

şıyan soya fasulyesinin satın alınması ve bu amaçla soya kurutma tesisi kurulması da gerçek
leştirilmiştir. Bu dönemde, Tarım Bakanlığının, Adana çiftçisine hizmet için kurdurmakta ol
duğu soya kurutma tesisleri ve bu konuda Çukobirlik mensuplarına yardımları da ayrıca te
şekküre şayandır. 
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6 binin üzerinde olan personel sayısının -3 bin kişilik yeni istihdam sağlayan fabrikalar 
devreye alınmasına rağmen- bugün kaç olduğunu herhalde merak ediyorsunuzdur; "10 bin mi 
oldu?" Hayır, bu sayı bugün S 500 civarındadır. Müsaade ederseniz, yukarıdaki rakamı bir 
daha tekrar edeyim. Biraz evvel saydığım işletmelerin hiçbirisi devrede olmadığı halde, 1979 
yılında işçi sayısı 6 bin. Bu fabrikaları devreye koyduk ve ştf anda da 5 500 kişiyle çalışıyoruz. 
Yeni istihdam alanı yaratmamıza rağmen yeni işçi alımına gitmedik. Bunun neresi partizanlık
tır? Bunda partizanlık varsa, -sizin mantığınıza göre- asıl sizin yaptığınız dönemdeki iş parti
zanlıktır. 

VEFA TANIR (Konya) — Para yok ki; ne ile alacaksınız? 
MEHMET ÇAKIROÖLU (Trabzon) — Para yok ki; ne ile alasınız? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Mehmet, aklını paray

la almışlar; ben ne yapayım? Bir çay iç de aklın başına gelsin! 
Birlik, 1988-1989 dönemi faaliyetlerini, geçmiş yıllarla kıyaslanmayacak ölçüde kârla ka

patmış ve mubayaa edilen 189 bin ton kütlü pamuk, işlenerek, tamamen satılmış bunumaktadır. 

Gerek içerisinde bulunduğumuz dönem, gerekse geçen üretim dönemi içerisinde, çiftçile
rimizin, tohum, gübre ve ilaç gibi temel üretim maddeleri ihtiyaçları tamamen -sizin sözlerini
zin hilafına- karşılanmıştır. Bu sene mubayaa olunan ürün miktarı, şimdiden, geçen yılın aynı 
tarihiyle kıyaslandığında, yüzde 150 oranında artarak 66 bin tonu bulmuştur. 

Kooperatif kuruluşları da bir şirket türüdür. O halde, kooperatiflerin amacı da, esas ola
rak, ortaklarının hak ve menfaatlarını korumaktır. Bu amaca ulaşabilmenin temel şartı da, 
üreticilerin, kooperatif faaliyetlerine gerekli katkıyı sağlamalarına, yani üretici-kooperatif iliş
kisinin, sonuçta, üretici menfaatlarını maksimize edecek şekilde sürdürülmesine bağlıdır. Bu 
düşünce ile -diğer birliklerde olduğu gibi- Çukobirlik'in de ekonomimize yük olmadan daha 
iyi çalışabilmesi için başlattığımız reorganizasyon çalışmalarımızı, hiçbir politik menfaat göz
etmeden sürdürme kararında olduğumuzu belirtmek ve bir de örnek vermek isterim : "Niçin, 
Mersin'deki Yerfıstık Birliğini Çukobirlik'e kalbettiniz?" sorusu var. 

Evet, bu benim imzamla yapıldı; çünkü, Mersin'de bulunan birlik ile, Çukobirlik'in üye
leri, büyük çoğunlukla aynı köyün insanlarıydı sayın milletvekilleri. Bir an için düşünebiliyor 
musunuz; ayn'ı köyde, aynı ortaklardan kurulmuş iki ayrı kooperatif, iki ayrı müdür, şu kadar. 
personel ve bu kadar personel gideri?.. Dolayısıyla bunları önleyebilmek için, Çukobirlik bün
yesinde birleştirdik; hatta, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir; bazı birlikleri de bir
birleriyle birleştirmek yolundayız. "Bu partizanlıktır" diye düşünürseniz, bu bizim aleyhimi
ze partizanlıktır; çünkü, her yeni açılacak birliğe, yeni açılacak kooperatife yeni personel alı
nacaktır. Sizin gibi düşünseydik, sizin zamanınızda yaptığınız gibi düşünseydik, "Rey verirse" 
diye iki kişi de biz alıverirdik; ama, hiçbir zaman buna iltifat etmediğimiz sizlerce malumdur. 

ALÂETTÎN KURT (Kocaeli) — Siz genel müdürken öyle mi yapıyordunuz? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Lafı atana bakıyorum, 

kimdir bir tanıyayım da, cevabı ona göre vereyim. 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Hemşeriniz, Sayın Bakan, 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Çaykaralı'ya uyma-,. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Kürsüde ciddî konuşalım. 
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BAŞKAN — Efendim, aşağıdan ciddî olmayan sözler atılırsa, hatip de belki ciddî olma
yan sözler söyleyebilir. Onun için, evvela, ciddiyetsizliğe sebebiyet verenlere, ondan sonra da 
Sayın Bakana ihtar ederim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Tebrik ederim Kamer 
Bey, biz sizi her zaman dinliyoruz ve ciddî olduğunuzu da, bu Meclis biliyor. Teşekkür ederim, 

Amacımız, Çukobirlik dahil bütün birlikleri, kendi imkânlarıyla, piyasa ekonomisinin ge
rektirdiği şartlara göre faaliyet gösteren güçlü birer üretici kuruluşu haline getirmektir. 

Beni dinlemek lü.tfunda bulunduğunuz için bütün Heyete saygılarımı sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Mahmut Keçeli; buyurun. 
SHP GRUBU ADINA MAHMUT KEÇELİ (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

1940 yılında kurulan, 42 bin civarında ortağı bulunan ve 10 ili kapsayan, ülkemizin, Orta
doğu'nun ve Balkanlar'ın en büyük kooperatifi olan Çukobirlik'te, ANAP İktidarı dönemin
de yapılan antidemokratik uygulamaları ve Çukobirlik'in "Çıkarbirlik" haline nasıl dönüştü
rüldüğünü kamuoyuna sergileme fırsatı veren Meclis araştırması önergesi sahibi Sayın Orhan 
Şendağ ve arkadaşlarına, Grubum ve şahsım adına teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Çukobirlik'te dönen vurgun ve talanların tespitinden önce, koopera
tifçilik hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. 

Kooperatif, orijin olarak Fransızca cooperative; yani, birlikte üretme ve birlikte çalışma 
anlamında bir sözcüktür. İlk çağlardaki atalarımızın erkeklerinin birlikte avlanmaları, avları
nı bir mağarada toplamaları, ihtiyaçları ölçüsünde bölüşmeleri, artanını avsız günlere sakla
maları; hatta, kadınlarının da avların parçalanmasında görev almaları şeklinde başlamıştır. Ko
operatifçilik, öz olarak, birlikte çalışma, birlikte üretme ve birlikte tüketmenin siyasallaşması-
dır. Bu yapı, ülkemizde, çeşitli isimlerle, yakın tarihimizde, yaygın bir şekilde görülmektedir. 
Örneğin, kimi yörelerimizde "uca", kimi yörelerimizde "sabaş", kimi yörelerimizde "keşik", 
kimi yörelerimizde de "imece" denilen dayanışma ve işbölümü birikimleri, Anadolu insanı
nın, dayanışma tarihi açısından tecrübeli olduğunu gösterir. 

özetle, bahsettiğimiz dayanışma birimleri, kooperatifçiliğin Anadolu'daki ilk tohumlan 
olarak alınabilir. 

Cumhuriyet öncesinde, Mithat Paşa'nın kurduğu sandık vasıtasıyla, Türk köylüsü, ilk kez, 
kendi katılımında bir kredi kooperatifiyle tanışmıştır. Kurtuluş Savaşından sonra da, Atatürk, 
imece ve keşik geleneği ile dayanışmaya yabancı olmayan Anadolu köylüsüne, 1935'te Silifke'
de ilk tarım kredi kooperatifini kurdurmuş ve ilk ortağı olmuştur. Şu, ünlü, "Kooperatif kur
mak, maddî ve manevî'kuvvetleri, zekâ ve maharetleri birleştirmektir" vecizesiyle de, Anado
lu köylüsünün kooperatifler aracılığı ile üretim sürecine katılması ve bu sayede demokratikleş
menin sağlanması gerektiği anlatılmaktadır. 

Kooperatifçilik bu şekilde kurulup gelişmişken, ANAP'ın iktidar olduğu günümüz Tür-
kiyesinde, adına "kooperatif" denen, üretici ortağın, yönetim ve denetimine göstermelik ka
tıldığı, gereğinde ise İktidarın tarım politikalarını uygulama araçları olarak işlev gören birta
kım örgütler vardır. Bunlardan biri de Çukobirlik'tir. ANAP İktidarı dönemindeki uygulama
larına baktığımızda, Çukobirlik, ekonomik olarak, kooperatifçiliğin Özüne aykırı, üretimden 

— 250 — 



T.B.M.M. B : 8 27. 9 . 1989 O : 1 

tüketime kadar ortaklarının hak ve menfaatlarını koruma ve kollamadan ziyade, ANAP ikti
darına yakın, ticaret ve sanayi erbabına kaynak aktaran kuruluşlar, siyasî olarak da ANAP 
felsefesine yatkın kadrolaşma alanı olarak işlev görmektedir. 

Bu tespitimizin en belirgin örneğini, istisnasız her yıl, Türk köylüsü, pamukta uygulanan* 
destekleme alımlarında, fon uygulamalarında, pamuk ithalatında içi burkularak görmektedir. 
Hatta, İktidar, son yıllarda, üretici köylü üzerine o kadar gitmiştir ki, âdeta kendi çiftçisini 
cezalandırırcasına, dışarıdan mısır, pamuk ve buğday ithal ederek, yabancı ülkelerin çiftçisini 
ödüllendirmiştir. Böylelikle, kendi çiftçisinden esirgediği desteği yabancılara vermekten çekin-
meyerek, Türk tarımına, altından kalmayacağı büyük bir darbe vurmuştur. 

Bu kürsüden, tüm milletvekillerine, özellikle de ANAP'lılara sesleniyorum : Bu işin veba
li büyüktür. Lütfen, yabancı çiftçilerden esirgemediğiniz desteği kendi çiftçinizden esirgeme
yin. Bu gidiş, Lozan'la kurtulduğumuz kapitülasyonlar devrinin, sayenizde yeniden başladığı
nın işaretidir. 

Sayın milletvekilleri, Çukobirlik, yıllardan beri iktidarların tarım ekonomisini yönlendir
me aracı olmuştur; çünkü, Çukobirlik'in yapısı iktidarın politik müdahalesine açıktır. Köylü, 
Çukobirlik'e üyedir; ödentileriyle onu kuran, ürünü ile onu yaşatandır; ancak sevk ve idarede 
karar iktidarındır. Bunun sakıncası, köylünün, yönlendirilmesinde etkili olmadığı bir kuru
mun zararını yüklenmede bir numaralı sorumlu olma durumuyla karşı karşıya kalmasıdır. ANAP 
İktidarı döneminde, her müdahale sonucu, kârlar ihracatçı ve sanayicilere aktarılırken, zararı 
ve icrayı, ortak olan üreticiler karşılamaktadır. 

Çıkarılan kanunla, tarım satış kooperatifleri tamamen mezara gömülmüştür. Çukurovalı-
nın deyimiyle, Çukobirlik "Çukoçiftlik" ya da "Çıkarbirlik" halini tam anlamıyla almıştır. 

1985 yılında, Hükümet, 3186 sayılı Yasa ile, tarım satış kooperatiflerinin mülkü olan bazı 
işletmelerin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının oluru ile anonim şirketlere dönüştürüleceğini ön
görerek, ağzındaki baklayı da çıkarmıştır. Çukobirlik'e ortak olmak, dolayısıyla da seçme ve 
seçilme hakkı elde etmek için ille de çiftçi olmak gerekmez; bunun için basit bir kira mukavele
si ve 500 kilogram pamuk teslim etmek yeterlidir. Bunun yanında, seçme ve seçilme hakkını 
yitirmek için de borcunu ödeyememek yeterlidir. Çukobirlik'te kimler borcunu ödeyemez, kim
lerin naylon ortak temin edecekleri son derece açıktır. Bu iki örnek bile, hiçbir etkinliği, dola
yısıyla önemi olmayan yerel yönetim kurulu seçimlerindeki muhtemel naylon oy kullanma ola
naklarını da göstermeye kâfidir. 

Netice olarak, ANAP'ın kooperatifçilik konusundaki genel ilkesi, nerede toplu katılımcı 
ve üretken bir yapılanma varsa onu kırmak, yozlaştırmak, sulandırmak ve başarısız kılmak; 
böylelikle, izledikleri ekonomik politikanın kırsal kesimde bireysel tabanını yaratmaktır. Bu, 
kırsal kesimde, köyde olduğu gibi, kentte de esnaf, küçük sanayici ve konut kooperatiflerinde 
de böyle yoz, böyle sulu ve halkın kooperatifçiliğe güvenini sarsıcı biçimde sahte bir uygula
madır. Bu uygulamanın altında yatan asıl neden ise, üretici kooperatiflerinin bir an evvel özel-
leştirilerek, kooperatifçiliğe en büyük darbeyi vurmaktır. En son genel kurulda, bir de, özelliş-
termeye yönelik karar alınmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu kürsüden sizlerin vicdanlarına tekrar sesleniyorum. Türk çiftçisi
ne bu kötülüğün ve haksızlığın yapılmasına müsaade etmeyelim. 
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Sayın milletvekilleri, Çukobirlik'çe pamuk alımlarının geç yapılması nedeniyle, üretici, ser
best piyasada malını elinden çıkarmak zorunda bırakılmıştır. Pamuk taban fiyatının geç açık
lanması nedeniyle, üretici, pamuğunu tüccara vermek zorunda kalmaktadır. Daha sonra taban 
fiyatıyla geç alım yapan Çukobirlik, bunu, bilinçli olarak yapmaktadır. 

Ayrıca, şu an, Çukobirlik Genel Müdürlük kadrosu aile şirketi haline gelmiştir; Genel Mü
dür, kayınbiraderini ve bacanağını genel müdür yardımcılığı ve dış ticaret ve ekonomik işlerle 
ilgili JÖnemli görevlere getirmiştir. 

Genel müdürün ilk tayin oluş şekli de şöyledir: O devrin Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakde-
mirli'nin Adana'yı ziyaretinde, partisinin il yönetimini de ziyaret etmiş; bu sırada, ANAP il 
yönetim kurulunun, o zamanki Çukobirlik Genel Müdürü özger Aygar'ı şikâyeti üzerine, ale
lacele, bu işi görev kabul edip, derhal Ankara'da girişimde bulunarak, bir hafta içinde görev
den aldırıp, yerine, tzmir'de yakın münasebet içinde bulunduğu Mustafa Boyacıoğlu'nun tayi
nini hazırlattırıp, Sanayi ve Ticaret Bakanının bilgisi dışında, emrivaki ile tayin kararını imza-
lattırmıştır. Olay enteresandır; bu şekildeki tayin ve atamalar düşündürücüdür. Keyfî idare bu 
şekilde sürmektedir. 

Bundan iki ay önce, Çukobirlik'in binek arabaları ve pikapları tamamen satılarak, yerine 
yenileri alında. 42 bin ortağın alın teri ve kapitali ile bu hale gelmiş bir büyük müessesenin 
araçlarını -önceden haberli, beğenmek suretiyle- ucuz fiyatla dost ve ahbaplarına satmıştır. Böy
lelikle, araçlar ucuza satılıp yerine pahalıları alınmak suretiyle, Çukobirlik zarara uğratılmıştır. 

Yine bu dönemde müfettiş yardımcısı atamaları yapılmıştır. Çukobirlik teftiş yönetmeli
ğine göre imtihan açılması gerekirken, imtihansız tayin de, keyfî idarenin bir örneğidir ve bu 
tür örnekleri çoğaltmak mümkündür. 

Çukobirlik'e yıllarca hizmet veren üreticilerin sonu ne olacak? şu an, Hükümet tarafın
dan açıklanan pamuk taban fiyatı 1 550 TL. olmasına rağmen, Çukobirlik yönetimi, üretici
nin yetiştirdiği mahsulün alımını geç yapmaktadır. Tüccar, serbest piyasa koşulu altında, ucuz 
bir fiyatla (1 300-1 400 TL. ile) mahsulü topladıktan sonra alım yapacak olan Çukobirlik, üre
ticiyi tüccara boğdurmuş olmaktadır. Bilinen politika ile alımlarda geç kalmayı amaçlayan bir 
zihniyet, ANAP'ın gerçek yüzünü göstermektedir. Buradaki amaç, geçen yıllarda olduğu gibi, 
üreticiyi mağdur duruma düşürmektedir. Geçen yıllarda yine aynı politika ile pamuk alama
mış olan Çukobirlik, çiğit bulamamış ve fason çalışmak zorunda kalmıştır. Ürün bedelleri, "enf
lasyon olmasın" kılıfı ile geç ödenmiş ve bu yüzden üretici perişan olmuş, faizcilerin eline düş
müştür. 

Geçen yıl üreticinin Çukobirlik'e dökmüş olduğu pamuk bedelinin yarısının peşin, kalan 
miktarının da iki ay sonra ödeneceğinin Bakanlar Kurulunca açıklamasına rağmen, bu öde
meler zamanında yapılmamış, devletten alacaklı olan üreticiler, Ziraat Bankasına olan borçla
rının faizlerini son kuruşuna kadar ödemek zorunda kalmıştır. Buna rağmen, milyonlar tutan 
alacaklarının, bırakın faizlerini, anaparasını bile altı ay sonra alabilmişlerdir. Bu sene de du
rum aynı şekilde devam etmektedir. , 

Ayrıca, Çukobirlik Yönetim Kurulu, ortaklık kapitalini 500 bin liradan S milyon liraya 
çıkarmıştır. Bu, üzerinde düşünülecek bir olaydır. 5 ton pamuk döken ortak da 5 milyon, 100 
ton pamuk döken ortak da 5 milyon ödemektedir. Bu da küçük çiftçiye bir darbedir. 

— 252 — 



T.B.M.M. B ; 8 27. 9 .1989 0 : 1 

Geçen yıllarda olduğu gibi, üretici, döktüğü pamuğun parasını yine alamamaktadır. Böy
lelikle, üreticinin, tefecilerin eline düşmesine neden olunmaktadır. Bunun dışında, ilaç ve küs
pe satışlarında dönen dolaplar Çukurovada konuşulmaktadır. Mihmandar Fabrikasındaki yan
gının gerçek nedeni depolardaki eksik pamuk miktarlarının kapatılması mıdır? Küspe yangın
ları da, ucuz alım olsun diye mi tezgâhlanıyor? 

Üreticilerin, Çukobirlik'e dökmüş oldukları ürünleri, kesilen fon ve para miktarlarının 
akıbetini yönetimin açıklaması gerekmektedir. Fon aidatlarından toplanan paralar nerelere gi
diyor ve hangi amaçlarla kullanılıyor? Bunlar yetmiyormuş gibi, borç batağı ve iflas etmiş olan 
Yerfiskobirlik'in, Çukobirlik bünyesinde birleşmesinin zorluklarını açıklamış olması gerekmek
tedir. Bu nedenle Çukobirlik'e büyük bir yük yüklenmiş olmaktadır. Bu nedenlerin Hükümet 
tarafından açıklanmasını SHP Grubu adına talep ediyoruz ve özetle tespitlerimizi sıralamaya 
devam ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ANAP iktidarı icraatına, 1978 senesinde işe giren 
demokrat emekçilerin, (yaklaşık 1 200 işçinin) türlü baskı ve yıldırma politikalarıyla, işten atıl
masını sağlamak ve yerine, partizanca bir davranışla, işin ehli olmayan, geçmişin salt hareketçi 
ve selametçi düşüncenin militanlarını işe almakla başlamıştır. Böylelikle, kendini tayin eden 
makamların görüşüne uygun olarak, Türk-tslam sentezi tehlikeli bir şekilde kadrolaştırılmış-
tır. Tabiî ki, işin ehli olmayan elemanların doldurulmasıyla, iplik ve dokuma fabrikalarında 
da üretim düşmüştür. 

Yakın geçmişte İZDAŞ Firmasına, (ANAP eski il Başkanı Atilla Yurtçu'nun şirketi) 
1 200 000 metre 1010 tipi ham bez satılmış; satış sözleşmesi, günlük rayiç bedelinin, metrede 
200 liranın altında tutularak, tZDAŞ Firmasına bir çırpıda 240 milyon lira gibi bir kazanç sağ
lanmıştır. Ayrıca, sözleşmeye belirsiz bir şart konarak, ödemenin süresi belirtilmemiştir, öyle 
ki, satış şartnamesinde hiçbir ticarî kurala uymayan "limandan sevicinden 48 saat sonra ödenir" 
ibaresi konarak, ödemenin süresi belirsizleştirilmiştir. Hatta, bazı yetkililer dahi bu satışa kar
şı çıkmak zorunda kalmışlardır. 

Ayrıca, yine aynı firmaya, büyük çapta, çekilmiş pamuk satışı yapılmış; aynı zamanda, 
Sümerbank, Güney Sanayi gibi kamu kuruluşları istediği halde, yönetim, pamuğu ÎZDAŞ'a, 
vermeyi tercih etmiştir. Bu iki kamu kuruluşu, pamuk ihtiyacını, Pakistan'dan ithal ederek kar
şılamıştır. Acaba, böylelikle, Atilla Yurtçu'nun, ara seçimlerde İzmir'den milletvekili adayı ol
ması dolayısıyla yapmış olduğu seçim masrafları, fazlasıyla, buradan mı karşılanmıştır? 

Yine çok yakın tarihte, iki defa aynı şartlarla, 1 milyar 600 milyon liralık İplik, limiti dahi 
sorulmayan teminat mektubu karşılığı, paravan "Ak-Pek" isimli firmaya satılarak, parası tah
sil edilememiş, teminat mektupları ise paraya çevrilememiştir. öyle ki, adı geçen firma, 170 
liradan aldığı ipliği 1 400 liradan piyasaya sürerek, bu teminat mektubunun akıbeti hakkında 
olumsuz kanıları pekiştirmiştir. 

10,5 milyar liralık ayrı bir satış da Gaziantep'te bulunan SANKO Firmasına yapılmıştır. 
Çukobirlik,.bu alacağını da tahsil edememiştir; çünkü, gerekli yasal teminatları alamamıştır.. 
Tahmin ediyoruz ki, burada da ANAP'ın, ara seçimde Gaziantep seçim harcamalarının karşı
lanması hedeflenmiştir. 

Aynı talan yöntemi, telef satışlarında da kendini göstermektedir. Şöyle ki; 7.2.1984'te iha
le edilen D-7 şapka dökümünün kilogram satış fiyatı 202 liradan gerçekleşmesine rağmen, 
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10.10.1985'te aynı mamul bir yandaşa kilogramı 104,5 liradan, 75 ton, satılmıştır. P-8 kanal 
filtre, 7.2.1984'te 169 liraya satıldığı halde, 10.10.1985'te 95 liradan, 69 ton, başka bir yandaşa 
satılmıştır. D-ll harman hallaçaltı, 7.2.1984'te 125 lira 25 kuruşa satıldığı halde, 10.10.1985'te 
40 liradan, 70 ton, başka bir yandaşa satılmıştır. Hele şu andaki uygulama, hepten gülünç ve 
acıdır, öyle ki, bu satışlar uzun zamandır ihalesiz ve keyfî bir uygulama ile dilediklerine yapıl
maktadır. 

1986 yılı sonlarına doğru Çukobirlik'in Mihmandar Fabrikasında çıkan yangın sonrası, 
Şark Sigorta eksperleri ve Çukobirlik müfettişlerince yapılan hasar tespitinde, 936 adet pamuk 
balyasının yanmış olduğu rapor edildiği halde, bir ay sonra, her ne hikmetse, yanan balya sayı
sı 1 236'ya çıkarılmıştır. Bu konuya Şark Sigorta eksperleri itiraz ettiklerinde ise, Çukobirlik 
yetkilileri Şark Sigortayı "ortaklıktan ayrılırız" tehdidiyle, "ikna" etmişlerdir; zira Çukobir
lik Şark Sigortanın ortakları arasındadır, ne garip tesadüftür ki, aynı tarihlere rastlayan süre
de, Mihmandar Fabrikası yakınındaki bazı işyeri sahipleri gazete ilanı vererek, yanmış balyalı 
pamuk sattıklarını da duyurmuşlardır. 

tplik tüccarı olarak bilinen bir yandaş, bir günde 160 bin metre hant bez alımı yapmış, 
malını dahi çekmeden, bir gün sonra, aynı cins bezin metresine 70 lira zam gelmiştir; böylece, 
kendisine bir gecede 11 milyon 200 bin lira kazandırılmıştır. 

Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Netice itibariyle, ANAP İktidarından bu yana, Çu
kobirlik, tam bir "çıkarbirlik" olmuştur. 

SHP iktidarında, demokratik koopiratifçilik geliştirilerek, Çukobirlik ve benzeri kuruluş
lar, gerçekten, üreticinin öz malı olacak, demokratik denetim ve yönetim olgusu yerleştirile
cektir. Böylelikle, üreticilerin katkı ve desteğiyle kurulan kooperatifler, ekimden söküme ka
dar üreticilerin emrinde olacaklardır. Bu anlayış, SHP'nin, çiftçilerimizin alın terine ve üret
kenliğine, onların harcadığı emeğe olan saygısından gelmektedir. 

Sözlerime burada son verirken, Meclis araştırması önergesinin kabul edilerek, bu ve buna 
benzer iddiaların araştırılıp açığa çıkmasını sağlamak dileğiyle, hipinize saygılar sunuyorum. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
DYP Grubu adına, Sayın Şendağ; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; Yüce Heyetinizi Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 
Sayın milletvekilleri, Çukobirlik hakkında 3 Kasım 1988 günü vermiş olduğumuz Meclis 

araştırması önergesinin üzerinden uzun zaman geçmiş olması nedeniyle güncelliğini yitirmiş 
gibi görülse de, aslında bugün önemi daha da artmış, önergede belirtilen iddia durumundaki 
konuların, iddia olmaktan çıkıp kesinlik kazanır duruma geldiği, Çukobirlik'te olup bitenler
den anlaşılmaktadır. 
' Sayın milletvekilleri, önergeyi verdiğimiz günlerde, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı bakı
nız ne diyor: "Çukobirlik, normal fiyat veriyor; ama ödeme şekli taksitli oluyor. Ayrıca, bir
lik, 800 bin ton pamuktan en çok 300 bin ton kadarını alacak, geriye kalan 500 bin ton pa
muk, zorunlu olarak, tüccara, 700 liradan satılacaktır. Tüccar, düşük fiyata rağmen ürünün 
yüzüne bakmıyor. Bizler, ellerinde âdeta birer kukla olduk." 
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Bir başka beyanatta, "Çukurova ve güneydoğuda yaklaşık .1 milyon ton kütlü olacaktır. 
Çukobirlik, halihazırda 50 bin ton almış. Sezon sonuna kadar ödeme ve diğer şartlar devam 
ederse, maksimum 300 bin ton kütlü alır. Geriye kalan mal ne olacaktır?" deniliyor. 

Pamuk üreticileri, 8 Ekim 1988 günü, toplu halde, bakınız ne diyorlar: "Fiyatlar çok dü
şük. Bir yıl emek ettik. Emek ettiğimiz kütlü şu anda saman fiyatına bile değil. Beş kuruş para 
kazanamadık. Piyasaya, zahireciye, uçakçıya, gübreciye bir sürü borcumuz var. Bunun yanı 
sıra, Ziraat Bankası, götürdüğümüz ilk peşin çeklerimizden borcumuzu kesiyor. Köylerimize 
hacizler gelmeye başladı, yok pahasına traktörler satılıyor. Pamuğum bitsin, naylonlarımızı 
da, hararlarımızı da satacağız. Seneye pamuk ekmek mi; Allah korusun." 

Evet sayın milletvekilleri, pamuk üreticisinin söylediklerinin tamamı doğru çıkıyor; Çu
kobirlik'in verdiği ilk peşin çeklerden, Ziraat Bankası borcun tamamını kesmiştir, çiftçi beş 
parasız bırakılmıştır. Çiftçi, traktörünü satmıştır ve kütlü pamuk ekiminden büyük ölçüde vaz
geçerek, soya veya mısır ekmeye yönelmiştir. Çukobirlik ortağı, Birlik ile banka arasında bıra
kılmıştır. Birlik yetkilileri, "Borç kesilmiyor" banka yetkilileri de, "Çiftçi kendi isteğiyle bor
cunu ödüyor" demişlerdir. Beş parasız kalan çiftçinin, bankaya olan borcunu kendi isteğiyle 
ödediği iddiası, gerçeği ne derecede yansıtır; bunu takdirlerinize bırakıyorum. 

Ekim 1988 tarihli bir başka gazete haberinde ise "Pamuk fiyatları tepetaklak... Hüküme
tin ilan ettiği 840 lira taban fiyatına rağmen, kütlü pamuk 680 liraya kadar düştü." deniliyor. 
Halbuki, Çukobirlik Genel Müdürü o günlerde bakınız ne diyor : "Piyasada kütlü pamuğun 
680 liraya düşmesine karşın 840 liradan alımlarını sürdüren Çukobirlik, bu tutumunu devam 
ettirecektir. Piyasada kütlü pamuğun 500 liraya düşmesi üzücüdür. Finansman sorumunuz yok
tur; ancak, taze para talebinde bulunduk." 

Sayın milletvekilleri, taze para gelmiyor; Çukobirlik de 840 liradan yaptığı alımları finans 
yetersizliği nedeniyle durduruyor. Aynı yıl Çukobirlik'in gerek çırçır, sawgin, gerekse iplik ve 
tekstil bölümleri, mevsimi çok erken kapatıyor ve dört ay gibi uzun bir süre bakıma sokulu
yor; bir müddet sonra da Genel Müdür görevden alınıyor; ancak, iddialar ve dedikodular bit
miyor; ilgili Genel Müdür de, 2.5 milyar liralık bir yolsuzluk iddiasıyla mahkemelik oluyor. 

Sayın milletvekilleri, kişiler hedefimiz değildir; amacımız, büyük bir çiftçi ve köylü kuru
luşu olan Çukobirlik'in, kuruluş amacına uygun görev yapmasını; ortaklarına, yalnız iyi ürün 
kaldırdıkları ve piyasa şartlarının iyi gittiği zamanlarda değil, en dar ve kötü zamanlarında 
da hizmet vermesinin ve fayda sağlamasının yollarını araştırmak ve bulmaktır. 

1987'de ve 1988'de böyle olmuş; acaba bugün neler oluyor? Bugün yapılanlar, son yıllar
da yapılanlardan farklı değildir. Bugünlerde, Çukobirlik kütlü pamuğu 1 250 liradan alıyor. 
Bu, ilan edilen 1 510 liradan aşağı bir fiyat. Buna rağmen peşin ödeme yapmamaktadır ve bir 
aydan önce de ödeme yapmanın mümkün olamayacağını yetkililer belirtmektedirler. Kilo ba
şına verilen 1 250 lira da çiftçinin eline tam olarak geçmemektedir; bu fiyattan yüzde 5 oranın
da Stopaj Vergisi yüzde 5 oranındaki Stopaj Vergisi üzerinden binde 4 oranında Savunma Sa
nayii Fonu; bedelin 1/5'i oranında ortaklık payı, hamaliye, spor kulübüne bağış kesintileri ya
pıldıktan sonra, çiftçinin eline kilo başına, Ziraat Bankasına olan borçlar hariç, ancak 1 000 
lira civarında bir para geçmektedir. Bu kesintiler nedeniyle, çiftçi, Birliğe ürün getirmemekte
dir. Pamuk üreticisi yine tüccarın eline bırakılmış olup, Hükümetin bütün övünmelerine rağ
men, Çukobirlik yine görevini hakkıyla yapamamaktadır. 
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Tekrar ediyoruz : Çukobirlik, bugün ANAP'ın arpalığı haline getirilmiştir. Birlikte çalı
şan işçilerin üzerindeki partizanca baskılar, tahammül derecesini aşmıştır. ANAP'a yakın ol
mayan işçiler toplu halde işten çıkarılmakta, bunların yerine belde belediye seçimleri arifesin
de iş vaadi ile aldatılarak oyu alınan bazı seçmenler veya yakınları yerleştirilmektedir. 

ERSİN KOÇAK (Adana) •— Yok yok, işten çıkarma falan yok. 

ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Gider araştırırız Sayın Koçak. 

Sayın milletvekilleri, Çukobirlik bünyesinde son yıllardaki olumsuz tutum ve davranışlar, 
bugün de ısrarla tekrarlanmaktadır. Üreticinin, tüccarın, sanayicini, nakliyecinin, politikacı
nın, hatta işsiz dolaşan sokaktaki adamın dikkatlerini çeken -Çukobirlikle ilgili, belirteceğimiz-
hususların derinliğine incelenmesi gerekmektedir, 

Çukobirlikte, yönetim biçiminden kaynaklanan çok önemli bir sorun vardır, 8 kişilik yö
netim kurulunun, ancak 4'ü kooperatif ortaklarınca seçilmektedir, diğer 4'ü ise, Hükümetçe 
tayin edilen genel müdür tarafından atanmaktadır. Böylece, 9 kişiden teşekkül eden yönetim 
kurulunda çiftçi temsilcileri azınlığa düşmektedir. Bu hukukî ve fiilî tasarruf, birliklerin ba
ğımsızlığını, demokratlığını ve bölgesel teşkilatlanma süreç ve amacını engellemiştir. Kaldı ki, 
bu durum, geniş bir çiftçi kitlesi tarafından kurulan Çukobirlik'in, Hükümet tarafından gasp 
edildiği anlamından başka birşey değildir. 

Sayın özal Hükümeti tarafından, yollar, barajlar, KİT'ler, satılarak özelleştirilmek iste
nirken, acaba, Çukobirlik ve benzerleri neden merkezî hükümetin sultasına geçirilmiştir, geçi
rilmek istenmektedir? 

Birlik, zaman zaman malî sıkıntılara girerek, ortaklarından yeterli miktarda ürün alama
yacak duruma düşmektedir. Bunun sebeplerini teferruatlı bir şekilde incelemek gerekmekte
dir. Birliğin uyguladığı fiyat politikasından ortaklar memnun kalmamaktadır. Birlik, ödeme
lerini zamanında yapmamaktadır. Şayet yapamıyorsa, mağdur duruma düşen ortak için her
hangi bir telafi edici imkân yaratılıp yaratılamayacağı araştırılmalıdır. 

Ürün bedellerinden değişik adlar altında kesintiler yapılmaktadır, 2 milyar liranın üzerin
de olduğu söylenen bu kesintilerin, ortakların rızası ile mi yapılmakta olduğunun açıklığa ka
vuşması lazımdır. 

Ortaklarına, zamanında ve yeterince tohum, gübre, ilaç ve kredi vermemektedir. Bunların 
dağıtımında adil davranılmamaktadır. Bu konuda partizanca tutum ve davranışlar ayyuka çık
mıştır. 

Doğal afetlerden zarar gören ortaklarına yeterince yardımcı olamamaktadır. Yapılan yar
dımlara ise faiz işletilmektedir. Zaten güçsüz duruma düşen çiftçi, biriken bu yükün altından 
kalkamamaktadır. 

Sayılı entegre tesislerine sahip olan Çukobirlik'in, sene sonunda elde ettiği kârın risturn 
olarak ortaklarının hesaplarına geçirilmesi gerekmektedir. Böyle bir uygulama bugüne kadar 
yapılmamıştır. 

Birliğin, kur garantili büyük borç yükü altında olduğu, bu borcun yüksek meblağlara ulaş
tığı ve ödemenin de mümükün olmadığı iddia ve söylentileri yaygındır. Bu borcun, nereden, 
nasıl kaynaklandığı ve ödeme planının bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. 
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Çukobirlik'in entegre tesisleri içinde birbirini tamamlayan üniteler mevcuttur. Bu ünitele
rin bazılarının zaman zaman çalışmadığı, çalışamadığı; çalıştırıldığı zamanlarda da tam kapa
site ile faaliyet göstermedikleri, basına haber malzemesi olmuştur. Bunların nedenleri araştı
rılmalıdır. 

Birlik yetkililerinin, alım ve satımlarda belli firmaları tercih ettikleri, bazı kişi ve firmala
rın kayınldıkları iddia ve söylentileri yaygın hale gelmiştir. Kayrılan bazı firmalardan Birliğin 
hâlâ alacaklı olduğu ve bu alacağını tahsil etmekte sıkıntı çektiği iddiaları vardır. Bunların hangi 
firmalar olduğunun ve Birliğe olan borçlarının ne kadar olduğunun araştırılıp sonucun kamu
oyuna duyurulmasında zaruret vardır. 

1986 Mart-Nisan aylarında rollergin pamuk 850 lira, Savvgin pamuk 900 lira iken, aynı 
aylarda ENKA, Topaz ve tZDAŞ firmalarına 542 liradan pamuk satıldığı, SANKO Firmasına. 
7 500 ton pamuğun o günkü piyasa fiyatının altında satılarak, Birliğin 2 milyar 685 milyon 
liralık gelir kaybına uğratıldığı, Birliğin, Ceyhan Yağ Sanayiine piyasa değerinin altında çiğit 
sattığı iddialarının açıklığa kavuşturularak, kamuoyuna duyurulması gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, herhangi bir kuruluşun başında bulunan genel müdürün tasarrufla
rından dolayı söylentiler ayyuka çıkmışsa, o genel müdürü oradan alıp bir başka yerde görev
lendirmekle sorunları çözmek, bazı gerçekleri kamuoyundan saklamak veya bunu kamuoyuna 
unutturmak mümkün değildir. 

ANAP İktidarı bunu bir alışkanlık haline getirmiştir. Yanlış ve kanunsuz tasarruflardan 
veya partizanca tutum ve davramşlardan, hangi kurum göze batıyorsa, hemen onun genel mü
dürü yer değiştiriyor. Çukobirlik'te de yapılan bu. Çukobirlik Genel Müdürü özger Aygar dö
neminde yapılan yanlış, hukuk dışı, keyfî tasarrufları örtbas etmek, unutturmaya çalışmak, 
ancak ANAP İktidarına yakışan bir davranıştır. 

Sayın milletvekilleri, 1987 yılına kadar Çukobirlik ortaklık payı 100 ila 200 bin lira iken, 
1987 yılında bu pay 100 ila 500 bin liraya 6 Eylül 1989 yılında ise yeni bir tasarrufla bu pay 
5 milyon liraya yükseltiliyor. Acaba buna neden ihtiyaç duyulmuştur? Hükümet, küçük çiftçi
nin kuruluşu olan bu Birlikten küçük çiftçileri tasfiye etmeyi mi düşünüyor? 

100 dönüm tarlası olanla 1 000 dönüm tarlası olandan, 10 ton ürün getirenle 100 ton ürün 
getirenden veya 1000 kilogram tohum alanla 50 ton tohum alandan 5 milyonluk eşit pay hisse
sini almak, kooperatifçilikte adalet ilkesiyle ne derece bağdaşır? Bunu anlamak mümkün de
ğildir. Çukobirlik, ortağın getirmiş olduğu malın bedelinden bu payı kestiğine göre, ortak, 120 
milyon liralık ürünü Çukobirlik'e getirmeli ki, bu payı ödeyebilsin. Bu sene hüküm süren ku
raklık nedeniyle, acaba kaç çiftçi, 120 milyon liralık ürünü Birliğe teslim edebilecektir? 

v Çukobirlik'te bugünlerde yeni bir oyun oynanıyor. Birliğin yönetim kademelerinde bulu
nan delegelerin bazıları, Birliğe olan taahhütlerini yerine getirmemişlerdir; mevzuat gereğince, 
bunların seçme ve seçilme haklarının düşmesi gerekmektedir. Genel Kurulun yaklaştığı bugün
lerde bu konu özel bir önem kazanmış ki, yönetim kademelerinde bulunan bu ortaklar -ki, 
ANAP'a yakınlıklarıyla bilinmekteler- taahhütlerini yerine getirmedikleri için genel kurulda 
seçme ve seçilme haklarını kullanabilmek için çeşitli affedilme çareleri aramaktadırlar. Bu ko
nuda çalışmalar, temaslar yapılıyor. Merak ediyoruz, acaba Hükümet, yalnız, kendilerine ya
kın olan delegeleri mi affedecek, yoksa genel bir gerekçe ile bütün ortakları mı affedecek? Çu-
kobirlikte bu hususta partizanca bir tutum ve davranışın içine girilip girilmeyeceğini yakında 
hep birlikte göreceğiz. 
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Sayın milletvekilleri, birkaç gün önce Tarsus-Adana arasındaki bölgeye yağan dolu, bir 
afet halini almış ve Yenice, Arıklı, Zeytinli, Günyurdu, Yunacık ve Tepeçaylak köylerinde yak
laşık 100 bin dönüm ekili araziye, yüzde 80'in üzerinde hasar vermiştir. Çukobirlik Genel Mü
dürü, doludan zarar gören bölgeyi gezdiğinde, çiftçilere, "Malınızı yerden toplayın, kurutun 
ve bize getirin. Çukobirlik olarak malınızı en üst fiyattan alıp, size katkıda bulunacağız" de
miş. Pamuğun normal toplama ücreti 150 lira kilogram olmasına rağmen, bu hasarlı pamuğu 
çiftçi 400 lira vererek toplatıyor, kurutuyor; fakat, malını Çukobirlik'e götürdüğünde ancak 
1 000 liradan işlem görüyor. Şimdi, çiftçl"Çükobirlik Genel Müdürü neden sözünde durmu
yor? Çukobirlik, ne zaman çiftçinin kooperatif birliği olacak ve ne zaman üyelerine sahip çı
kacak?" diye soruyor. 

Sayın milletvekilleri, aynı tarlanın pamuğuna Yenice Çukobirlik'i 1 600 lira, Tarsus Çuko
birlik'i 1 400 lira veriyor. Aynı tarlanın ürününe, aynı müessesede iki ayrı fiyat uygulanır mı? 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan biraz önce bir konuya değindiler : "Efendim, Yerfisko-
birlik üyeleri ile, Çukobirlik'e üye olanlar aynı kişiler; aynı bölgede oturmaktalar, bu nedenle, 
bir çatı altında topladık" diyor. Evet, aynı yörede oturuyorlar, aynı kişiler, aynı köylü kesimi... 
Peki, buğday üretenr mısır üreten çiftçi de aynı yörenin halkı; o zaman, Toprak Mahsulleri 
Ofisine ne gerek duyuyoruz? Toprak Mahsulleri Ofisini de Çukobirlik'e devredelim!.. Çay-Kur'u 
da aynı şekilde düşünmek mümkün. 

Bir başka konu : 1979'da 6 000 işçinin varlığından, şu anda entegre tesislerinde 5 500 işçi . 
olduğundan bahsettiler. 

Evet, doğru. Yalnız, şu anda entegre tesis tam kapasiteyle çalışmamaktadır. Bu nedenle 
fazla işçiye ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, belirttiğimiz bütün bu hususların derinliğine incelenmesi, Çukobir-
lik'in ortaklarına ve ülkeye daha yararlı hizmetler vermesi için gerekli tedbirlerin alınması hu
susunda Yüce Meclisin bir araştırma yapmasında fayda görüyoruz, önergeye olumlu oy ver
meniz temennisiyle, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, Grubum ve şahsım adına Yüce He
yete saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şendağ. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Ersin Koçak; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA ERSİN KOÇAK (Adana) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de

ğerli üyeleri; Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ ve 15 arkadaşı tarafından, Çukobirlik 
ile ilgili olarak verilmiş bulunan, Meclis araştırması önergesi hakkında Anavatan Grubu adına 
görüşlerimizi sunmak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla se
lamlarım. 

Konuşmama başlamadan önce, siyasî parti grup sözcülerinin temas ettikleri bazı konula
ra ben de temas etmeden geçemeyeceğim. 

Sayın milletvekili Mahmut Keçeli Beyin, Çukobirlikle ilgili, "Arabalar niçin satıldı, yeni 
arabalar,niçin alındı?" mahiyetinde bir sorusu oldu. Elbette ki, işletmelerde, devrini tamamla
mış, kullanılmaz hale gelmiş arabaların yenilenmesi kadar tabiî bir şey olamaz. 

"Genel Müdürün, akrabalarına üst düzeyde görev verdiği" şeklinde bir ithamı var. 
Anavatan Grubu olarak buna da katılmıyoruz. Elbette ki, bir genel müdür, bir yere atan

dığı zaman o göreve gelen kendileri de olsa güven duyabileceği bir ekiple, ekip çalışmasına git
mesi doğal hakkıdır. Akrabalık diye bir olay yoktur. 
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"Üreticinin parasının geç ödendiği" konusuna temas ediyorlar. 
Geçen sene kütlü pamuğun taban fiyatı 840 lira olarak açıklandığında, dış piyasada (Li-

verpool Borsasında) kütlü pamuğun fiyatınıh 135 centten 95 cente kadar düşmesi sonucu, iç 
piyasada ihracatçı devreye girmemiş ve 180 000 tonu geçen bir rakamla karşı karşıya kalan Çu-
kobirlik'in kısmen de olsa, para ödeme konusunda bazı aksaklıkları olmuştur. Bunu kabul edi
yoruz; fakat, insafla düşünecek olursak, normal olarak azamî 40 bin, 50 bin tona göre kendini 
ayarlamış olan Birlik, birdenbire, dış piyasanın düşüklüğü nedeniyle, üreticinin izdihamı altın
da kalması sonucu, 180 bin ton civarında kütlü pamuk almak durumunda kalmıştır. Bunun 
da karşılığı, 150 milyar 324 milyon lirayı bulan bir meblağdır. Evet, bunun tek kalemde öden- -
mesi biraz sıkıntı yaratmıştır; kabul ediyoruz. 

"Üreticiler kollanmıyor" diyorlar. 

Burada özellikle bir konuya temas etmek istiyorum. Çukobirlik yönetimi yaklaşık iki ay 
kadar önce bir karar aldı. Bu karar, üretici ortaklar açısından son derece önem arz eden bir 
karar. Üreticiye ödeme kolaylığı sağlamak açısından, eski borçlarını 15 Kasım 1989 tarihine 
kadar Ödedikleri takdirde, faizi yüzde 30'a kadar çekme kararıdır. Bu alınan karar, üreticiler 
arasında son derece iyimser ve memnuniyet verici bir hava yaratmıştır. Bunu rakamsal olarak 
örnekleyecek olur isek, şu misali verebilirim : 1981 yılında 100 bin lira olan bir borç, eski siste
me göre, 1989 yılı sonu itibariyle 2 milyon 650 bin lirayı bulmakta idi. Yeni uygulama ile, faizin 
yüzde 30'a çekilmesi sonucu, 100 bin liralık borcun karşılığı 367 bin lira olacak ve üretici bunu 
taahhüt ederse, ödeyecek ve borcunu kapatmış olacaktır. Çiftçiye ve Çukobirlik ortağına bun
dan daha güzel bir yaklaşım mümkün olabilir mi? Düşünebilir misiniz?.. 

Sayın Şendağ işçiler konusuna temas etti. 
işçiler konusunda gerçekten samimiyetle düşünmek lazım. Muhalefet partisi v r>subu di

ye bir işçi kıyımına kati surette gidilmemiştir. Sayın Bakanın da arz ettiği gibi, 1979 stnesiuJ-
1 000 küsur kişiyle istihdamı kâfi gelecek Birlik, 6 000 kişiyi bulan işçi sayısıyla çalıştırılır hale 
getirilmiş, 1986'dan sonra devreye sokulan basma fabrikası, iplik ve dokuma fabrikaları ünite
leri ile bu rakam 5 500'e kadar ancak çıkarılabilmiş ve yeni personel yönetmeliği ile de işçi 
istihdamı konusu disiplin altına alınmıştır. 

Yöneticiler hakkındaki istismar konusu meselesine gelince: Birlikler şu anda şaibesiz dö
nemini yaşamaktadır, hem de en şaibesiz dönemini yaşamaktadır. Buna rağmen, ticaretin ge
tirdiği risk sebebiyle ortaya çıkan zararlar süratle soruşturulmakta ve gerekli tedbirler alınmak
tadır. Nitekim, yapılan incelemelerin de sonuçlarına göte, birkısım yöneticiler hakkında idarî 
cezaî ve hukukî tedbirler alınmıştır. Ortaya konulan iddiaların da incelettirileceğinden hiç kim
senin kuşkusu olmasın. 

Sayın milletvekilleri, 1940 yılında, Adana, Ceyhan, Tarsus Kooperatiflerinin birleştirilme
siyle meydana getirilmiş olan Çukobirlik, halen 40 binin üzerinde ortağı, 33 tane bağlı koope
ratifi, 8 sawgin fabrikası, 6 rollergin fabrikası, 1 iplik dokuma fabrikası, 1 basma fabrikası, 
1 bakım idame fabrikası, 1 nakliye ve kamyon işletmesi ile, soya kurutma ve depolama tesisle
rine sahip entegre bir tesistir. Ana konusu pamuk-kütlü olmakla beraber, soya, kanola ve yer
fıstığı ile ilgili üniteleri de vardır. Kuruluş gayesi çerçevesinde, ortaklarının üretimlerine devlet 
adına destekleme alımında bulunmak, ortakların üretim faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarını karşı
lamada yardımcı olmak, piyasaya girmekle ürün fiyatlarının düşmesini önlemek ve diğer gere
ken tedbirleri almak gibi faaliyetler içerisindedir. 
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Bu çerçeve dahilinde son altı yılda ortaklarından almış olduğu kütlü pamuk ve soya cinsi 
miktarlarını burada doküman olarak okumaya kalkarsak çok zaman alacaktır; müsaadenizle 
burayı geçiyorum; ama, konuşmamın başında da belirttiğim gibi, 1988-1989 kampanya döne
minde 188 593 252 kilo kütlü pamuğa 150 324 237 000 lira ve yine 1 619 583 kilo soyaya, 
566 854 050 lira ödenmek suretiyle, üreticiden satın alınmıştır. 

Ayrıca, yine son altı yılda ortaklarına emtia olarak dağıttığı miktarlar ise: 1983-1984 kam
panya döneminde ziraî ilaç, gübre, tohumluk soya, tohumluk çiğit için, toplam 2 167 054 617 
Türk Lirası; 1984-1985 kampanya döneminde toplam 5 066 137 401 Türk Lirası; 1985-1986 kam
panya döneminde toplam 11 229204 507 Türk Lirası; 1988-1989 kampanya döneminde tohumluk 
kanola da devreye girmiştir ve toplam 46 019 513 575 Türk Lirası şeklindedir. 

Aynî ve nakdî yardımlar, ortakların teslim ettikleri ürün nispetlerine paralel olarak yapıl
maktadır. Bununla ilgili kararlar ise, üyelerin seçmiş olduğu Birlik Yönetim Kurulu tarafından 
alınmaktadır. Ancak, dağıtılan emtiaların bedelinin, kütlü idrak mevsiminde, ortakların dök
müş olduğu kütlü bedelinden tahsili, esas ve tek prensip olmakla birlikte, üretici ortak, taban 
ve piyasa fiyatı arasında tercihini kullanmakta ve ürününü, bağlı olduğu kooperatife teslim 
etmeyerek dışarıya satmakta ve böyle olunca da kooperatife olan borcunu ödememektedir. 

Bu durumda, günün ekonomik koşullarına göre, banka kredisiyle temin edilmiş emtiala
ra, bankaca yüksek faiz tahakkuk ettirilmekte; sonuç olarak da, hem Birliğin hem de ortakla
rın borcu artmış bulunmaktadır. Ortaklara Kâr payı dağıtılmamasının gerekçesi altında da, 
kısmen bu olay yatmaktadır. 

Bağlı kooperatiflerdeki işlerini en iyi şekilde yürütebilmesini temin için Birlik, gerekli ted
birleri almak ve gereken yatırımları yapmak ve yine de ortak olan ve olmayan üreticilere toplu 
hizmet arzını sağlamak durumundadır, Bu çalışmayı arzu edilen seviyede gerçekleştirebilmek 
için, ürün teslimi sırasında destekleme görevi verildiğinde, kararnameyle belirtilen oranlarda 
fon kesimi yapılmaktadır. 

1988-1989 kampanyasında ortak olmayan üreticileri ortaklığa teşvik amacıyla, kütlü ve soya 
teslim eden üreticilerden yüzde 10 ve yine ortağını düşünerek, ortak Üreticinin teslim edeceği 
ürün taahhüdünü yüzde 30 aşması halinde, aşan kısmı için yüzde 7 nispetinde, hizmet karşılığı 
fon kesilmektedir. 

Bu çerçevede 1983-1984 kampanyasında, bakanlıkça müsaadeli kesilen fon miktarı 
149 992 975 Türk Lirasıdar, 1984-1985 kampanyasında 256 milyon; 1985-1986 kampanyasın
da 1 milyar 468 milyon; 1986-1987 kampanyasında 1 milyar 242 milyon; 1987-1988 kampanya
sında 820 milyon; 1988-1989 kampanyasında ise 2 milyar 553 milyondur. 

Satışlarla ilgili iddialara gelince: Bilindiği üzere, tekstilde, günlük piyasa girişimleri, sipa
riş miktarı, üretim programının boşluğu, mevsimsel dalgalanmalar, ham bezlerin katma değer 
ilavesiyle basma fabrikasının emrine verilmesi, zarurî olarak göz önüne alınması gereken hu
suslardır. Satışlar, bu durumlar göz önüne alınarak ve bilgiişlem marifetiyle sıraya konularak, 
ödeme şartları ve sipariş büyüklüğü de dikkate alınmak suretiyle, satış komisyonunca yapıl
maktadır. Bu konunun kapalı bir tarafı yoktur. Aynı özel sektörde olduğu gibi, oldukça şeffaf 
bir manzara arz etmektedir. 
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Tesisler konusuna gelince : Başlangıçta kooperatif ortaklığı olarak kurulan Birlik, zama
nın gerektirdiği şartlar çerçevesinde, ortak üreticilerin ürünlerinin en iyi şekilde değerlendiril
mesini teminen, önce ülkemizin en modern ve en büyük, 100 8Û0 iğlik ve yılda 15 000 ton ka
pasiteli iplik fabrikasını, daha sonra da yılda 54 milyon metre ham bez üreten dokuma fabri
kasını hizmete sokmuştur. 

Üretilen mallara devamlı katma değer ilave ederek geliri yükseltmek prensibinden hare
ketle, kredisi seneler evvel temin edilmiş basma fabrikası da 6.1.1987'de hizmete sokulmuştur. 

Birliğin, 1970'li yıllarda başlayarak, çok büyük yatırımlara birden girmiş olması ve bu yıl
larda maliyetlerin büyük bir artış göstermesi, yatırımların bir an evvel faaliyete geçirilerek, te
min edilen kredilerin üretimden ödenmesi düşünülmüşken, bu durumun gerçekleşmemesi, bu
na karşılık, temin edilen kredilerin faiz ve kur farklarının artması sebebiyle borç bakiyelerinin 
ödenmemesi, Birliği, malî bakımdan oldukça büyük borç altına sokmuştur. Geçmişten gelen 
ve elde olmayan sebepler sonucu oluşan bu borç miktarının, mantıklı bir yoldan değerlendiril
meye tabi tutulduğunda, karşılığının tesisler olarak mevcut olduğu gerçektir. 

Bu konuya biraz açıklık getirmek gerekirse, Sayın Bakanımızın da arz ettiği gibi, 1977 yı
lında garantisiz kur çerçevesinde kullanılan kredilerin ödenememesi sonucu, katlamalı faizin 
Birliğe getirdiği yük 350 milyar lira civarındadır ve halen de margarin sanayii kurmak üzere 
1977'de, yine aynı çerçevede, garantisiz kurla Türkiye'ya ithali yapılan margarin sanayiinin ma
kine tesisleri sandıklarda kapalı tutulmaktadır. Bunların teknolojisinin eskidiği endişesi ve ka
naati vardır; inşallah onun da halledilmesi bize nasip olur. 

Bu düşüncelerimizin ışığı altında, ANAP Grubu olarak, Meclis araştırması önergesine menfî 
oy vereceğimizi bildirir, Yüce Meclisi sevgi ve saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarandan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şendağ, önerge sahibi olarak konuşmak istiyor musunuz efendim? 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Hayır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Araştırma önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunacağım : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 

2. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin korunması için gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

BAŞKAN — Antalya Milletvekili İbrahim Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin korun
ması için gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin müzakeresine 
geçiyoruz. 

Sayın Hükümet?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Son yıllarda, özellikle güney sahillerimizde, hızlı bir yapılaşma ve yerleşme müşahede edil
mektedir. Plansız, programsız, düzensiz ve denetimsiz bir şekilde cereyan etmekte olan bu ge
lişme sonucu, sahillerimizin tabiî güzellikleri tahrip olmakta, tarihî, kültürel ve turistik değer
lerimiz azalmaktadır. 
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Hükümet, kıyılarımızı koruyucu tedbirleri araştırmak, almak ve uygulamak yerine, söz 
konusu tahribatı artırıcı bir tutum ve davranış içerisinde bulunmaktadır. Çünkü hükümet; bir 
yandan devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerleri, "yap-işlet-devret" modeli veya 
uzun vadeli kiralama yoluyla, yerli-yabancı yatırımcılara tahsis etmekte; öte yandan, kredi im
kânları ve esnek imar mevzuatı uygulamalarıyla, sahillerimizdeki düzensiz yapılaşmayı kolay
laştırmaktadır. 

Güneye doğru nüfus hareketleri, turizm sektöründeki nispi gelişme, yüksek enflasyon, pa
ramızın hızlı değer kaybı ve kooperatifleşme, sahillerimizdeki yığılma, yapılaşma ve tahribatı 
hızlandırmaktadır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının, misafirhane, han, eğitim ya da dinlenme tesisi adı altın
da, devletin gücünü ve bütçe imkânlarını kullanmak suretiyle sahil yağmacılığına iştirak ettiği 
gözlenmektedir, özel kesim girişimcilerinin yanı sıra, devlet de sahillerimizde sınaî yatırımlar 
yapmaktadır; hatta, devlet, tarım ve turizm öncelikli yörelerde, küçük sanayi siteleri ve organi
ze sanayi bölgeleri kurulmasına öncülük etmektedir; bu da, sahillerimizin kirlenmesine ve önemli 
devlet sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 

8 bin kilometreyi aşan sahillerimizin, Marmara ve Kuzey Ege'de yer alan 2 bin kilometre
lik bölümü meskûn saha ve sanayi bölgeleri haline gelmiş bulunmaktadır. Sahillerimizin Gü
ney Ege ve Akdeniz'de bulunan diğer 2 bin kilometrelik bölümü bugün yukarıda saydığımız 
sebeplerle ciddî bir tahribatla karşı karşıyadır. Vakit geçirilmeden ciddî tedbirler alınmaz ise, 
bu yöremizdeki mavi sularımız, koylarımız, kumsalımız ve ormanlarımız kısa süre sonra yok 
olacaktır. Yalnız bize değil, bütün insanlığa ve bilhassa gelecek nesillere ait olan bu güzellikle
ri, tarihî, kültürel ve estetik değerleri korumaya mecburuz. 

5 Temmuz 1988 tarihinde yayımlanan bir kararname ile Göcek, Gökova ve Fethiye körfez
leri "öze! Çevre Koruma Ebeler i" olarak ilan edilmiş ve Başbakanlığa bağlı bir geçici koru
ma idaresi kurulması kararlaştırılmıştır. Bu karar bir ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Ancak, 
kıyılarımızın böylesine kısmî ve geçici tedbirlerle kurtarılması mümkün değildir. Geniş kap
samlı araştırma ve teferruatlı düzenlemelere ihtiyaç vardır. 

Türkiye,.bugün, Akdeniz'de, tahrip olmamış temiz kıyılara sahip tek ülkedir. Bu, ülkemiz 
açısından büyük bir avantaj teşkil etmektedir. 

Kıyılarımızın, korunması, hiç kullanılmaması demek değildir. Diğer ülkelerin hatalarına 
düşmeden ve onların tecrübelerinden istifade ederek, gerekli kanunî, idarî ve iktisadî tedbirleri 
almak suretiyle kıyılarımızı kontrollü kullanıma açarsak, Türkiye hep cazip bir turizm ülkesi 
olarak kalabilir. 

Bunun için, Türkiye büyük Millet Meclisinin konuya el atmasında ve alınacak tedbirleri 
tespit etmesinde zaruret vardır. 

Bu sebeple, Anayasamızın 98 ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ncî maddeleri gereğince 
sahillerimizin korunması konusunda bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

İbrahim Demir 
Antalya 

ve Arkadaşları 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. _ 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (izmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş

larım; öncelikle, araştırma önergesine ilişkin konuşmayı yapmadan, bir öneri getirmek istiyorum. 

Halihazırda, biraz önce süresini üç ay daha uzattığımız bir Çevre Araştırma Komisyonu 
ve bir de belediye imar uygulamalarına dönük bir araştırma komisyonumuz var. Her iki ko
misyonda da, bu araştırma önergesine mesnet teşkil eden konular, detaylı olarak incelenmek
tedir. O nedenle, böyle bir araştırma önergesine ihtiyaç olmadığı kanaatindeyim. Eğer zaman 
açısından yararlı olacaksa, bu araştırma önergesine mesnet teşkil eden konuyu, yukarıda bah
settiğim araştırma komisyonlarının konularıyla birleştirelim ve bunu geçelim; ama bu araştır
ma önergesinin reddi konusunda konuşmamı uygun görüyorsanız, bu konuşmamı sürdüreyim 
efendim. 

ALÂETTlN KURT (Kocaeli) — Hayır, öyle bir şey istemiyoruz Sayın Bakan, kabulü ko
nusunda konuşmanızı istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, burada, aşağı yukarı, içtüzüğün aradığı imzalardan hayli faz
la imza var, birkaç arkadaşın imzasını geri almasıyla bu araştırma önergesi ortadan kalkama
yacağına göre, devam buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gör
düğümüz gibi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler geçirdikleri gelişme süresi içinde gerekli ted
birleri almadıkları takdirde, bunun bedelini en ağır şekilde ödemek durumunda kalmaktadır
lar ve çevre kirliliği problemi, günümüzün en önemli sorunu haline gelmiş bulunmaktadır. 

Genel çizgileriyle, gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan ülkemizde hızlı bir toplumsal 
gelişmenin izlendiği de bir gerçektir. Hızlı endüstrileşme ve buna paralel olarak ortaya çıkan 
hızlı kentleşme olgusu, çevre konusunda birtakım sıkıntıları da beraberinde getirmektedir ki, 
çevre kirliliğine dönük olan bu önlemler ve çalışmalar, büyük ağırlık ve önem taşımaktadır. 
Nitekim, Parlamentoda oluşturduğumuz Çevre Araştırma Komisyonu da, bunun en önemli 
göstergelerinden biridir. 

Çevre kirliliği 1960'Iı yılların sonlarında ülkemiz gündemine girmiş, 1970'lerde giderek artan 
bir yoğunlukta ağırlığım hissettirmeye başlamıştır. 1990'It yıllarda ise, dünyanın ve Türkiye'
nin önemli sorunlarından biri haline gelecektir. Biraz önce konuşmamın başında belirttiğim 
gibi, çevre sorunu Türkiye'nin önemli bir gündem maddesini oluşturmaya başlamıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen, 
su kaynakları ve kıyılar açısından oldukça sınırlı imkânlara sahiptir. Gerek nüfusun ve gerekse 
hayat standardının hızlı artışına paralel olarak, su tüketim ihtiyacı da dikkate alındığında, ge
rek deniz ve'kıyıların korunması, gerekse bu suların rasyonel bir biçimde kullanılması büyük 
önem taşımaktadır. Bu kullanımın istenilen şekilde olması için mevzuat'ın yetkili kuruluşların 
ve kirlenmenin önlenmesi için gerekli finansmanın sağlanması büyük önem taşımaktadır. 

Kıyıların ve yüzeysel suların bir bütün halinde ele alınması gerekmektedir. Çünkü, kıta 
içi su kaynakları doğrudan sahillerle irtibat halindedir. Bu nedenle, kıyıların ve yüzeysel sula
rın bir bütün içinde eje alınmasının büyük bir önem taşıdığını tekrar belirtmek istiyorum. Bu 
yüzden, kıyıların ve yüzeysel suların korunması, kirliliğin önlenmesiyle ilgili mevzuata bir göz 
atıldığında; 2872 sayılı Çevre Kanunu çıkmadan önce, konuyla doğrudan ve dolaylı olarak bir 
dizi kanunun yer aldığı, bu kanunların verdiği yetki çerçevesinde çeşitli kurum ve kuruluşların 
kıyıların ve yüzeysel suların korunmasında görev üstlendikleri görülmektedir. 
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Birtakım yetki kargaşalarına sebep olan bu durum, bu konudaki yetki ve sorumlulukları 
bir araya getirip düzenleyen, aynı zamanda teknik hususları kapsayacak şekilde yeniden dü
zenlenmesini zorunlu hale getirdiğinden ve Anayasamızın 56 ncı maddesi hükmünden hare
ketle, Çevre Kanunu ile ilk defa bir bütün halinde ele alınarak, kanunî bir çerçeveye oturtul
muştur. Ancak, Çevre Kanununun işlerlik kazanabilmesi, bu kanunda öngörülen standartlara 
dayalı yönetmeliklere bağlı olduğundan, Çevre Genel Müdürlüğü çeşitli yönetmelikler çıkar
ma durumunda kalmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, deniz, kıyı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması 
ve kirlenmenin önlenmesi amacıyla çıkarılan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği bunlardan bir 
tanesidir. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde, yüzeysel suların korunması ve kirlenmesinin ön
lenmesi, kıyı ve denizlerin korunması ve kirlenmesinin önlenmesi, ötrofikasyonun önlenmesi, 
yeraltı sularının korunması temel amaçtır. 

Belli bir kaliteyi idâme ettirmek, ortamı korumak, çevreye verilecek olan kirletici miktar
ları sınırlamak, kirlilik kaynaklarını ve bu kaynaklardan oluşan kirlilik taşıyıcılarını (akarsu-
ları ve benzeri konuları) kontrol altına almak, kirletici kaynaklarda, kirletici miktarlarını azal
tacak teknik ve idarî tedbirleri almak, kirlenme kaynaklarını kontrol altına almak, yönetmeli
ğin temel politikasını oluşturmaktadır. 

BiKndiği gibi, alıcı su ortamlarından yararlanma imkânlarının devamını sağlamak ve ge
lecekteki nesillere böylece aktarabilmek, ancak ortamı bilinçli bir şekilde kullanmak ve koru
makla mümkün olur. Bu amaçla, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile ülkenin kısıtlı kıyı ve 
yüzeysel su imkânlarının optimum kullanımı ve geleceğe ilişkin planlamanın yapılabilmesini 
sağlayacak esaslar getirilmiştir. 

222 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Çevre Genel Müdürlüğünün, ülkenin 
tabiat, tarih ve kültürel varlıklarını korumak; çevre koruma prensip, politika ve programlarını 
hazırlamak; çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için ge
rekli çalışmaları yapmak; çevre kirliliğiyle ilgili program ve projeler hazırlamak, hazırlatmak 
ve uygulama esaslarını tespit etmek; Türkiye'de kirlenme konularını saptamak; kirleticileri, prob
lemli yöre ve sektörleri tespit etmek ve bu alanlardaki tedbirleri belirlemek amacıyla kriterle
rin ve çevresel ekolojik standartların ortaya çıkması için mahallî araştırma ve ölçmeler yap
mak; bulgu sonuçlarına göre havza planlamasında koordinasyon yapmak, görevlerinden bazı
larıdır. Çevre Genel Müdürlüğü, bu görevleri yerine getirirken, ulusal ve uluslararası bazı pro
jeler yaptırmakta ve bu anlamda da Türkiye Büyük Millet Meclisinde oluşturulan Çevre Araş
tırma Komisyonu, bu konularda detaylı çalışmaları yürütmektedir. 

MED-POL Projesiyle bütün kıyılarımızda çeşitli parametrelerin ölçümleri yapılarak, bu 
parametreler bakımından mevcut durum ortaya çıkmaktadır. 

Su havzalarında kirlenme durumlarının incelenmesi ve bu havzalarda kalite sınıflarının tespiti 
ile ilgili proje çerçevesinde su havzalarında nüfus projeksiyonları yapılmakta, sanayi envanteri çı
karılmakta, yerleşim ve sanayiden gelen kirletici yük ve miktarları kalite olarak belirlenmekte; ay
rıca, yüzeyci suların su kalitesi açısından sınıflandırılarak, kullanım amaçları belirlenmektedir. 

Türkiye'de Arıtma Tesisi Kurma önceliklerinin Planlanması Projesi İle Türkiye genelinde 
yapılacak arıtma tesislerinin bölgesel olarak ve alıcı ortam niteliği yönünden öncelikleri tespit 
edilmektedir. 

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için, "Çevre Kirliliğini önleme Fonu" 
kurulmuştur. Çevre Kirliliğini önleme Fonundan, arıtma tesis yapımının desteklenmesi, çevre 
kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılacak faaliyetlerin desteklenmesi amaç
lanmaktadır. 

Bugün, sahillerdeki betonlaşmayı ve plansız gelişmeyi önlemek üzere kapsamlı bir çalış
ma, ilgili bakanlıklarca oluşturulan bir komisyon tarafından sürdürülmektedir. Bu çalışmanın 
sonuçlarını çok kısa sürede alacağımızı ummaktayız. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yeniden belirtmekte yarar görüyorum. Çevre Araş
tırma Komisyonunda ve belediye imar uygulamasına ilişkin komisyonda bu konunun çok net 
biçimde tartışılacağını, görüşüleceğini ve bu araştırma önergesine istinaden arzu edilen araş
tırmaların şu anda mevcut çalışmalar içinde sürdürüldüğünü de belirterek, bu araştırma öner
gesine gerek olmadığını belirtir, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

w Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Alâettin Kurt, buyurun. 
Sayın Kurt, süreniz 20 dakikadır. 

DYP GRUBU ADINA ALÂETTlN KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; sözlerime başlamadan önce, yeni başlayan XVIII. Dönem 3 üncü Yasama Yılının mil
letimize, memleketimize ve parlamenter demokrasinin kalbi aziz Parlamentomuza hayırlı, uğurlu 
olmasını diliyor, Yüce Heyetinize saygılarımı sunuyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Öncelikle, Sayın Bakanımın üslubu, tavrı ve yaklaşımı için de kendisine teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, grubumuza mensup arkadaşlarımızla beraber vermiş 
bulunduğumuz, kıyılarımızın korunması, kontrollü kullanımlarının sağlanması, turizm değer
lerimizin tahrip edilmemesi, bu yönde yapılmış hataların düzeltilmesi yönündeki tedbirlerin 
araştırılması konusundaki Meclis araştırması açılmasına dair önergemiz üzerinde görüşlerimi
zi ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, birkaç yıldır üzerinde büyük dedikoduların yapıldığı bir konuyu bu
gün önünüze getirmiş bulunuyor ve diyoruz ki: Son yıllarda, Hükümet, kıyılarımızı koruyucu 
tedbirleri araştırmak, koruyucu tedbirleri almak şöyle dursun, çıkarmış olduğu yasalarla ve 
bilhassa bu yasaların uygulanmasındaki kayırmacılıklar ile kıyı yağmacılığını teşvik etmiştir. 

Türkiye'nin Akdeniz, Ege, Batı Karadeniz kıyıları ve Marmara Bölgesi 1/2S 000 ölçekli 
çevre düzeni planlan; Güney Antalya, Köyceğiz, Kuşadası* Dilek Yarımadası, Seferihisar Arası 
Kıyı Bandı Turizm Gelişim Projesi, uygulamaya dönük olarak hemen bütünüyle 1970'li yıllar
da tamamlanmıştı. Bugün, yönetim, bilgi, tecrübe ve uzmanlığı hafife alan plan ve proje disip
linine sırt çeviren bir anlayışla, ülkenin turizme en elverişli kaynak ve mekânlarını, yeterli teş
kilat, kadro, bilgi ve tecrübe birikimine, gelişmiş bir turizm ve çevre bilincine sahip kılınmadan 
geniş yetkilerle donatılan otoritelerin kullanım kararlarına terk etmiştir. Bu bilinçsizlik orta
mında, arazi spekülasyonları, söylentileri ayyuka çıkan rüşvet ve diğer suiistimal olaylarına 
da bulaşarak köşeyi dönme aşkıyla, hiçbir tabiî, tarihî, mimarî ve beşerî çevre kaygısı duyma
dan; kural, ölçü, değer ve insaf tanımadan, turizmi kendine amaç değil, araç haline getirmiştir. 

Hükümet, çoğunluğuyla altyapısız Hazine ve orman, arazilerini, dürüstlük ve hakkaniyet 
ölçüleri şüphe uyandıracak biçimde belirli müteşebbislere tahsis etmiş, böylece, kıyı yağmacılı-
ğıyla beraber, turizmin gelişmesinde bir fasit dairenin içine girmiştir. Hükümet, bozuk, balta
lık diye tarif etmiş olduğu birçok orman arazisini, Orman Kanununda yapmış olduğu değişik
likle, 49 veya 99 yıllığına kiralamaya müsait duruma getirmiş ve bunun neticesi Akdeniz kıyı 
şeridinde birçok koy bu şekilde kiralanmıştır. Anılan kanun, bu-şekilde kiralanmış alanlara 
yüzde 6 inşaat yapma izni de vermektedir, "özel ağaçlandırma" adı altında kiralanan ormana 
ait bu arazilerin, gerçekte ağaçlandırma ile hiçbir ilgisi yoktur; tamamen ticarî amaçla kulla
nılmaya yöneliktir. Akdeniz ve Ege sahillerinden sonra, Marmara'nın kuzey sahilinde bu ko
numa müsait neresi varsa oralara da sahip olunmak istenmiştir. Hatta, Gebze'de dahi 
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kiralanmış 270 dönüm orman arazisi vardır. 

Sahillerin bir başka yağma şekli, halen yürürlükte bulunan Maden Kanunu sayesinde sür
dürülmektedir. Mevcut Maden Kanunu, cilalanabilir taşları maden kabul etmekte ve müraca
atçılara işletme hakkı tanımaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, bahsettiğim bu kanun sayesinde, sahillerimizde mevcut, altı ka
ya, üstü yemyeşil birçok alanımız köstebek yuvasına çevrilerek, doğal güzelliklerimiz akıl al
maz bir şekilde tahrip edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, işte, aylar önce maden dairesinden talep ettiğim ve al
dığım, bu durumu bütün çıplaklığı ile gözlerinizin önüne serecek, üzerinde koordinatları yazılı 
ve kimlerin nereleri kapadığını gösteren harita. Gösterdiğim bu haritayı milletvekili arkadaşla
rım görebiliyorlar mı bilmiyorum. Bakınız haritanın en aşağısı deniz, hemen orada vatandaş
larımızın bütün deniz kıyısındaki araziyi nasıl kapattığı, bu haritada çok güzel görünmektedir 
efendim. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Haritayı iyi göremedik. 

ALÂETTÎN KURT (Devamla) — Komisyon teşekkül ettirilirse bu belgeleri komisyona 
arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay'a da bir suretini takdim edelim, arzu ediyor. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — İnşallah, komisyon kurulursa daha iyi tetkik ederiz Sa
yın Başkan. 

ALÂETTİN KURT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu gerçeğin bir tanesi, takdir eder
siniz ki, maden ruhsatı alınan, sadece koordinatları belirli Marmara sahilindeki bu yöreden 
ibaret değildir, tşte önergemizin amacı, bu ve bunun gibi daha birçok kıyı parçalarımızın, kim
lerin menfaati için nasıl tahrip edildiğinin Yüce Meclis tarafından araştırılması, ondan da önem
lisi, gelecek nesillere ait olan bu güzelliklerini estetik değerlerine yeniden kavuşturulabilme İm
kânlarının neler olduğunun belirlenmesidir. 

Turistik sahillerimizin bir başka yağma şekli de, Hazineye ait sahil şeridindeki arazilerin, 
turistik tesis yapmak amacıyla Hazineden kiralanması şeklinde olmuştur, özellikle de Akde
niz kıyılarımız ve kısmen Ege'de birkısım alanlarımız bu şekilde kiralanmıştır ve halen de kira
lanmaya devam edilmektedir. Bu sayede, Hükümet, büyük kayırmacılık örnekleri vermiştir. 
Hatta, İstanbul eski Belediye Başkanından tutun da, Sayın özaPtn bakanlığını yapmış, Hükü
mete yakın birçok kişinin adları bu nahoş yağmalarda geçmektedir. 

Sadece Fethiye çevresindeki Gıdırak Koyu, Katrancı, Kalemiye, Boncuklu, Samanlık ve 
Paçanoz Burnu bu şekilde kiralanmış birçok yerden bazılarıdır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet üyelerinden bazıları arasıra söylerdi de tuhafıma giderdi, 
hayret ederdim; derlerdi ki, "Muhalefetin aklı, bizim icraatlarımıza yetmez". Arkadaşlar, ger
çekten bu mesele ile biraz ilgilendikten sonra -Allah selamet versin- o bakanlarımızın ne de
mek istediklerini anlamış oldum! (DYP sıralarından alkışlar) Bu memleket çok iktidarlar gör
dü geçirdi; Hazineye, ormana ait güzelim araziler, Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz boyun
ca hep orada idi, Sayın Ozal'ın hükümetlerinden başka hiçbir hükümetin aklına böyle şeyler 
gelmemiştir; o devirlerde bu araziler yağmalanmıştır. Bu uygulamayı anlamak ve anlatmak, 
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doğrusu oldukça zor. Sayın Hükümet bu uygulamaları yaparken, bir taraftan da 5.7.1988 tari
hinde, özel Çevre Koruma Bölgesi Kararnamesi çıkarmıştır. Bu kararname ile Fethiye yöresin
de vatandaşın tapusu delinmiş, miras hakkı manasız hale getirilmiş, sade vatandaş mülkiyet 
hakkını kullanamaz duruma sokulmuştur. Arazilerin doğal yapısının korunması, doğal yapı
nın kollanması değil de, sade vatandaşın hiçbir hakkını kullanamayacağı yasaklar getirilmiştir. 
Bir tarafta, milletin malına konan kayırılmış insanları, bir tarafta baba ve dededen kalan malı
na hiçbir tasarruf yapamayan sade vatandaşlar. Buna her babayiğidin aklı ermez doğrusu; bu
na akıl erdirmek için hinoğluhin olmak lazım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, önergemiz istikametinde bu konunun Yüce Meclis ta
rafından ne derece araştırmaya muhtaç olduğunu, zannediyorum ki ifade edebildim. Yine zan
nediyorum ki, Anavatan Partisi Grubu adına söz alacak olan arkadaşım ve Sayın Bakan, elim
deki şu haritayı gördükten sonra önergemize katılacaktır; aksini düşünmeye, gerçekten benim 
kafa yapım müsait değildir. Bu vesileyle Sayın Hükümete söylemek istiyorum ki, mazlum, kâ
fir bile olsa, onun bedduasından korkunuz. Zulüm, kıyamet gününün karanlıklarındadır. Size 
katlanmakta olan insanlarımıza zulümden vazgeçiniz. Bunlar, zulmün ta kendisidir. 

Sayın milletvekilleri, sadakanın en iyisi de hak sözdür. Şimdi sizlere güzide basınımızın 
büyük gayretlerle kamuoyu önüne serdiği, konumuzla ilgili bazı gerçekleri aktarmak istiyo
rum. Ondan önce de, bu konudaki üstün gayretlerinden dolayı değerli basın mensuplarına gru
bum adına minnetlerimi sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, basınımızda bu konuyla ilgili olarak neşredilmiş bazı pa-
/ ragrafları sizlere aktaracağım : "Yeşile kıymayın!.. Kıyılarımızdaki doğal güzellikler, çirkin ya

pılarla gün geçtikçe bozuluyor. Tarihsel kalıntılara da kimsenin önem verdiği yok. Zeytinlikler 
ve orman arazileri yap-satçılar tarafından parselleniyor, ağaçlar da birer birer kesiliyor. 

Sinop'un Boyabat İlçesi Gökçeağaç Sakızı Köyü Büyükmeşe mevkiinde tapuda 1 pafta, 
1 708 nolu parsel, orman kapsamındaki Hazine arazisi, Lütfi Aslan'a 725 TL karşılığı 6.3.1986 
tarihinde satılmıştır." 

Bir başka pasaj: "Deniz, göl ve nehir kıyılarındaki yerlerden olup da henüz uygulama 
imar planları olmayan yerler de yasa kapsamındadır. Bunlar, Bakanlığın, Hazine arazilerini 
koruma yolunda benimsediği ilkelerse, bu ilkeler Boyabat'ta niçin geçerli değil? 

Bir başka örnek de Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden. Burhaniye Belediye Meclisi, 17 Şu
bat 1989 günü 31 ve 32 sayılı kararlarıyla, yöredeki doğal güzellikleri konut alanı olarak açmıştır. 

Kararlara kısaca göz alalım : 
Burhaniye Çoruk Köyü Dalyan mevkiinde belediye mücavir alanı içerisinde kalan, mülki

yeti tasfiye kurulunca yürütülen Banker Mustafa Atalay'a ait gayrimenkullerin bulunduğu böl
genin, 1/25 000 ölçekli kıyı kesim nazım imar planında tadilat yapılarak, tarım alanı olarak 
gösterilen bölgenin turizm ve ikinci konut yerleşim alanları olarak ikinci tadilatının yapılması... 

Banker Mustafa Alalay, Burhaniye'nin Kastelli'sidir. Yörede geniş araziler satın alan Ban
ker Alalay, imar planının değişeceğinden öylesine emindir ki, imar planı görüşmeleri Belediye 
Meclisinde tamamlanmadan önce gazetelere ilan verip, bu arazi üzerinde yaptıracağı villaları 
satışa çıkarmıştır." 
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Bir başka pasaj : "Eski adıyla Cunda, yeni adıyla Alibey Adasının hemen bitişiğindeki 
Dolap Adasındaki yapı kooperatifinde de sorunlar yaşanıyor. Bu sorunların çözümü için An
kara'dan bazı parlamenterler devreye giriyor; ancak, sorun çözülemiyor ki, bu kez de Dolap 
Adasındaki imar yetkileri belediyenin elinden alınıp Bayındırlık ve tskân Bakanlığına veriliyor. 

Yeşile nasıl mı kıyılıyor? tşte böyle : Hazine arazileri ve zeytinlikler yap-satçıların ellerine 
verilerek." 

Bir başka makaleden alınan pasajlardan örnekler veriyorum : "Ağaç sökülüp, beton diki
liyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'de işte kıyılarımız. 

istanbullunun son birkaç yıla kadar kaçabildiği tek sahil şeridi olan Tekirdağ kıyıları, üç 
yıl içinde tanınmaz hale gelmiş Silivri'den Tekirdağ'a uzanan kıyılarda yazlık konutlar nere
deyse denizin üstüne yapılmış. Sonra sıra gelmiş Trakya'nın en verimli tarım topraklarına, ti 
Tarım Müdürlüğünden kısacık bir rapor ve alın size İS bin yeni villa. 

Tekirdağ'ın ayçiçek tarlalarının yediği darbe, Burhaniye ören kıyılarında zeytinlikleri vur
muş. ören'in güneyinde 20 kilometrelik ve yapılaşmanın 1985'te yasaklandığı geniş zeytinlik 
alan, küçücük Pelitköy Belediye Meclisinin aldığı kararla imara açılmış. Şu anda her karış top
rak satılmış, ağaçlar sökülüp temel betonları dökülüyor.." 

Bir başka makaleden pasajlar okuyorum : 
•Marmara'dan Ege ve Akdeniz'e : İşte kıyılarımız. 
Villa için doğa kıyımı. 

Burhaniye ve çevresindeki zeytinlikler birer birer sökülüp yerlerine villalar ve tatil siteleri 
yapılmış. Bir zamanlar ağacın tanesi 100 bin lirayken, bugün bazı arsalar 500 milyondan gidi
yor. Aynı durum, Ayvalık için de geçerli. Ünlü Cunda Adasına bile inşaat izni verilmiş, apart
manlar dikilmiş. , 

Turizm hamlesi için doğasını malzeme yapan Türkiye'nin Kuzey Ege sahillerinde bugün 
hem doğa hem de zeytin potansiyeli katlediliyor. Bunhaniye'nin kuzeyindeki Dalyan bölgesin
den Pelitköy sınırlarını da içine alıp Gömeç'e kadar uzanan 25 kilometrelik kıyı şeridinde son 
iki yılda yerine villa yapılmak için kesilen zeytin ağacı sayısı 10 bin.; 

İçerilere doğru ilerledikçe inanılmaz bir doğa katliamına şahit oluyoruz. Birbiri yanına 
dizilmiş küçük koylar, kesilen zeytin ağaçlarından sonra, buldozerlerle darmadağan edilerek 
kıyıya doğru toprak setler oluşturulmuş. İnanılmaz bir hızla inşaat faaliyeti sürüyor. 

Zeytinliklerden çıkıp güneydeki Armutova'ya geçiyoruz. îman yeni açılan tarım alanla
rında yeni başlamış siteler, burada da karşımıza çıkıyor." 

Bir başka pasaj, Side'den : "Antalya'nın Serik kıyılarında yağmalanan sahillerden sonra -
durağımız olan Side'ye, antik kale sûrlarının arasında açılmış olan küçük bir yarıktan girerek 
varıyoruz. Bu durumda, Side'nin Doğu ve Batı sahillerini dolduran kaçak yapıları kontrol et
mek zordur ve zaten kontrol edilse bile yapılacak bir şey yoktur. 

Alanya sahilinin adı kaldı. SİT alanı olan Alanya Kalesinin duvarları dışında kalan yer
lerde, son iki yılda yapılan dört beş katlı apartman sayısı 2 bin, 12,5 metre genişliğindeki her 
cadde ve sokağın iki yanına beş kata kadar apartman yapma izniyle başlayan inşaat yoğunlu
ğu, Alanya ve sahillerini tatil kenti olmaktan tamamen çıkarmıştır. Bugün, nazım planda 
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geniş yeşil alanlar arasında kalan ve Alanya'nın girişinde bulunan oteller bölgesinde tek bir 
yeşil alan bulunmuyor. Alanya'da bugün denize girmek cesaret işidir." 

Bir başka pasaj: "Marmara, Ege ve Akdeniz sahil şeridi, yazlık konutların ve kooperatif
lerin baskısı altında can çekişiyor. Son 5 yılda bütün kıyılara yaklaşık olarak 2S0 bin konut 
yapıldı, tatil siteleri ve villalar için Trakya'nın Marmara sahillerinde ayçiçeği tarlaları, Burha
niye ve Edremit gibi yerlerde de zeytinlikler harap edildi, Ege ve Akdenizde orman kalmadı. 
Yapılaşmanın en yoğun olduğu bölgelerin başında Tekirdağ, Silivri, Burhaniye, Bodrum, Di-
dim, Side, Antalya ve çevresi geliyor. Bazı bölgelerin dolmasına da iki Uç yıl kaldı deniyor.4' 

"Çevreyi korumadan turizm yapılamaz" deniyor. 
"Kekova Adası yağma kapsamında : 

Ege ve Akdeniz kıyılarındaki yağmaya bir yenisi daha eklendi. UNESCO'nun Akdeniz 
Eylem Planında saptanmış 100 önemli tarihî Sit'ten biri olan ve yıllardır titizlikle korunan Ke
kova' nın imara açılması yolundaki girişimlerin önündeki son engel, Antalya Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kurulu da aşıldı. 

Kurul, girişimcilerden, Aşırıl Adasının güneyinde bir bölümün, yapılaşmaya açılması ko
şuluyla plan istedi. 

Karara tepki gösteren Mimarlar Odası Çevre Komisyonu Başkanı Oktay Ekinci, 'Adanın 
güney kenarına tesis kurulursa, bu ileride genişleyerek tüm adayı saracak ve StT alanı yok ola
caktır. Kekova bir bütün olarak koruma altına alınmak zorundadır' dedi. 

Bayındırlık Bakanlığınca 8 Ekim 1985 tarihinde 150 bin metrekare yüzölçümlü Aşırıl Ada
sında, 500 yataklı turistik tesise ön izin verilmesine karşın, Ömer özer adlı yatırımcının, Keko-
va'ya yönelik olarak 1985 yılında başlattığı girişim, 31 Ocak 1986 tarihinde Taşınmaz Kültür 
Varlıkları Yüksek Kurulu ile 4 Haziran 1986 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı ve 31 Temmuz 1986 
tarihinde Millî Savunma Bakanlığı tarafından geri çevrilmiştir. 

Bu arada da, Antalya Anıtlar Kurulu üzerinde yoğun baskı kurulmuş ve bunun sonucun
da Kurul Başkanı, 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi öğretim Üyesi Pro
fesör Doktor Mehmet Türeyen görevinden istifa etmişti. 

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, Profesör Doktor Mehmet Türeyen'den bo
şalan göreve getirilen Profesör Doktor Gündüz Atalık Başkanlığında toplanan Antalya Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu/girişimci Ömer Özer'in, daha önce Turizm Genel Mü
dürü Tankut Ünal tarafından onaylanan ön izin çerçevesinde Anıtlar Yüksek Kurulunun 
23.10.1987 tarihli kararının gözönüne alınmasıyla önerilen 1/1000 ölçekli planı, koşullu olarak 
kabul etti. 

tstifa ve görevden almalardan sonra ilgili diğer kurum ve bakanlıklar gibi, önceki karar
dan vazgeçen Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun, koşullu kararında şöyle 
denildi: 

Yüksek Kurulun 23.10.1987 gün ve 3760 sayılı kararı gereğince, adanın kuzeyinin bir iç 
deniz niteliğinde olması da dikkate alırîarak yapılması düşünülen tesislerin kıyı kullanışları- N 
nın, özellikle güney kıyısında düşünülmesi, kalıntılara yaklaşmaması koşullarına uyulmadığı, 
söz konusu planın bütün adayı kapsadığı anlaşıldığından projenin reddine, Yüksek Kurulun 
23.10.1987 gün ve 3760 sayılı kararına göre, hazırlanacak 1/1000 ölçekli planın Koruma Kuru
lumuza getirilmesinden sonra konunun yeniden değerlendirilebileceğine karar verildi." 
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Ayrıca, kararda Aşırıl Adasının yapılaşmaya açılması nedeniyle, adada yer alan antik li
man ile gözetleme kulesi, mezar anıtı ve ŞapePin tescillendiği kaydedildi. 

Kuşadası'nın harap hali: 
Yapım aşamasında inşaatı mühürlenen otel sayısı..." 

BAŞKAN — Sayın Kurt, bu gazete kupürlerinin hepsinin okunması bir yarım saati alır. 
O itibarla, süreniz dolmak üzeredir, dikkatinizi çekiyorum. 

ALÂETTÎN KURT (Devamla) — Ben de bitirmek üzereyim Sayın Başkan. 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Sayın Başkan, her taraf yağmalanmış, bırakın ar
kadaşımız konuşsun. 

BAŞKAN — Talebinize maalesef cevap veremiyorum. Sayın Korkmaz; cevap verememe
nin de sıkıntısını çekiyorum. 

ALÂETTlN KURT (Devamla) — "Yapım aşamasında inşaatı mühürlenen otel sayısı 100, 
ruhsatsız bitirilmiş.otel sayısı 20 -Sayın milletvekilleri dikkatinizi çekiyorum; Kuşadası'ndaki 
durum bu- sahte ruhsat aldığı için iskân izni iptal edilen otel sayısı 10; işte size turizm cenneti 
Kuşadası." 

Eskiden yoldan bir köşeyi dönünce karşınıza Kuşadası çıkardı, şimdi kocaman oteller kar
şılıyor insanı; buna sakın şaşırmayın. 

Daha birçok pasajlar var. Sağolsunlar, Sayın Başkanım da ikaz ettiler, ben son kupürü 
de sizlere arz etmek istiyorum. 

"Gökdelen değil, zevkli kıyılar 
tngiliz tur operatörleri tarafından 1985'te keşfedilen ve üç yıl süreyle tam bir hücuma uğ

rayan Türkiye kıyılarının bu yıl ingilizlerden büyük ölçüde arınması karşısında, çeşitli görüş
ler ileri sürülüyor. Bir uzman Türkiye'nin herhalde genel bir turizm siyaseti yok; kısa vadeli 
kâr amacıyla lüks otel inşaatı orta sınıf turistleri hiçbir zaman çekmez' diyor. Türkiye'yi çok 
iyi tanıyan bir gezgin, orta sınıf tngiliz turistin beklentisini şu sözlerle ifade ediyor, 'İspanya 
veya Yunanistan'daki betonarme ormanlara istersek gidebiliriz. Biz, gökdelenler değil, bozul
mamış ve zevkli bir kıyı bekliyoruz.' Sadece lüks amaçlı yüksek gelir gruplarına hitap eden 
pahalı işletmelere öncelik verip, orta gelir gruplarını dikkate almamak akıllıca olmadı. Türki
ye, ispanya'nın bu konudaki hatasına düşmekten kurtulamadı. Doğa ile ilişkisi olmayan, çev
resinde çoğu kez yardımcı turistik tesisler yer almayan kütle halinde binalar turizme açıldı." 

Değerli milletvekilleri, basınımızda benim bir günde derlediğim kupürler bunlar inanın. 
Basınımızda bu konuda yıllardır çıkmış ilgili birçok yazı vardır. Gördüğünüz gibi bu konu Yü
ce Meclisimizin araştırmasına muhtaç bir konudur -üzülerek ifade ediyorum- ve en çok Avru
pa ülkeleri tarafından alay edildiğimiz bir konu haline de gelmiştir. Yüce Parlamentonun bu 
önemli konuya el atmasını; bunun için de önergemizin kabul edilerek bir araştırma komisyonu 
kurulmasını tensiplerinize arz ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP ve SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Başkaca söz isteyen?.. 
Sayın Gökbel, buyurun efendim. 
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SHP GRUBU ADINA MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
kıyılarımızın yağması, kıyıların korunmasıyla ilgili Doğru Yol Partisi Grubundan 18 arkadaşı
mızın verdiği önerge üzerinde SHP Grubu adına konuşmaya geldim. Grubum adına hepinizi 
saygı ile selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

Konuşmamızın özüne, içeriğine geçmeden önce, benden önce konuşan arkadaşlarla ilgili 
ve bir yerde Meclisin saygınlığı ite ilgili bir huşunun altını çizmeden, üzüntülerimi Meclisin 
bilgilerine sunmadan geçemiyeceğim. Bugün yayınlanan Meclis gündeminin 2 nci sırasına bak
tığımız zaman, söz konusu önergenin, "sahil yağması, kıyıların korunmasıyla ilgili" olduğu
nu görüyoruz. Meclis Başkanlık Divanında sayın kâtip üyenin okuması sırasında, önergenin 
içeriğini de hepimiz dinledik. 

Bütün bu net açıklamalardan sonra, Hükümet Sözcüsü Sayın Bakanın, bu kürsüden, öner
genin hiçbir tarafını ilgilendirmeyen, ne kıyıdan, ne de sahil yağmasından bahsetmeyen; ama 
sadece çevre kirliliği konusundan bahseden konuşması bizi şaşırttı ve üzdü. önerge ile ilgisi, 
hiç ilgisi olmayan konuları gündeme getirmesi, bir yerde, önergeye ne kadar az önem verildiği
nin, bu Meclise nice saygısızlık edildiğinin en somut deliliydi. 

Daha sonra, önergeye imza koymuş olan milletvekili arkadaşlarımız adına kürsüye çıkan 
sayın sözcü, Bakamn bu tutumundan dolayı kendisine teşekkür etti. 

Üzüntümüz burada kalmadı; Sayın Başkan, gazete kupürlerini okuduğu için sayın sözcü
yü uyardı; ama, "Gündem içinde konuş" diye Sayın Bakanı uyarma gereğini duymadı. 

Sayın milletvekilleri, Meclise karşı bu saygısızlık sürdüğü sürece, Sayın Bakanın önem verdiği 
çevre kirliliği, sanırım, bu ilgisizlik ve dağınıklığın sonucunda, -bu kirlilik- Çankaya'ya kadar 
ulaşacak, maalesef ulaşacak, Türk Milletine rağmen, ulaşacak. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bu üzüntümden sonra, gelelim kıyılarımızın durumuna : 

Türkiye'de kıyı yağması -kıyıların betonlaşması, kıyıların kirlenmesi, ekolojik dengelerin 
yitirilmesi- büyük oranda yasaldır. Bugün yakınılan olumsuz sonuca, yıllardır çıkarılan yasa
ların uygulanmasıyla varılmış ya da bu yasalara aykırı uygulamalara çeşitli nedenlerle göz yu
mularak, fiilî bir durum yasallaştırılmak zorunda kalınmıştır. 

1956 yılında tmar.'Vasasının çıkarılmasından bu yana, bakanlar kurulu kararı, yönetmelik 
ve genelge gibi, kıyılardaki yerleşme ve yapılaşmayı belirli bir düzene sokma yönündeki bir 
sürü çalışmanın, toplum ve yönetimle ilgili olduğunu görüyoruz. 

Ayrıca, özellikle 1970'lerin toplum yararına kullanılması tartışmaları, kıyılarımıza sahip 
çıkıldığının somut bir göstergesidir; ancak, sorun, doğru sâhiplenememekten, doğru sahiplen
menin kurallarını doğru koyamamaktan dolayı günümüze kadar gelmiştir. 

Yapılan tercihleri konular, kuralları kâğıt üzerinde başka, uygulamada başkadır. Yeni dü
zenlemeler getirilirken, iyi bir planlama yapılamamakta, sistematik bütünlüğe önem verilme
mektedir. örneğin, son üç yıldır, kıyılar ve kıyı planlaması, yasal olarak en başıboş dönemini 
yaşamaktadır; çünkü 1985 'te yürürlüğe giren yeni imar Yasası, eski yasanın kıyılarla ilgili hü
kümlerini yürürlükten kaldırmış, düzenlemeyi, 1985'te çıkarılan Kıyı Kanununa bırakmıştır. 
Bu yasa da, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilince, işler, teknik kadroların alışkanlıkla
rı ve Bayındırlık ve iskân Bakanlığının birkaç genelgesiyle yürütülmek durumunda kalınmıştır. 
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tşte, işler bu durumdayken, doğası gereği hassas ve kolay bozulur ikinci konu olan tu
rizm, endüstri gibi farklı ve çok kez birbiriyle çelişik kullanım taleplerini içeren böylesine geniş 
bir alan ve bunun içindeki yetki kargaşası ve belirsizliği de önemli bir sorun olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

özel çevre koruma bölgeleri gibi iddialı ve çağdaş bir uygulama gerektiren yeni bir düzen
lemenin başarısına kuşkuyla bakılmaktadır. 

S Temmuz Kararnamesinin dayanağı, Çevre Yasasının 9 uncu maddesidir. Oysa, bu mad
denin sözü edilen koruma alanları ve bunların koruma ve kullanım esaslarının yönetmeliği he
nüz çıkarılmamıştır. Yeni kararnamenin, yönetmelik olarak bir dayanağı yoktur. Kararname
den sonra düzenlemeye ilişkin esasların belirlenmesi çalışmalarına da başlanamamıştır. 

özel çevre korunmasıyla ilgili 5 Temmuz Kararnamesini gözden geçirdiğimizde, özellikle 
benim seçim bölgem olan Muğla'da, Gökova, Dalyan, Fethiye ve Köyceğiz gibi bölgeler üze
rinde uygulamaya geçildiği görülmektedir. Bu kararname bir yılı aşan bir dönemden beri uy
gulamada olmasına rağmen, yasanın amir hükümlerinden olan bölgede, toplum yararına açık 
düzenleme alanları düzenlenmesiyle ilgili bugüne kadar bir tek alan belirlenmemiştir. Yine bu 
yasanın ikinci hükmü olan özel Çevre Yasasıyla ilgili, yanlış yer düzeltilmeleriyle ilgili bugüne 
kadar hiçbir uygulama da yapılmamıştır. 

Ayrıca, özel Çevre Koruma Yasasının, bizim yasalarımızla değil, bir başka protokolle de 
çeliştiğini görüyoruz. Bu hangi protokol? Avrupayla imzaladığımız Akdeniz Ülkeleri özel Çevre 
Koruma Protokolü; ki, ülkemiz de dahil, 20 Ülke bu özel protokolü imzalamıştır. Bu özel pro
tokolün dört önemli, ana, vazgeçilmez ilkesi vardır. Bu dört önemli ilkeden her biri, bugünkü 
bizim özel Çevre Yasamızla ayrı ayrı çelişmektedir. Bunları tek tek görelim : 

Akdeniz Ülkeleri özel Çevre Koruma Protokolüne imza koyan Türkiye, bu protokolün 
birinci önemli maddesini, diğer ülkeler gibi, imzayla garanti etmiştir. Burada deniyor ki; "Ko
ruma bölgesindeki StT'ler kesinlikle korunur." Yani Akdeniz Ülkeleri özel Çevre Koruma Pro
tokolüne imza koyan hükümetler, SÎT alanı olduğu belirlenen bölgedeki StT'leri koruma ka
rarı almıştır. Oysa, bakıyoruz, bizde ne oluyor?.. Muğla'nın Dalaman İlçesinde Sarıgerme'de, 
antik alan üzerine bir otel inşa ediliyor. Anıtlar Yüksek Kurulu bu "otelin Bizans kalıntıları 
üzerinde yapıldığını" resmen bildiriyor; yapanlar hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyu
rusunda bulunuyor, yapanlar hakkında soruşturma açılmasını emrediyor. Sonuç ne oluyor? 
Sonunda, Sayın Başbakanımız bu oteli açmaya gidiyor. Açılış konuşmasında da -bağışlayı n-
aynen şunları diyor : "Onlar bilmez." "Onlar" dediği kim; Anıtlar Yüksek Kurulu üyeleri. 
"Onlar ukaladır. Bakın bakalım; Bizans eserleri mi güzeldi, bu yeni yapılmış otel mi" diyor. 

Arkadaşlar, belki bu sözleri siz uygun görebilirsiniz. O zaman, Akdeniz Ülkeleri özel Çevre 
Koruma Protokolünü imzalamazdınız, altına da özel çevre korumayla ilgili "SlT alanları 
korunur" ibaresini koymazdınız. 

Akdeniz Ülkeleri özel Çevre Koruma Protokolünün ikinci önemli bir maddesi var. Bu mad
deye göre, çevre korumasında uzmanlık kuruluşları Özerk davranırlar ve korumaya esas karar
ları alırlar. Yani, bu protokole imza koyanlar, kendi iç düzenlemelerinde çevre konusundaki 
uzmanlık kuruluşlarının özerk davranışlarını kabul edecekler; özerk kuruluşların aldıkları ka
rarların uygulamaya esas kararlar olduğunu kabul edecekler. Peki, bu protokole koyduğumuz 
imzadan sonra ya biz ne yapıyoruz?., özel Çevre Korumayı bir genel müdürlük şeklinde Baş
bakana bağlıyoruz. 
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Şimdi soruyorum; Türkiye'deki özel Çevre Koruma Kurumu özerk midir? Hayır. Bir uzman
lık konusu mudur? Hayır. Uzmanlık konusu bu olan Anıtlar Yüksek Kuruluna, "Anlamaz bu 
ukalalar" denilen bir anlayışla, tabiî ki böyle bir önergeye muhatap olunur. 

Yine, Akdeniz özel Çevre Koruma Protokolünün üçüncü vazgeçilmez maddesi, "Çevre 
korumasında halkın geleneksel etkinlikleri gözetilir; vazgeçilmez, korunur" diyor. Peki, biz 
özel çevre koruma uygulamamızla halkımızın geleneksel etkinliklerini koruduk mu? Hayır, ko
rumadık. İşte örneği; Fethiye'de Gıdırak Koyu, İşte örneği; Fethiye'de Katrancı Koyu... Bu koylar 
halkımızın mesire yeri, açık plaj yeri iken, bugün artık zincir altında, onların girmesine imkân 
olmayan bir alan halinde kullanılmaktadır. 

Yine, bu özel Çevre Koruma Protokolünün dördüncü maddesi, önemli bir konunun altı
nı çiziyor; "Çevre korumada istisnaya yer verilmez" deniyor. Bir bölge, çevre koruma alanı 
içerisine alındığı andan itibaren, artık, onun istisnası yoktur. Peki, Türkiye'de Başbakanlığa 
bağlı Çevre Korumada bu istisnaya yer var mı? Var. Açıyoruz gazeteleri, sayfa sayfa, ESKA'-
dan ilanlar. İlanlarda aynen şöyle söylüyor : Çevre korumanın içindeyiz, yasağın dışındayız. 
Başbakanın korjmasındayız." Bir ülke ya Akdeniz Çevre Koruma Protokolünü imzalamaz -
imzalamaz, saygıyla karşılarım- ya da imzalamıştır; onun, "Çevre korumada istisnaya yer 
verilmez" tanımını korur. Oysa, bugün ESKA tarafından Sarıgerme'de yapılan konutlarla il
gili bu utanç sayfa sayfa aynen gazetelerde çıkmıştır; lütfen, arkadaşlarım gitsinler gazetelere 
baksınlar; ben kendilerine takdim edeyim. "Koruma alanının içinde, yasağın dışındayız." Bu 
istisnaların verildiği bir ülkede, böyle bir önergeye, araştırmaya ihtiyaç vardır. Bu konuda ne 
kadar hassas olduğumuzu lütfen anlayın. 

Bugün hepinizin gördüğü gibi, Kıyılarımız giderek kötüleşmekte ve bu ulusal değerlerimiz 
elimizden çıkmaktadır. Son hafta, cumartesi pazarı Göcek'te geçirdim. Eskiden, Göcek'e git
mek, özellikle Başbakanımızın konusuydu; ama, belediye başkanımızı ziyaret için artık bu de
fa ben gittim. Bir şey gördüm; Göcek Koyunun ortasında yaklaşık 100 metre uzunluğunda bir 
özel yat limanı... Bildiğiniz gibi, Göcek yeni belediye oldu. 26 Martta belediye oldu, ilk defa 
belediye başkanı o gün oldu. Sordum, bu yat limanı nedir diye. Efendim, düne kadar bir gaze
temizin sahibi olan bir kişi, geçen yıl, 1988 yılı içinde, yani özel korumanın hayatta olduğu 
günlerde, dozerleriyle araçlarıyla, izinsiz, ruhsatsız, koskoca Göcek Belediyesinin ortasında yak
laşık 80-100 metrelik bir özel yat limanı yapmış. Yapmış da ne olmuş? Hiçbir şey olmamış. 
Maliye gelmiş zaptını tutmuş. Sonra ilgili insana bunu küçük bir kira mukabilinde kiralamış. 

' Şimdi, Göcek Belediyesinin ortasında. Ciddî söylüyorum : lütfen, arkadaşlarım gitsinler bura
yı bir görsünler, Bu nerede? Göcekte. Nerede? Başbakanın her iki haftada bir indiği yerde; ne
rede? özel koruma çevrelerinin içerisinde. 

Bugün, özel korumanın, özellikle faaliyet alanı Muğla İlidir; ama, Muğla İlinde her yurt
taş, özel Koruma Yasasına "özel Koruma Yasası" demiyor, "özel kollatma yasası" diyor. Neyi 
kollatılıyor; 49 yıllığına 50 yıllığına kiraya verilen alanlardaki yapılaşmanın bitmesi için yerle
şim yerindeki vatandaşların bir şeyi yapmasının önüne geçilme yasası bu. Bu uygulamaların 
iç içe yaşandığı böyle bir ülkede, böyle bir araştırma önergesine ihtiyaç vardır. 

Ben Bodrumluyum. Bodrum'da, Yalı kavak diye bir belediyemiz var, o da 26 Martta bele
diye oldu. İki ay önce kamuoyunda korkunç bir tartışma başladı: Monakus adlı 400 yataklı 
bir tesis 10 milyarlık tesis teşvikini almış, işletme belgesini almış, her şeyini almış; ama inşaat 
ruhsatını almamış. Kirliliğini, fosseptiğini hemen kıyıda denizin kenarına boşaltıyor. Bütün 
bunların uygulanma imkânı bulunan bir ülkede, özel çevre yasalarınız da olsa, bu kadar çar
pıklığın olduğu yerde böyle bir araştırmaya ihtiyaç vardır. 
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Şimdi, karar siz sayın milletvekillerimizindir. Siz, sayın miUetvekillerimiz ya adamsende-
cilikle, araştırma önergesiyle hiç ilgisi olmayan bir konuşmayla verilen talimatla "Biz bunu 
kabul etmiyoruz" dersiniz, bu önergeyi reddedersiniz ya da milletimizin sizlere verdiği sorum
luluk ve yetki çerçevesi içinde bu konudaki yanlışlıkların, eksikliklerin tespit edilebilmesini sağ
layabilmek için bu önergeyi kabul edersiniz. 

Şahsım ve Grubum adına hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gökbel. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Adil Erdem Bayazıt. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ADÎL ERDEM BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; Antalya Milletvekili Sayın İbrahim Demir ve 18 arkadaşının, kı
yılarımızdaki yapılaşma ve yerleşmeyle ilgili Meclis araştırması'açılmasını talep eden önergesi 
üzerinde Anavatan Grubunun görüşlerini belirtmek için söz almış bulunuyorum. Sözlerime 
başlarken, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, önergede söz konusu edilen hususlara geçmeden önce, önergenin 
üslubu üzerinde biraz durmak istiyorum. 

Sayın ibrahim Demir ve arkadaşlarının verdikleri Meclis araştırması önergesinin bir ye
rinde, "Kamu kurum ve kuruluşlarının; misafirhane, han, eğitim ya da dinlenme tesisi adı al
tında, devletin gücünü ve bütçe imkânlarını kullanmak suretiyle, sahil yağmacılığına iştirak 
ettiği gözlemlenmektedir" deniyor; yani, sahillerimiz yağma edilmekte ve buna bizzat kamu 
kuruluşları da iştirak etmekteymiş... 

Hafızam yanıltmıyorsa, bu " Sahil yağmacılığı" tabiri ilk defa 1970'li yıllarda kullanıl
maya; özellikle de Sayın Demirel'in Başbakan olduğu dönemlerde kullanılmaya başlandı. Ta
biî, o zamanlarda "Sahiller yağmalanıyor" diye feryat edenler Cumhuriyet Halk Partili söz
cülerdi. Ne gariptir ki, şimdi bu üslubun ortakları o zamanlar aynı hücumlara maruz kalanlar
dır. Bugün Doğru Yol Partisi sözcülerinden öyle şeyler işitiyoruz ki, yağmacılık edebiyatında, 
sefalet edebiyatında, karamsarlık edebiyatında, vurgunculuk edebiyatında, soygunculuk ede
biyatında eski CHP, yeni SHP sözcüleriyle âdeta yarışa girmiş durumdadırlar. 

Yüce Meclisin çok değerli üyeleri, karamsarlık, bedbinlik, kötümserlikle erişeceğimiz bir 
iyilik, çözebileceğimiz bir mesele olamaz. Hepiniz takdir edersiniz ki, kalkınma, refah, geliş
me bir coşku işidir, bir inanç işidir; gayret ister, sabır ister, sebat ister, fedakârlık ister, umut 
ister. Tarihimiz boyunca, aziz vatanımızın üzerinde bugünkü gibi yçğun bir insan gücüne sa
hip olduğumuz bir dönem olmamıştır. Hamdolsun, dünyanın en genç nüfusuna sahibiz. Ülke
miz, gelmiş geçmiş en büyük medeniyetlere yatak olmuş bir ülkedir; tarihin her döneminde 
cihangirlerin göz diktiği, sahip olmak istediği bir ülkedir. Aziz milletimiz, medeniyetler beşiği 
bu ülkede, Selçuklularla, Osmanlılarla, insanlığın yüz akı devletler kurmuşlar; kendine özgü 
kültür, kendine özgü medenî değerler ipka etmişlerdir. Şimdi, genç cumhuriyetimiz, 60 mil
yonluk genç nüfusuyla, zengin medenî birikimi, devlet ve teşkilat deneyimiyle, bunalan insan
lığa ışık tutacak manevî potansiyeliyle 2000'li yıllara doğru yürümektedir. Bu yolda, açlık ve 
sefalet edebiyatıyla; vurgunculuk, soygunculuk, yağmacılık edebiyatıyla milletin üzerine her 
gün karamsarlık püskürtmeye kimsenin hakkı olmamalıdır, ister iktidarda olalım, ister muha
lefette olalım, buna hakkımız yoktur. 
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BEYTULLAH MEHMET GAZİOGLU (Bursa) — Yağmacılık yok mu? 
ADİL ERDEM BAYAZIT (Devamla) — Yoktur. 
BEYTULLAH MEHMET GAZÎOĞLU (Bursa) — Araştıralım. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
Sayın milletvekili, lütfen... 
Devam edin efendim. 

ADİL ERDEM BAYAZIT (Devamla) — Yüce Meclisin değerli üyeleri, sorunlarımız yok 
mudur; çözülmesi gereken meselelerimiz yok mudur; millet, devlet olarak düşmanlarımız yok 
mudur? Elbette vardır, elbette olacaktır, iktidarda da, muhalefette de elbette üzerimize düşen 
görev, sorunları çözmek, düşmanın hücumlarını kırmaktır. 

Sayın milletvekilleri, 1959 yılında yükseköğrenimim için istanbul'a gittim. O yıllarda is
tanbul'da Eminönü'nden Eyüp'e Haliç vapurlarıyla giderdik. Marmara'nın berrak sularında 
dünyanın en lezzetli uskumruları, palamutları âdeta elle tutulacak kadar boldu; izmir'in Ko-
nak'ında çocuklar cıvıl cıvıl, denize girerlerdi; izmit'ten IstanbuL'a, hep kiraz bahçeleri için
den geçerdik. Şimdi, Haliç malum, Marmara malum, izmir Körfezi malum; artık izmit'ten 
istanbul'a kiraz bahçelerinin yerini fabrika bacaları aldı. izmir Körfezi, yedi yıllık ANAP ikti
darında kirlenmedi, Haliç yedi yıllık ANAP iktidarında balçık haline gelmedi, Marmara kıyı
larındaki çarpık sanayileşme, yedi yıllık ANAP iktidarının planlaması değil. ANAP iktidarı, 
gücünün büyük kısmını bu ve benzeri biriken sorunların çözümü için sarf etti, meselelerin üzerine 
cesaretle gitti, meselelerin çözümü yolunda yasal düzenlemeler yaptı, planlar, programlar ge
liştirdi, uygulamalar yaptı, 2000'li yılların büyük Türkiyesine giden altyapı düzenlemelerini ger
çekleştirdi. Artık, ülkemizin bir ucundan bir ucuna, şehirlerimizin etrafında bir kanser uru 
gibi gelişen gecekondular yerine, modern şehirler doğuyor. Kanalizasyon şebekeleriyle, sosyal 
tesisleriyle, yeşil alanlarıyla, özellikle kıyı kentlerimizde, istanbul'da, izmir'de, Antalya'da Mer
sin'de uygulamaya konan ve büyük ölçüde gerçekleştirilen projeler, şimdiye kadar bu alanlar
daki en büyük atılımlardır. 

Şimdi, kıyılarımızı süsleyen, gelişmiş dünyadaki emsallerinden çok daha güzel, çok daha 
planlı turistik tesisler inci gibi sıralanıyor. Böyle olmasa, 7 yılda 300 milyon dolarlık turizm 
gelirini 3 milyar dolara yükselten hamle nasıl gerçekleştirilebilirdi? Bugün, yalnız turizmden, 
on yıl önceki tüm ihracat gelirimizden daha çok gelir elde ediyoruz. Yağmacılık edebiyatı ile 
kötümserlik spekülasyonları ile bu hamleyi kırmak reva mıdır? Bundan kim ne kazanır? 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Yağmacılıkla mı yükseldi? 

ADİL ERDEM BAYAZIT, (Devamla) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, Sa-
, yın ibrahim Demir ve 18 arkadaşının söz konusu Meclis araştırması önergesinde yer alan ko

nular hakkında görüşlerimizi madde madde belirtmek istiyorum. 

Gerek Ege ve gerekse Akdeniz sahillerimizde hiçbir planın mevcut olmadığı iddiası, ger
çeği yansıtmamaktadır. 

Ülkemizde, 1973 yılında başlayan kıyı ağırlıklı planlama çalışmaları, etaplar halinde ta
mamlanmış ve farklı farklı yıllarda onanmak suretiyle yürürlüğe konulmuştur. Bu planlar, Ed
remit Körfezinden başlamakta, kesintisiz olarak iskenderun Körfezine kadar ulaşmaktadır. 1/25 
000 ölçekli olarak hazırlanmış bulunan, "Çevre Düzeni Nazım imar Planı" tabir edilen bu 
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planlar, kıyılarımızın yapısını, doğal ve kültürel değerlerini, tarım alanlarını, özel mahsul alan
larını koruyarak kullanma amacı güdülerek hazırlanmıştır; uygulamalar da, bu planlarda geti
rilen yerleşme kararları ve yapılanma kararları çerçevesinde sürdürülmektedir. 

Karadeniz kıyılarının çevre düzeni planları ise, 1988 yılında yapılmaya başlanmıştır; Kara
su'dan Kurucaşile'ye kadar 240 kilometrelik kıyı şeridinin çevre düzeni planları tamamlanmıştır. 

Güney Marmara kıyıları için aynı çalışmayı, Turizm Bakanlığı ile diyalog halinde Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığı yürütmektedir. 

Kıyılarımızda, "Yap-işlet-devret" modeli ile kamu arazileri, 1982 yılında çıkarılan Turiz
mi Teşvik Kanununun verdiği yetkiye dayanılarak, turizm yatırımcılarına tahsis edilmekte olup; 
ayrıca, bu alanların her biri, sözü edilen planlarda "Turistik tesis alanı" olarak ayrılmış bu
lunmaktadır. Onaylı planlarda, turistik tesis alanı olarak ayrılmış olmayan kamu arazilerinin 
tahsisi ise yasal olarak mümkün değildir ve böyle bir durum da söz konusu olamaz. 

Bilindiği üzere, 1985 yılında çıkarılan 3194 sayılı tmar Kanunu, yerel idarelere plan yapma 
ve onama konusunda yetkiler vermiş bulunmaktadır. 

BEYTULLAH MEHMET GAZtÖĞLU (Bursa) — Niçin verilmiş? 

ADÎL ERDEM BAYAZIT (Devamla) — Bu sahil bandı içinde bulunan yerel idarelerce 
yaptırılan veya yaptırılacak olan imar planlarının, yukarıda bahsedilen çevre düzeni plan ka
rarlarına uygun yapılması yasa gereğidir. Bu plan kararlarını değiştirici mahiyetteki imar planı 
teklifleri için, birçok kamu kuruluşu yanında, Turizm Bakanlığının da olumlu görüşünün alın
ması gereği vardır. Bu tür konularda görüş bildirirken, bu Bakanlığımız çok hassas davran
makta ve çevre düzeni planlarının koruma, kullanma dengesini bozan her türlü plan değişikli
ği talebine olumsuz görüş bildirilmektedir. Böylece, doğal ve kültürel kaynakları korumayı amaç
layan plan kararları bozulmadan devam ettirilmektedir. 

' Bütün bunların dışında, özellikle kıyı yörelerimizde planların uygulanmasını ve plan de
ğişikliklerini daha sıkı bir denetim altına almak maksadıyla, çevre düzeni planı ve nazım imar 
planı gibi, üst ölçekli planların onay yetkisini merkeze almayı hedefleyen 2634 sayılı Turizmi 
Teşvik Kanunu ve 3194 sayılı tmar Kanununda değişildik teklifi hazırlanmış olup, yakında Yü
ce Meclise sunulacaktır. 

5 temmuz 1988 tarihli, bazı alanların özel çevre koruma bölgesi olarak tespit ve ilanı ile, 
16 Eylül 1988 tarihli, özel çevre koruma bölgesine ilişkin esaslar, gücünü 3.3.1988 tarihinde 
3416 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değiştirilen 2872 sayılı Çevre Kanunundan almakta 
olup, yeni ve cesur bir politikadır. Bu tecrübe değerlendirilerek daha geniş bir uygulamaya ge
çilecektir. 

Kıyı şeridinin faydalı ve ekonomik kullanımı için çevre mühendisliğine veri olacak detay
da muntazam alıcı ortam ve deşarj standartlarını izlemek üzere bir denetim ve izleme sistemi 
geliştirilmektedir. 

Kıyı şehirlerinde yapılan küçük sanayi siteleriyle, şehirlerimizin imar planlarının düzen
lenmesine yardımcı olunmaktadır. Ancak, bu uygulama yapılırken, sözü edilen şehirlerin sa
nayi potansiyelinin açılmamasına dikkat edilmekte, özellikle turizm merkezlerinin sanayileş
mesi kontrol altında tutulmaktadır. Organize sanayi bölgeleri yer seçimleri, belirlenmiş kri-
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terlere göre ilgili bakanlık tarafından yapılmaktadır. Bu bölgelerin çok büyük bir bölümü kıyı
lardan ve kentlerden uzak, düşük değerli tarım toprakları Üzerinde yer almaktadır. Kıyıya ya-
kın olarak gösterilebilecek Antalya'da denizden yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunmakta 
ve kayalık zemin üzerinde yer almaktadır. İzmir için ise bataklık arazi üzerinde inşa edilmektedir. 

Organize sanayi bölgelerinin yer seçimleri, tespit edilen şu kriterler esas alınarak yapıl
maktadır : Tarımsal niteliği en az dördüncü sınıf tarım arazisi olması; gerekli alan büyüklüğü, 
arazinin fiyatı, eğitimi yüzde 10 dan fazla olmamak, su temin şekli, ulaşım imkânları, yerleşim 
alanlarına uzaklığı, enerji temini, haberleşme imkânı, orman durumu, arkeolojik durumu, tu
rizm bölgeleriyle ilişkisi, sanayi-konut ilişkisi, zemin durumu, deşarj imkânları. 

1976 yılında kurulan ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Tica
ret Bakanlığı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Kül
tür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Çevre 
Genel Müdürlüğü ve mahallî kuruluşlardan ilgili olanlar gibi, kuruluş temsilcilerinden müte
şekkil sanayi arsaları tetkik komisyonu marifetiyle, alternatif alanlar, belirtilen kriterler esas 
alınmak suretiyle, mahallinde incelenerek, müşterek görüşler doğrultusunda organize sanayi 
bölgesi yer seçimi yapılmaktadır. Bu komisyon içerisinde Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı
nın İlgili birimleri de bulunmakta ve bu bakanlığın uygun görüşü alınmadan kuruluş yerine 
karar vermek mümkün olamamaktadır. 

Ayrıca, zorunlu olmadıkça dördüncü sınıftan daha verimli tarım alanları alternatif ola
rak ele alınmamaktadır. Büyük illerde ise, söz konusu bölgeler -İstanbul, Ankara ve Adana 
gibi- metropoliten dairelerince planlanarak tasdik edilmekte ve uygulama buralarda sürdürül
mektedir. Ancak, 31 Ekim 198S tarih, ve 18914 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1986 yılı prog
ramının yerleşme ve şehirleşmeyle ilgili 18 inci bölümünde de belirtildiği üzere, özellikle sanayi 
arsalarının yer seçimi ve yerleşim alanlarının genişlemesinin tarım topraklarıyla kültür ve tabi
at varlıkları aleyhine ortaya çıkardığı problemlerin çözümü ve yer seçiminin sistematize edil
mesi için, Devlet Planlama Teşkilatı koordinatörlüğünde, geçici bir Yer Seçimi özel İhtisas Ko
misyonu teşkil edilmiştir. Uygulayıcı ve planlayıcı kurum ve kuruluşların iştirak ettiği bu ko
misyon, sanayi alanları yer seçimi; büyük kamu altyapı yatırımları yer seçimi; yerleşme alanla
rının yer seçimi; planlama ve gelişmesi; kültür, turizm ve tabiat varlıklarının korunması konu-
larındaki çalışmaları yürütmektedir. 

Küçük sanayi siteleri, genellikle tasdikli şehir imar planlarında ayrılan sahalara kurulmak-
.tadır. Ancak, bu alanlar Sanayi Bakanlığımızca da etüt edilerek, yukarıda belirtilen organize 
sanayi bölgeleri yer seçimi için esas alınan kriterler de göz önünde bulundurulmak suretiyle, 
uygun görüldüğü takdirde küçük sanayi sitelerinin kurulmasına karar verilmektedir. Bu alan
lar, tarım topraklarını teşkil etse bile, genellikle meskûn mahallerde olduğu için, sanayi sitesi 
kurulmasa dahi üzerinde tarım yapmak mümkün olmamaktadır.. 

Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin tamamına yakını verimli tarım alan
larında kurulmadığı gibi, yörenin tarımsal özelliği nedeniyle müstesna olanları dahi gelişigü
zel kurulan tesisleri bir plan altına alması, daha az tarım toprağı kullanılması, daha az çevre 
problemleri yaratması ve kuruluşlarının ekonomik olması açısından daha faydalı olmaktadır. 
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Bugüne kadar yer seçimleri sonuçlanmış olan 60 organize sanayi bölgesinin tamamına ya
kını, dördüncü sınıftan daha düşük alanlardan seçilmiş bulunmaktadır, örnek vermek gere
kirse; Adana gibi, tarım potansiyeli çok yüksek olan ilimizde seçilen büyük bir alan, 1 100 
hektarlık kayalık ve bugüne kadar üzerinde hiç tarım yapılmayan bir bölgeyi teşkil etmektedir. 
Denizli gibi, yeşillik ve ovalık bir bölgede seçilen yer, tarıma elverişli olmayan kayalık bir alan
dır. Antalya organize sanayi bölgesi, deniz kenarından uzakta, kayalık bir arazi üzerinde ku
rulmaktadır. Malatya organize sanayi bölgesinin zemini ise, tarıma elverişli olmayan kayalık 
bir arazidir. 

Son çıkan 3194 sayılı tmar Kanununun 8 inci maddesinin (b) fıkrasıyla, belediye sınırları 
içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planlarının ilgili belediyelerce, belediye ve müca
vir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planların ise, valilik veya ilgilisince yapılacağı ve vali
likçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, şimdi, söz konusu önergenin tamamıyla işti
rak ettiğim bir. bölümünü aynen okuyorum : 

"Türkiye, bugün, Akdeniz'de, tahrip olmamış, temiz kıyılara sahip tek ülkedir. Bu, ülke
miz açısından büyük bir avantaj teşkil etmektedir. Kıyılarımızın korunması, hiç kullanılma
ması demek değildir. Diğer ülkelerin hatalarına düşmeden ve onların tecrübelerinden istifade 
ederek, gerekli kanunî, idarî ve iktisadî tedbirleri almak suretiyle, kıyılarımızı kontrollü kuta
nıma açarsak, Türkiye, hep cazip bir turizm ülkesi olarak kalabilir." 

Evet, Türkiye cazip bir turizm ülkesi, 2000 yıllarının cenneti olacaktır inşallah; buna inan
cımız tamdır. İktidarımız, bu yolda her türlü tedbiri almıştır ve almaya da devam etmektedir. 
Türk Milleti bu yolda azimle yürüyecektir ve engellemeye de kimsenin gücü yetmeyecektir. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, toparlayınız. 

ADÎL ERDEM BAYAZIT (Devamla) — Sayın DYP Sözcüsü, ormanların tahrip edilerek 
turizme verilmesi iddiasını ortaya attı. 

VEFA TANIR (Konya) — Turizme değil, şahıslara... 

ADİL ERDEM BAYAZIT (Devamla) — Bu, katiyen gerçek değildir. Bilakis, yapılan pro
jelerde ağaçlar tek tek sayılmakta, projeler ona göre yapılmaktadır; yani tek bir ağacı bile feda 
etmemek için büyük bir çaba gösterilmektedir. 

Bir de, Maden Kanunu ile ilgili, buraya bir harita getirip gösterdiler. Maden aramak için 
ruhsat almak, maden ocağı kiralamak, mülkiyetine sahip olmak demek değildir; alakasız bir 
konu. Buraya nasıl getirildi, onu da anlayamadım. 

Diğer bir konu da, önergede, bir taraftan, Bazı Alanların özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak 
Tespit ve tlanı Hakkında Bakanlar Kurulu kararı çıkarılarak, koruma bölgelerinin ilan edilme
si, övülüyor, "Bu yetersizdir, daha ileri tedbirler alalım'* deniyor, bir taraftan da, "bu sebeple, 
özel mülkiyete sahip olan kişiler haklarını kullanamıyorlar" diye şikayet ediliyor. Hakbuki, 
bu düzenlemeler hızla yapılmakta, önerge doğrultusunda, kıyılarımızın en iyi şekilde kullanıl
ması için büyük bir gayretle çalışmalar sürdürülmektedir. Yani, bu konuda da şikâyetleri anla
mak mümkün değil. 
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Yüce Meclisin değerli üyeleri, şunu da belirteyim ki, geçen yıl, SHP Grubuna mensup Te
kirdağ Milletvekili Sayın Güneş Gürseler ve arkadaşlarının bu konuda vermiş oldukları öner
geleri Yüce Meclisin tasvibi ile kabul edilmiş ve yine Yüce Meclisin tasvibi ite kurulan Çevre 
Komisyonu çalışmalarını halen sürdürmektedir. Ele aldığı konular arasında, bugün görüşmek
te olduğumuz önergede yer. alan konular da mevcuttur. Yine, ilgili konularda muhalefetin tek
lifi, haziran ayında Yüce Heyetinizce tasvip görmüş ve Belediye İmar Uygulamaları, tmar Araş
tırma komisyonu da çalışmalarını sürdürmektedir. Binaenaleyh, aynı konuda yeni bir komis
yonun kurulmasına bizce mahal yoktur. 

Sözlerime son verirken, Yüce Heyetinizi tekrar en derin saygılarımla selamlıyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Demir..? Burada yoklar. 

ALAETTÎN KURT (Kocaeli) — Söz istiyorum Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — tçtüzük, "Birinci imza sahibi veya onun göstereceği bir arkadaş" diyor. Bu 
itibarla, birinci imza sahibi olmadığına göre, zatı âlinize söz veremiyorum. 

önerge üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler,.. Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. 

Çalışma süremizin dolmasına çok az bir zaman kalmıştır. 3 üncü sıradaki konuya geçme-( 

miz halinde, konunun bölünmesi kaçınılmazdır. 

Bu itibarla, 11/7 ve U/9 esas numaralı gensoru önergelerinin öngörüşmelerini yapmak 
için, 28 Eylül 1989 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.25 

— Z79 -n-





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

8 İNCI BIRLEŞIM 

27 . 9 . 1989 Çarçamba 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi ve 71 arkadaşının; ceza ve tutukev-
lerindeki olaylara karşı gereken ilgiyi göstermediği, Eskişehir özel Tip Ceza ve Tutuk
evindeki tutuklu ve hükümlülerin Aydın Ceza ve Tutukevine nakli sırasında gerekli ted
birleri almayarak tutuklu ve hükümlülerden ikisinin ölümüne, pek çoğunun da yara
lanmasına neden olduğu ve gelişen olaylar karşısında seyirci kaldığı iddialarıyla Ada
let Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu hakkında Anayasanın 99 uncu, tçtüzüğün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/7) (Görüşme günü : 
28.9.1989) 

2. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Millet
vekili Koksal Toptan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, uyguladıkları yanlış ekono
mik politikalarla Türk çiftçi ve köylüsünü mağdur ettikleri iddiasıyla Bakanlar Kuru
lu üyeleri hakkında Anayasanın 99 uncu, tçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/9) (Görüşme günü : 28.9.1989) 

3. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı ve 20 arkadaşının; uyguladıkları siyasî ve 
ekonomik politikalarla, belediyeleri, kanunlarla kendilerine verilmiş olan görevleri ya
pamaz hale getirdikleri ve ekonomik yönden çıkmaza soktukları iddiasıyla Bakanlar 
Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 99 uncu, içtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca 
bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/10) (Görüşme günü : 29.9.1989) 

4. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner ve 20 arkadaşının, uzlaşmaz ve ka
sıtlı tutumlarıyla; Türkiye Demir - Çelik işletmeleri Karabük ve iskenderun fabrika-
larındaki grevi teşvik ettikleri, birtakım çevrelere haksız kazanç aktarılmasına neden 
oldukları ve gerek ülke ekonomisini gerekse demir - çelik işçilerini zarara uğrattıklan 
iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 99 uncu, tçtüzüğün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/8) (Görüşme günü : 
29.9.1989) 

5. — Doğru Yol Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Millet
vekili Koksal Toptan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır ile 24 arkadaşının; Bulgaris
tan'daki soydaşlarımızın maruz kaldıkları göç olayı karşısındaki tutumu ve izlediği so
rumsuz politika ile Ülkemizin geleceği konusunda yaygın endişeler yarattığı iddiasıyla 
Başbakan Turgut özal hakkında Anayasanın 99 uncu, tçtüzüğün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/6) (Görüşme günü : 29.9.1989) 
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3 
SEÇİM 

1. — Komisyonlara üye seçimi. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik ile ilgili 
iddiaları tespit etmek ve 'bu Birliğin ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet veren bir 
kuruluş haline getirilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 98 indi, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

2. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin 
korunması için gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/44) 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 19 arkadaşının, "deniz
cilik sektörünün içinde bulunduğu sorunları ve bü konuda alınması gerekli tedbirleri 
tespit etmek: amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca biır Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

4. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını iktisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyutlarıyla 
incelemek ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasamn 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araşıtırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/46) 

5. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü Hal 
Bölge Valiliği kapsamına giren illerdekji bazı uygulamaların neden olduğu sorunları 
ve bu sorunlara getirilecek çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bfcr Meclis araştırması açılmasına. 
ilişkin önergesi (10/47) 

6. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık siste
mindeki sorunları ve bu sorunlara getirilecek çözüm yollarını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

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

8. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu sorunlara getirilecek çözüm yollarını tespiıt 
etmek amacıyla Anayasanın 98 'inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

9. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafine
risine taât pay senetlerinin yatyanjcılaıra satılacağı ve bu uygulamanın çeşlitl'i sakınca
lara neden olacağı iddialarım tespit etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelenmemesi 
için tutarlı bir politika oluşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasınla ilişkin önergesi (10/51) 

10. — Zonguldak Milletvekilli Şinasi Altıner ve 15 arkaldaşının, madencilik 
sektörünün içinde bulunduğu sorunları ve bu sorunların nedenlerini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

11. — Afyon MMletvekM Abdullah Ulutürk ve 16 arkadaşının, trafik t azala
rının nedenlerin'i ye trafik kazalarımn önlenebilmesi içini alınması gerekli tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

12. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek
törünün sorunları konusunda Anayasamın 98 indi, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genıel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

13. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta 
sık sık zam yapılmasının nedenlerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis iaraştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/54) 

14. — İzmir Milletvekilli Ahmet Ersin ve 44 arkadaşının, İzmir Büyük Kanal 
Projesi ile Körfez temizliği (için yapılan çalışmaları ve harcamaları tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis arattırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

15. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner ve 9 arkadaşının, elektrik enerjisinin 
yüksek fiyatla satılmasının nedenleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açDîlmasına ilişkin önergesi (8/11) 

16. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum olayı 
ve Türkiye Emlak Bankası eski Genel Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 
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17. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 45 arkadaşının, dış 
politika konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

18. — Antalya Milletvekili İbrahim Delmir 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) 

19. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik 
programlanndaki çöküşün önlenmesi ve ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurulması 
için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

20. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 35 arkadaşının, İzmir Büyükşehir 
Belediyesince kurulan veya kuruluşuna iştirak edilen şirketlerin yaptıkları işleri, 
Belediyeden aldıkları ihalelerin koşulllarını ve bu ihalelerin son durumlarını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

21. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal ve 30 arkadaşının, SEKA grevinin 
nedenleri ile ekonomik ve sosyal boyutlarını ve olayın sorumlularını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

22. — jraziantep Milletvekili A'bdulkadir Ateş ve 33 arkadaşının, kamu ban
kalarının içinde bulundukları sorunları, bu konuda alınacak tedbirleri ve olayın 
sorumlularını tespit ötmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

23. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı ve 32 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda kullanılmak üzere kiralanan ve satın alınan 
helikopterler için hangi kurumca ne miktar ödeme yapıldığını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

24. — Hatay Milletvekili Ali Uyar vo 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra 
kurulan tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip 
olmadıkları iddiasını ve bu yetersizliklerinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

25. — »Tokat Milletvekili Mehmet Zeki Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat 
Bahçesinin kapatılmasının nedenleri ile sonuçlarını ve olayın sorumlularını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 İnci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına iîişkin önergesi (10/65) 

26. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 35 arkadaşının, ülkemize sığınan 
Iraklıların sorunlarını, hukukî statülerini ve Uluslararası sözleşmelere göre haklarında 
yapılacak uygulamayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 
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27. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 34 arkadaşının, kalkınmada öncelikli 
yörelerin sorunlarını gidermek amacıyla alınacak tedbirleri ve bu konuda uygulanacak 
politikayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

28. — Bingöl Milletvekili îlhami Binici ve 36 arkadaşının, T.B.M.M. Binasında 
milletvekillerince yapılan çalışmaların ve telefon konuşmalarının kaydedilerek belge 
haline getirildiği iddiasını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/68) 

29. — Bingöl Milletvekili Îlhami; Binici ve 22 arkadaşının, Bingöl İli Adaklj 
ve Karer bölgelerinde yaşayan vatandaşlar arasında cereyan eden olayların nedenlerini 
ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/69) 

30.— Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 arkadaşının, kuraklıktan zarar 
gören çiftçilerin sorunlarını ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarmca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

31. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve 31 arkadaşının, demir • çelik 
işyerlerindeki grevin nedenlerini ve grevden kaynaklanan sorunları tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

32. — Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 54 arkadaşının, 25 Mart 1984 
tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı iddia edilen 
kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek amacıyıia Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/72) 

33. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 10 arkadaşının, Bulgaristan'a karşı 
izlenen politika ve soydaşlarımızın sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

34. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 10 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu' 
da cereyan eden olaylar ve Hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumu konusunda 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarmca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

35.— Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 12 arkadaşının, Hükümetin 
tarım politikası ve tarım sektörünün sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 

Jçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/15) 

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

37. — istanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve 64 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin sorunları ve Hükümetin bu konudaki tutumu konusunda Anaya-
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sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin Önergesi (8/17) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen illerde 
bazı okul binalarının askerî amaçla ya da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiyle 
hakkında dava açılan bir firmaya vergi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

3. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevlerine 
son verilen, haklarında nakil işlemi uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tutulan 
öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/15) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, T. C. Ziraat Banka
sınca ziraî kredilerin durdurulduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/77) (1) 

5. — İstanbul Milletvekili Mehmet Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Başbakandan 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 mamuller için 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/57) (1) 

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

8. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline 'bağlı bazı ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve taşkınların; önlenmesıi için alınacak tedbirlere 
ili Sikin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/23) 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sölkmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumarhaneleri cazip halden çıkarmak için ne gibi 
tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

10. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sosyal 
sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/32) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 hasat döneminde satın alınan ayçiçeği ürünü için 
üreticilere fiyat farkı ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/38) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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12. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanununa göre 
görevlerine son verilip de bilahara işe alınanlara arada geçen süre için aylık ve özlük 
haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/44) 

13. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın Tunceli İline bağlı bazı köy 
ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayında meydana gelen olaylara ve bu olayların sorum
lularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/46) 

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

15. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yaylacık 
Köyünde yaptırılan ortaokulun öğretime açılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) 

16. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, ABD ile yapılan Savunma ve Ekono
mik İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının geciktirilme nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/49) 

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

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

19. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, bankalardaki döviz tevdiat hesap
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/62) 

20. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savunma, Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

21. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim programları
nın; geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/65) 

22. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Artvin 11 merkezindeki 
öğretmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesindeki temel eğitim okulu binasının Jandarma 
komutanlıklarınca kullanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/95) (1) 

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

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

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

26. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/70)' 
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27. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana kaç 
belediyenin mülkiye müfettişlerince denetlendiğine ve denetim sonuçlarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/96) (1) 

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

29. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahallelerden 
ikisine farklı telefon kod numarası verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

30. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki otoyo
lun trafiğe açılmasından sonra yaptırılan tamirata ilişkin 'Bayındırlık ve iskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/76) -

31. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/97) (1) 

32. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zammın ilk taksidinin bazı kurumlarca ödenmediği 
iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/79) 

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

34. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, güvenlik soruşturması nedeniyle 
fişlenen vatandaşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

35. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına ilişiklin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/80) 

36. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/81) 

37. — izmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin içişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

38. — Bursıa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyakşehir 
Bdledjyeslince gerçekleştirilecek büyük projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

39. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 vılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sınavına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

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

41. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırılmasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 
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42. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten atıldıkları iddia ©dilen vatandaşların durumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/105) (1) 

43. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara ilişkin İçişeri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/106) (1) 

44. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Aydinlıkevler Körler İlkokulunun 
yönetici kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Millî Eğlitüm Gençlik ve Spor Baka
mndan sözlü soru önergesi (6/107) (1) 

45. — Ankara Milletvekiı Ömer Çiftçi'nin, Türk-iş Yapı Kooperatifince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan konut inşaatları içlin Sosyal Sigortalar Kuru
munca müteahhit firmaya yapılan ödemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/86) 

46. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan Mşiere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına iişıkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

47. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğanı'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi, Başkanının keyfî uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlıik 

ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) (1) 
48. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 

mücadelede geç kalındığı iddiasına ilişkini Tarım Orman ve Köyıişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/89) 

49. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Türk Kadınım Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakamndan sözlü soru önergesi (6/91) 

50. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadöl'un, Boğaziçi Üniversitesine mensup 
bir grup öğrencinin dövülmesi nedeniyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Karakoluna 
intikal eden olaya ve Karakol amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/93) 

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

52. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı 
olan malların alımı için Sümerbank'la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadığına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/98) 

53. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezisine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan gaze
teye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/136) (1) 

54. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 
tarihinde İstanbul'da meydana gelen olaylardan sonra tutuklandığı ididia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/124) (1) 
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55. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftlçi'rtin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan okulun (bahçesinin imarından doğan ve an
laşma 'ile Belediyeye verilen arsa üzerimde özel bir kooperatif adına inşaat yaptırıldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/99) 

56. — İzmir Milletvekilli Necc&r Türkcan'ın, ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patateslinin pazarlanmasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/137) (1) 

57. — Zonguldak Milletvekili Şİnasi Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin yerleştirildiği ve Karabük Demir-Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/100) 

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

59. — Zonguldak MiEetvekili Ş/inasi Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir genel müdür yardımcısı ile bir müdür mua
vininin sözleşmelerinin feshedilmesinin nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/109) 

60 — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden çe
şitli nedenlerle para toplandığı ve bu ildeki okulların ıs et »İması amacıyla tahsis edilen 
paraların başka amaçlar için kullanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) (1) 

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

62. — Tunceli Milletvekilli Kamer Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtlan iptal edilen 
vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) (1) 

63. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Genel Müdürlüğünce 
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 tamamlanacağına 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 vatandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şefliği Gö
revlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/110) 

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

67. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altınerlin, Zonguldak İli Karabük İlçesinin 
ne zaman il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 
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68. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atanma
sından önce, T.R.T. Yüksek Kurulunun 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 bazı köylerin su 
alamadığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyüşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/114) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında 
imtihansız personel alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

71. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlü'nun, Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve köylülere taksitle satılan traktörlerin adedine 
ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 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. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerim görevlerine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin "Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) (1) 

74. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışıma yapilıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) (1) 

75. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yönetim 
Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

76. — Antalya Milletvekili ibrahim Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
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 Bakanın
dan 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 Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 

79. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk ve 
orta dereceli okulların öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/23!2) (1) 

80. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ayük bir dergimin yayın yönetmeni 
ve Ankara temsilcisi ile diğer çalışanlarının takip edildikleri ve gözetim altında tutul
dukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/233) (1) 
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81. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda TBMM çalışmalarına 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 t. önder Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alınan 
uçaklar nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/235) (1) 

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

85. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesine rağmen 
gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapıldığı ve işkence yapanların korunduğu 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

86. — Ankara Miillettvek'ilil Ömer Çİftçi'nin, Ankara İli Gölbaşı ilçesi eski 
Belediye Başkanı ile İmar Müdürü haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/125) 

87. — Ankara Milletvekili Ömer Çİftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine 
Yardım Derneği Öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için gerekli malzeme 
ve işçiliğin karşılıksız alarak T.K.l. Orta Anadolu Linyit Işletmesince karşılandığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 

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

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

90. — İstanbul Milletvekilli Mus'tfafa Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta 
önceden satışa çıkarılmasının karaborsaya neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) (1) 

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

92. — Denizli Milletvekili Adnan Keskinin, Ege Bölgesindeki pamuk üretici
lerine ürün bedellerinin ne zaman ve nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/249) (1) 

93. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde 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 yapılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 
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95. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 tari
hinde polisçe yapılan kontrol sırasında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

96. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, tütün ve yabancı sigara ithalatına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesii (6/252) (1) 

97. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, yurtlara giremeyen öğrenci
lerin sayısına ve sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 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 izmit Fabrikasının kaldı
rılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/131) 

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

101. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum tline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(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 yapıl
dığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

103. — İsparta Milletvekili. Ertökin Durutürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve bu 
bslediye başkanlıklarına valiliklerce yapılan atamalara ilişfcîn İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/260) (1) 

104. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına 
uygulanacak faiz oranlarının serbest bırakılmasının neden olabileceği sorunlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesii (6/133) 

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

106. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden 
ülkelerden ülkemizce ne kadar et ithal edildiğine ve ithalatın devam edip etmediğine 
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 devam 
eden dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi! (6/138) 

108. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu -Şefinin karşılıklı suçlamalarda bulunmaları 
nedeniyle herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığına -lişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/316) (1) 
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109. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) (1) 

110. — Denizli Milletvekilli Adnan Keskin'ün, 1988 yılı bütçesinin belediyelere 
yapılacak yardım ve ödemeler tertibinden hangi belediyelere ne miktar yardım yapıl
dığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

111. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇUKO-
BİRLİK'çe gerçekleştirilen kütlü pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/263) (1) 

112. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, eğitim önlisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini bitiren emekli öğretmenlerin intibaklarının yeniden 
düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/264) (1) 

113. — Adana Milletvekili M, Halit Dağh'nm, Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili 
Eğitimli 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 nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/301) (1) 

115. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine ve 
canlı koyun sayısında görülen düşüşün nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/139) 

116. — Kars Milletvekili Maihmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önerges'i (6/302) (1) 

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

118. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, iskenderun Demir 
ve Çelik Fabrikalarınca son üç ayda belediyelere ve diğer resmî kurumlara yapılan 
demir tahsisine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) (1) 

1119. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Çankırı İli Eldivan İlçesi 
arazisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve Saraycık köylerine içmesuyu olarak 
götürüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/148) 

120. —Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişik in Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 

121. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 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 ça
lıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

123. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, P T T . işyerlerinde 1988 yılında 
geçici 'Statüde çalıştırılan işçilerden 1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshedilenlere 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/152) 
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124. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski 
Kozan yolunun, Misıs hududu Göztepe mevkiindeki yolun bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

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

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

127. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karaibefcir Mahallesinde sağlık ocağı yaptırılıp yaptırrlmayacağma ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

128. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adanja İli Yüreğir İlçesi 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 dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/158) 

130. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia edilen değişikliklere ve imar planı düzenleme 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/159) 

131. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, üniversite öğrencileri için çıkarıla
cak affın geciktirilmesinin bazı öğrencilerin sömestr veya ders yılı kaybına neden 
olacağı iddiasına ilişkin Millî Eği'tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/304 (1) 

132. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak İl Merkezinde izlenemediği iddiasına ilişiklin Devlet Bakanın
dan-sözlü soru önergesi (6/160) 

133. — Samsun Milletvekili İrfan Demlralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/161) 

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

135. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Antalya Dereboğazı yolu 
için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tahsisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/Î63) 

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

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

138. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakııroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatına 
ve fındık üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/166) 
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139. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/167) 

140. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçesinde 
meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar içıin yaptırılacak konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü som önergesi (6/168) 

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

142. —• Erzurum Milletvekilli İsmail Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Müdür
lüğünce 1988 yılında gerçekleştlirilen yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/170) 

143. — Sakarya Milletvekili" Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi Kâ-
zımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/172) 

144. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçesin
deki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı Sakarya Projesine ait çalışmaların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önengesi (6/173) 

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

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

147. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesinin telefon sorununa 
ve Gebze'de telefon müdürlüğü kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önengesi (6/176) 

148. — Kocaeli Milletivekili Alaettin Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu inşaatı
nın ne zaman ihale edileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/177) 

149. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köylerde 
yapılmakta olan sanayi ve fabrika inşaatlarının ruhsatlarının bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

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

151. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyünün 
ne zaman içme suyuna kavuşturulacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyisleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/180) 

152. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu ilçe
ye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önengesi (6/181) 
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153. — Samsun Miületivelkİli Ali Eser'in, Vezirköprü ilçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/182) 

154. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çıkarılmasının öğretmenler ve öğrenciler üze
rindeki etlkisine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öneırgesi 
(6/183) 

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

156. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/18 5̂  

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

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet Körkmaz'ın, toplu iş ' sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

159. —• Kütahya Milletvekili Mehmet Körkmaz'ın dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişlkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

160. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin ülke
mizde komünist partisi kurulması fikrine katılıp katılmadığına ilişlkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/189) 

161. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç-
len'dirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa ya
pılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesıi (6/305) (1) 

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

163. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine Ödenek konulup konulmadığına ilişlkin Bayındırlık ve 
îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/191) 

164. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

165. — İzmir Milletvekili Fuait Kılcı'nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) 

1'66. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Falkültesinde yapılan IKARDA toplantısında meydana geldiği iddia 
edilen olaya ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

167. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun , Kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilhıesinin hedefinden saptırıldığı iddiasına • ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/195) 
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168. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Amasya İli Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete maruz kalmaları/ muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

169. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Tarım 
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 Stosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru 'önergesi (6/196) 

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

172. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

173. — İçel Mületvekili M. İstemihan Talay'm, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl
masının düşünülemediğine» dair 31.10.19818 tarihli beyanına ilişikin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

174. — Kocaeli iMilletıvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanınidan sözlü soru 
önergesi (6/199) 

175. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına 
ve bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişikin Adalet Bakanımdan 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 
tarihli nüshasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanına atfen verilen habere konu 
teşkil eden olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207) 

179. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesine 
bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi ı(6/319) (1) 

180. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergelerden 
bir kısmının Gebze - Çayırova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edileceği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

181. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapı
lan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından 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 Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/208) 
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183. — İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedide 
Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren ifade ve bölümler bulunup bulunmadığına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) (1) 

184. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı 
Yarıkkaya ve Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

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

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

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

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

189. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonunun gelirlerine ve harcamalarına 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 sözlü soru önergesi ı(6/323) (1) 

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

192. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'm, Atabey İlçesi Kapıcaik Köyünün 
başka bir mahalle taşınmasına dair projenin 1988 yılında gerçekleştirilememesinin 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakınından sözlü soru önergesi (6/215) 

193. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'm, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük binası inşaatına ilişkin Ulaştırma Balkanından sözlü soru önergesi (6/216) 

194. — Aydın 'Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, British Airvvays uçaklarıyla 
Ankara ve İstanbul'dan Londra'ya giden yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaçlandık
ları iddiasına ilişkin Ulaştırma Balkanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 

195. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde Merkez İlçesine bağlı Karga-
sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 

196. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde yapıl
ması düşünülen İmrahor Göletine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/218) 
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197. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde görev 
yapan akademik personelin yapılan kadro düzenlemesinden yararlandırılmadığı iddia
sına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

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

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

200. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enflas
yon konusunda IMF ve Dünya Bankasına verildiği iddia edilen teminata ve Dünya 
Bankasınca tarım sektörü için verilen kredinin kesildiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/222) 

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

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

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

204. — İsparta Milletvekili Abdullah Aykon Doğan'ın, İstanbul ve Ankara illeri 
telefon rehberlerinin ITT Bilka A. Ş. tarafından 'basılacağı iddiasına ve bu şirket ile 
yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

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

206. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İlinde askerî birliklere akar
yakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/331) (1) 

207., — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan edi
len Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının dur
durulduğu 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 Kaya
dibi Köyü Evil Mezrasmdaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve 
Kayadibi Köyünde zorunlu ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 
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210. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri 

İli Yüksekova İlçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/334) (1) ı 

211. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli - Uludere İlçesi Şen-
oba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

212. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi Gü
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Ay-
tepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddiası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

213. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde ya
pılmakta olan Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına ait inşaatın durdurulduğu ve tesi
sin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/239) 

214. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 1.11.1988 
tarihli Birleşimindeki görüşmelerde hükümeti temsil eden Devlet Bakanının İçtüzüğe ve 
teamüllere aykırı hareket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu konudaki tutumuna ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/240) 

215. — Mardin Milletvekili Süleyman Çele'bi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 tari
hine kadar açılmamış olan okullara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/241) 

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

217. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusunda ta-
vizkâr politika izlendiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

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

219. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi 
öğrencilerinden birinin Devlet güvenliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye zorlandığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 

220. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı köyler
deki vatandaşların sınıflandırıldığı ve fişlendiği iddiasına- ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

221. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal varlık
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/253) 

222. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin ya
kacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254) 

223. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir şir
ket tarafından İstanbul Özel İdare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 
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224. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine ver
diği demece ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

225. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, günlük bir gazetenin 
dar boğaza sürüklenerek kapatıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/267) 

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

227. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon liranın 
üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip ödenmediğine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

228. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş - Gök
sün, Göksün - Elbistan, Göksün - Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş karayollarına 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) 

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

230. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Adatepe ve Karakuz 
barajlarının yapımına ne zaman başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/270) 

231. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, fasulye ürününe taban 
fiyat verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/271) 

232. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş İlin
de tütün ekimine müsaade edilip edilmeyeceğine ve bu ilde ne zaman Gümrük Müdür
lüğü kurulacağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

233., — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş İlin
de ne zaman havaalanı yapılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/273) 

234. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, televizyon yayınlarını 
izleyemeyen Kahramanmaraş iline bağlı ilçe ve Icöylere ve Kahramanmaraş'da Sümer-
bank ikinci satış mağazasının ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/274) 

235. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendirileceğine Miskin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

236. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Hinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağıma 'ilişkin Çalışına ve Sosyal 
Güv?nik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

237. — Zonguldak Milletvekili Şiinasi Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/277) 
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238. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, hükümetin Kıbrıs 
politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

239. — Denizli Milletvekili Adnan Keskinlin, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubesince öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen 'krediye ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

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

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

242. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına hakaret ettiği iddiasına Miskin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

. 243. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice ilçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı vatandaşlara koruculuk için başvuru formu im
zalattırıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) (1) 

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

245. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede gözaltına alınan vatandaşlara 'ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/349) (1) 

246. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Merkez 2 No. lu Sağlık 
Ocağında görevli iki hemşirenin görev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) (1) 

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

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

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

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

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

252. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Haydarpaşa Gar Müdürlü
ğünce açılan imtihana İmam Hatip Lisesi mezunlarının alınmadığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözdü soru önergesi (6/283) 



253. — Sakarya Milletvekilli Ahmet Neidim'in, AIDS'li hastaların sayısina ve 
bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakacından 
sözlü soru önergesi (6/284) 

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

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

256. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürda'l'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

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

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

259. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama proje
sine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

260. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın, 
Pire'deki Türk Şehitliğini kaldıracağı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/291) 

261. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana 
büyükşehir belediyelerinin yurt dışından borç alıp 'almadıklarına ilişkin İçişleri Ba
kanımdan 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 Baklanından sözlü soru önergesi (6/292) 

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

264. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına 
ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/294) 

265. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, T.R.T.'nin bütçe 
görüşmelerinin yayınlanmasında izlediği tutuma ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/307) 

266. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/358) (1) 

267. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İmar Uygulama Fonundan aldığı kredilerin miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/359) (1) 
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268. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçların miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

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

270. — Konya Milletvekili Ömer Şeker'in, Etibank Genel Müdürlüğü müfettiş
leri noe Seydişehir Alüminyum Tesisleri Satınalma Müdürlüğünde yapıldığı iddia edilen 
soruşturmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/296) 

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

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

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

274. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hakkında 
ihbar ve şikâyette bulunulup bulunulmadığına iliş'kin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/309) 

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

276. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkân'ın, 1985 - 1988 yıllarında Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik belgesi 
alanlara ve adı geçen Fon'dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

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

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

279. — Manüsa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Manisa 
İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Hacılaır Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim 
alanına nakledilmeleri için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/312) 

280. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlköğ
retim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

281. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüplerinin 
maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) (1) 
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282. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Altınkay* Barajı sahasında kalan 
Samsun İli Vezirköprü ilçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/315) 

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

284. — îzanir Milletvekili Ahmet Ersin'in, izmir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu 
veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/373) (1) 

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

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

287. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, haberleşme hürri
yetinin ihlal edildiği iddiasına ve MİT raporunun akıbetine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/327) 

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

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

290. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kuırt'un, Topçular İskelesinin ne zaman hiz
mete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/379) (1) 

29i. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, elektrik üretim yollarına ve maliyetle
rine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru Önergesi (6/380) (1) 

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

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

294. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 

295. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fiyatla
rına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/384) (1) 

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

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

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

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

300. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında 
Uluslararası danışmanlık firmalarından alınan hizmetlere ve yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) (1) 

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

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

303. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınım Tanıtma ve Güçlen
dirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/393) (1) 

304. — Diyarbakır Milletveküi Fuat Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle llgüi Faa
liyetleri Düzenleme Fonuna ve elektrik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/394) (1) 

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

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

307. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T. C. Ziraat Bankasınca tarım 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygulandığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 

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

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

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

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

312. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere verilen ilanlar için yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) (1) 
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313. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen 
doğal gazın hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/400) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

321. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, NATO ile ilişkileri
mize, Türk kadınlarına askerlik eğitimi yaptırılacağı iddiasına ve Savunma Sanayii Fo
nuna ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/340) 

322. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmazln, Kütahya ili köylerine bağlı 
yayla ve mahallelerden kaçında elektrik bulunmadığına ve bu yerlerin ne zaman elek
triğe kavuşturulacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/407) (1) 

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

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

325. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçı
ların konserlerimin yasaklandığı iddiasına 'ilişkin içişleri Bakamından sözlü sora öner
gesi (6/410) (1) 

326. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tuncel İli Hozat İlçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser 'ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 
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327. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1985 - 1988 yılları iarasında hayalli 
ihracat yaparak haksız vergi iadesi allan firmalara ne gibi müeyyideler uygulandığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesli (6/412) (1) 

328. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ankara Demirlliıbahçe Ortaokulu 
İngilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) (1) 

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

330. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Bkmen'in, Ankara Baıhçeliievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya 'ilişkin içişleri. Baklanından sözlü soru 
önergesi (6/415) *(1) 

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

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

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

334. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Turizm Bankası 
Genel Müdürünün İsviçre gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ((6/419 (1) 

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

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

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

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

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

340. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yıararlanılabilmesi için; elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/427) (1) 
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341. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Meırkez İlçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sın)ırîarı iiçine alınmama
sının nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (1) 

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

343. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, 31.12.1938 faırifoi itibariyle TARİŞ'in 
üreticilere ne kadar borcu bulunduğuna ve bu borcun ne zaman ödeneceğine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) (1) 

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

345. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Burdur 11 merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba okul
larına nakledildiikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/353) 

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

347. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kaldım 
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/4?3) (1) 

348. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Kastelli'nin iflasına neden olduğu iddia 
edilen tefeciler hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/354) , 

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

350. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, Manisa İli 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 Sözleşmesi 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/441) (1) 

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

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

354. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu nede
niyle görevinden alındığı ve genel idare hizmetleri sınıfına atandığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) (1) 
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355. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya 
illerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/451) (1) 

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

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

358. — Ispafta Milletvekili Ertekin Duırutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı 
bazı köylerin yöl sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 

359. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler İlçesi Kara-
diken 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 bildirdikleri iddia edilen vali ve kaymakamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/365) 

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

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

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

364. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, bir siyasî partinin 
malî denetiminin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Malî Şubesince yapıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/447) (1) 

365. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, yurt dışına çıkan' 
vatandaşların Konut Fonu için yaptıkları ödemelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/366) 

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

367. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Emlak Bankasınca 1.1.1987 tarihin
den bugüne kadar gerçekleştirilen arsa alımlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/449) (1) 

368. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya İli Çumra İlçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yaka'lanamamasının nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 
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369. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca 
üretilen ve Rusya'dan ithal edilen doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/367) 

370. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'niın, Devlet eski Bakanı Yusuf Bozkurt 
özal'ın yurt dışı seyahatler nedeniyle aldığı harcırah miktarına, Başbakanın tedavisi 
için yapılan harcamaya ve 1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde götürülen hediyelik 
eşyaların tutarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/458) (1) 

371. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara 
kullandırılan kredinin miktarına ve şartlarına 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 Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/453) (1) 

373. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hükümlülere özel, jandarma timi tarafından işkence 
yapıldığı iddiasıına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) (1) 

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

375. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

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

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

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

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

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

381. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarigül'ün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi' (6/438) 

382. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

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

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

385. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban 
fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakamndan sözlü soru Önergesi 
(6/467) (1) ' 

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

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

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

389. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'm, 26.4.1989 - 2,5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alman kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 

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

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

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

393. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Ataky'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle 
gözaltına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine 
ilişkin Başbakandan sözilü soru önergesi (6/482) <1) 

394. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan 1986 - 1988 yıllarında hangi illere ne miktar yardım yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) (1) 

395. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp^in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözilü 
soru önergesi1 (6/484) (1) 

396. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotifin, belediyelere bütçe'den yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne 
miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 
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397. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengelin, Güzel istanbul Hizmet Vak
fına yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 

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

399. — istanbul Milletvekili Yüksel ÇehgeTin, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfı
na yapılan bağışlara ilıişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

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

401. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta ili 'Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (l) 

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

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

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

405. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlü-. 
günce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını 'önlemek için ne gi'bi 
'tedbirler alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

4016. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) i(l) 

407. — Bingöl Milletvekili ilhamı Binici'nin, Bingöl ili Adaklı İlçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/462) 

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

409. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, muhalefet milletveı 
killerinin gündem dışı konuşmalarına televizyonda yer verilmemesinin nedenine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

410. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Bulgar zulmüne ma-* 
ruz kalan soydaşlarımızın geleceğine ve Türk - Bulgar münasebetlerine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

411. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, ingiltere ve İtalya ta< 
rafından Türk vatandaşlarına vize uygulanmasına karşı ne gibi önlemler alınacağına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/472) 
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412. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sanıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af gdtiirilmes'inin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

413. —> Hatay Milletvekilli Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Demir - Çelik işçile
rinin grevine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

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

415. — tçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakü esnasında gerekli 
tıbbî tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/478) . . . 

416. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Sultanahmet Ca
miinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/479) 

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

7ı 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Konya Milletveküi Mehmet Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yük
seköğretim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci 
Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave Edilme
sine ilişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/97) (S. Sayısı : 228 
ve 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.3.1989; 20.9.1989) 

2. — 4759 Sayılı iller Bankası Kanununun 28 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
20.9.1989) 

(8 İnci Birleşim) 




